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Snäck-namn på Gotland 

Av Ingemar Olsson 

På Gotland finns en del or tnamn som innehåller ordet snäcka, t. ex. 
Snäckgärde i Lau, Snäckhus i Vamlingbo och Snäckers i Hangvar. Ett 
Snäck-namn kan ha flera tänkbara förklaringar. På platsen kan t. ex. 
ha varit påfallande mycket snäckskal; jfr en uppteckning frän Lau av 
Herbert Gustavson om snäcksand: 'sand med gott om snäckor i', 
(fanns i »sjöskvalet»); de ha di käirt haim ti hyusi 'det har de kört hem 
till hönsen.'1 Eller man kan ha namngivit platsen efter någon natur-
formation som jämförts med en snäcka. En tredje möjlighet är att 
namnet syftar på en fornlämning i form av ett stenskepp.- Därmed 
kominer vi över på de verkligt intressanta SnöcA-namnen, de som vitt
nar om förekomst av snäckor 'ledungsskepp, krigsskepp'. 

I denna preliminära rapport skall jag presentera de gotländska 
Snäck-namn jag påträffat och undersöka, om något talar för att det 
kan vara fråga om namn på gamla landningsplatser, förvaringsplatser 
för snäckor i betydelsen 'ledungsskepp, krigsskepp o. dyl.' Framför allt 
skall jag med hjälp av äldre kartmaterial söka identifiera platsernas 
läge så noggrant som möjligt, men också meddela iakttagelser om 
terrängförhällanden, äldre vägar, förekomst av fornminnen o. dyl.; vi
dare redovisas resultaten av ett antal fosfatprov.8 Som kommer att 
framgå av materialredovisningen, krävs det för att inan skulle kunna 
nå några säkra resultat mycket omfattande undersökningar med syste
matiska tösfatkarteringar, nivåbestämiiingar och utgrävningar, under
sökningar som det fordras hela forskarlag för att genomföra. 

Med början längst i norr följer jag vid materialredovisningen öst
kusten söderut och västkusten norrut. 

1 Dialekt- och Folkminncsarkivet, Uppsala, n:r 17586. Gustavsons fonetiska uppteck
ning har här åtcrgetts med grov beteckning. — Gustavsons och Bengt Bolins uppteck
ningar av Snäck-namn finns i Ortnamnsarkivet i Uppsala. Dä det är fräga om enkla, 
genomskinliga namn, har jag inte brytt mig om att återge dem med fonetisk beteckning. 
2 Se t. ex. J. Kousgård S0rcnscn i Marknavnstudier, Khvn 1964, s. 90 f. 
3 I april 1963 besökte museidircktör Hans Hansson och jag cn rad Snäck-platser pä Got
land. Därvid togs cn del fosfatprov, vilka jag sedan kompletterat. 
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Snäckhagen, en hage V Sildvikeu (Siiden, Sildu) i Rute sn. Namnet 
upptas ej i äldre lantmäteriakter, men jag har upptecknat det efter en 
mycket pålitlig sagesman. Omrädet kallas år 1694 »Ahle Klinter» och 
»Ahllwäterua» (VLA Rute akt i),4 år 1837 »Strandskogen, -hagen» 
(LA H 70: 21). Siiden är en väl skyddad liten vik innanför Sildnäset; 

två insegliugsräiiuor, Södra Vidgapet och Norra Vidgapet, leder iu i 
viken. I innersta vikäudeii markerar äldre kartor en å eller bäck. 5-
meterskurvan går ca 300 m V viken (topogr. kartan bl. 7 J Fårösund 
SO o. NO). Ännu fram emot uj-.o-talet var Siiden ett livligt frekven
terat fiskeläge. Från en plats ungefär vid inloppet till viken, som år 
1604 (VLA Rute akt 1 kartan) kallas »Färbro» (Färjbro), och upp mot 
vikäuden ser man många spär efter hallänningar. En bit upp i land 
vid en mindre strandvall finns också rester efter länuingar, de s. k. 
»Gröinläuuiugar». 

38 fosfatprov tagna: (i vid hallänningarna i vikänden, 3 vid »Fär
bro» och 29 vid vägen till »Färbro»; inga positiva värden. Inga forn
minnen registreras på ekonomiska kartan, och jag har inte heller på
träffat några trots rätt omfattande rekoguoseriiigar. 

Något som direkt talar för att detta varit en snäck-hamn har alltså 
hittills inte framkommit. Viken är visserligen i senare tid väl skyddad, 
men frågan är hur förhållandena kan ha varit under exempelvis vi
kingatiden; endast avvägningar pä Sildnäs kan ge svar på den frågan. 

Det är mycket möjligt, ja troligt, att förleden Snack-, som min sages
man framkastade, hänger samman med familjenamnet .Snäc/verström, 
vilket skall ha burits av en tidigare ägare till hagen. 

Snäckgärdet i Othem är beläget ca 1 km N Bogeviken vid Spil-
liugsån; Snäckgärdet ek bl. Slite (se fig. 1). Så vitt jag kunnat finna, 
upptas namnet i äldre akter blott i Isk år 1877; det redovisas då som 
äng med »grund sandjord», »bättre saudmylla» till Närs (LA H (17: 
23'). I våra dagar tycks det gängse namnet vara Knäppgärdet, (upp
tecknat av Herbert Gustavson i Ortnamnsarkivet i Uppsala och av 
förf.). Någon förklaring till namnbytet känner jag ej. 

Snäckgärdet, som ligger under r,-meterskurvau, är sankt, vilket 
märks speciellt i vårflodstider, då vattnet i Bogeviken stiger. Enligt Isk 

' Några förkortningar: ek = ekonomiska kartverkets karta, jb»» jordebok, kr=kyrkorä-
kenskaper, LA= Lantmäteristyrelsens arkiv, Sthlm, l r= länsräkenskaper, lsk = laga skif
teskarta, skb = skattebok, stsk = storskifteskarta, VLA= Lantinälerikonioret i Visby. — 
Betr. källorna till skrivfornierna se förf. i Namn och bygd 1064, s. 76 ff. o. där anf. litt. 
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Fig. i. Detalj av ek bl. Slite. 
Snäckgärdet i Othem. 

1877 nådde Bogeviken då betydligt längre åt norr, nästan ända fram 
till Snäckgärdet; Spillingsän delade sig vid mynningen omedelbart S 
Snäckgärdet i två grenar, som omslöt en liten holme. 

Inga fornminnen har påträffats, men det bör kanske nämnas, att ca 
300 m Ö området markerar ek bl. Slite en rektangulär fornlämning. 
9 fosfatprov tagna varav 6 i åkern V Snäckgärdet; högsta värdet 35. 

Snäckskog, skog till Mojner i Boge sn. Namnet påträffas endast i de 
äldsta akterna. »Sneckeskog af skog Elden afbränd för 21 åhr sedan 
Ståä allenest uthmed Siöstrenderna här och dhär någre träen till intet 
duglige allenast till Brännewed» (VLA Boge akt 1 1699?, s. 11). Sko
gen går, med en bredd av omkring 1 km, från Mojner och ut till ha
vet; i sin norra del följer den Bogeviken (se fig. 2). Att inom detta 
väldiga område identifiera en snäck-hamn är givetvis inte lätt; en så
dan kan ju tänkas ha legat vid havsstranden men också inne vid stran
den av Bogeviken. Om vi prövar det senare alternativet, kan det vara 
lämpligt att ställa frågan, hur båtar tog sig in i Bogeviken. Viken är 
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Fig. 2. Detalj av 
La H 10; 1' 1699. 
a: 5= Snäekskog. 

ju avsnörd från havet genom den smala landryggen vid Sju ström
mar.5 Landryggen är ej nivåbestämd men den ligger under 5-meters-
kurvan (se topogr. kartan 7 J Fårösund SO o. NO). Det kan inte ha er
bjudit någon nämnvärd svårighet att dra exempelvis vikingatidens 
grundgående båtar den korta sträckan över landförbindelsen. 

En analys av ortnamnen i trakten tyder emellertid på att vi måste 
räkna med en helt annan väg in i Bogeviken också. Det centrala nam
net är här Sundmyr (se ekon. kartan bl. Slite och bl. Sles samt topogr. 
kartan 6 J Roma NV och NO), eller Sund, som myren kallas i dagligt 
tal (se fig. 2). Den är belägen ca 1 km S Bogeviken. Äldre skrivningar: 
Sundetzmyyr 1653 jorderevisionsboken s. 311, Sundz Myr och Sundz-
skogeu 1699 (LA H 10: i1), Sundz Myr 1Ö99? (VLA Boge akt 1), 
Sund med litet ag 1795 (LA H 10: io2), Sundmyr, Sundshagen 1884 
(LA H 10: g»). 

Namnet Sund, Sundmyr bör vittna om att här tidigare har gått ett 
sund. Detta sund kan man följa rätt väl i terrängen. Ät norr, från 
Sund till Bogeviken, återstår av vattnet i det gamla sundet numera 

5 Om Sju strömmars ålder se R. Steffen i Gotl. Arkiv 1931, s. 45 f. 
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blott en bäck, som rinner ut i Bogeviken Ö Udden (se ekon. kartan bl. 
Slite). Bäcken heter Vaderänneln; Waderennelen 1745 (LA H 10: i2), 
Vaderännil 1795 (LA H 10: io2). Från år 1712 el. 13 finns uppgiften 
»Sunds åä».(1 Vadet som har gett bäcken namn liar gått över sankmark 
ungefär där landsvägen Slite-Visby korsar bäcken. 

Ät sydost har sundet troligen nått fram till havet vid fiskeläget 
Gyle; märk här de återstående sankmarkerna Gyle vätar och Sudervik 
(se ekon. kartan bl. Sles). På kartan från 1(199? (VLA Boge akt 1) mar
keras 5 sankmarker mellan Sundmyr och havet vid Gyle. Det förmo
dade sundet ligger under rj-nieterskurvan (se topogr. kartan bl. (i J 
Roma NV och NO). 

Även om det hittills inte varit möjligt att ringa iu en snäck-plats, 
som gett namn åt Snäckskog, kan man säga, att miljön i Bogeviken 
med dess skyddade läge måste ha varit utomordentligt gynnsam för 
alla slags båtar, både militära och civila. Vi har också andra källor och 
traditioner, som låter oss ana något av Bogevikens betydelse för han
del och sjöfart. 

Pilgårdsstenen från gärden Pilgårds i Boge brukar anföras som vitt
nesbörd om vikingafärder i österled. Man stöder sig därvid främst på 
runföljden »a i f u r», som anses återge namnet på en av Dnjepr-
forsarna. Pilgärdssteueus källvärde är dock något ovisst, så länge inte 
inskriften kan sägas vara slutgiltigt tolkad.7 

Med stöd av omfattande fosfatkarteriugar, boplatslager och ett antal 
fynd har Per Lundström kunnat belägga en vikingatida och tidigme
deltida straiidbebyggelse i Bogevikens sydvästra del.8 

Det förtjänar också att nämnas, att namnet Boge möjligen förekom
mer på en uppländsk runsten från Vidbo, rest över Vinaman som 
» u a r p t a u p r i b ti li i». Bråte och von Friesen har samman
ställt bnhi med Boge, men Elias Wessén ifrågasätter, 0111 Boge verkli
gen var så känt i det inre av Uppland att man utan vidare kunde iden
tifiera orten. Den som senast yttrat sig i frägan, Roland Otterbjörk, 
hävdar efter att ha anfört flera viktiga argument att sammanställ
ningen är riktig." Ytterligare stöd erbjuder nu Per Lundströms ovan
nämnda undersökning och sannolikt de två Snack -namnen från Boge-

0 Enl. excerpt i Ortnamnsarkivet i Uppsala, frän Krigsarkivet, Stads- o. fäsln.planer, 

Karlsviird, N:o 161, a-c. 
; Om I'ilgårdssleiu'11 se utförligt W. Krause i Gotl. Arkiv 195}, s. 7 ft. o. där ant. litt. 
8 Sj0fartshistorisk årbok 1970, Bergen 1971, s. 48 f. 
0 Orlnanmssällsk. i Upps. årsskr. 1961, s. 26 tf. o. där anf. litt. 
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Fig. 3. Detalj av ek bl. 
Sudcrs. Snäckänge i Norr
landa (= Fjälc i4, i5 och 

• I 
f — 

rullha/sa^j.^ 

\ 

viken. Samtidigt blir omnämnandet av Boge på en runsten från det 
inre av Uppland ett tecken på att Boge var en välkänd ort. 

Strelow nämner Boge bland de 9 »Hafuer oc Viger / som fremmede 
nationer oc Folck bes0ger deris Haandtering med Lantisens Indby-
gere drifuer oc bruger». Och i den mera fantastiska delen av krönikan 
uppger han: »udryster de deris skibe / Snecker oc Folck . . . De leg-
ger ud aff Bogkewiig med 18 Skibe».10 

I Rannsakningar efter antikviteter slutligen meddelas från år 1667: 
»Uthi Boge Vijch strax Ved Pilegårds gård ehr funden for Nogle åhr 
Sedan itt styche aff J t t Skips Ancher, huor tillfom haffuer Värett 
Stoer Seilatz. Och Nu Vnder tiden ähr Een 1/2 Alen Vand».11 

Snäckänge är ett numera till största delen uppodlat ange till Fjäle i 
Angå, beläget i Norrlanda sn några hundra m N sockengränsen; 
Snäckänge ek bl. Suders (se fig. 3). Är 1752 redovisas de olika delaina 
av »Snäckäugeu» som »hårdwall med tall och granskog 1 3/4 t'1. . . 
Dito af 2 1/2 tunland s t a r r . . . Dito siöloder 3/4 td».12 Är 1837 läm
nar Fjäle eu liten del av »Snäckäugeu» i utbyte till Hammars i Norr-

10 Den Gulhilandiske Chronica, Khvn 1633, s- 2 t- r c s p . 23. 
11 Rannsakningar efter antikviteter. Pä Akademiens uppdrag utgivna under redaktion 
av Carl Ivar Ståhle, Uppsala 1969, s. 324. 
12 LA H 27 t. 28 v. 

13-725801 Fornvännen H. 3-4, 1972 
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landa.13 Kartan över Angå sn år 1(198 markerar i gränsen mellan Angå 
och Norrlanda en väg som kallas »Snakke gata»; den går ner mot 
Sandviken.14 

I nordvästra delen når Snäckänge upp till 5-meterskurvan och slut
tar sedan sakta ner mot stranden. Området ligger väl skyddat utom för 
ostlig vind, men för denna vind kan holmen Sandpallen ha erbjudit 
något skydd. Ca 100 m N Snäckänge har tidigare runni t en å; en an
nan större å rinner ut i Sandviken ca 400 m S Snäckänge. 

Omedelbart S Snäckänge finns på en liten höjdrygg i riktning N O -
SV etc mindre gravfält, som befinner sig pä 5-metersuivän. Ett antal 
icke registrerade gravar ligger i hagen NV Snäckänge. Nämnas bör 
kanske också, att ca 800 m SSV Snäckänge ligger — gåtfullt isolerat — 
det stora gravfältet Trullhalsar, som i de undersökta delarna lämnat 
fynd frän tiden ca 550-800-talet e. Kr.15 

I den ouppodlade delen av Hammars ange omedelbart S Snäckänge 
finns rester av två hallänningar; de ligger nedanför och alldeles i när
heten av den nyss nämnda ryggen med gravlältet. l imningarna, som 
har påträffats av författaren Gustaf Larsson, är beskrivna av Henr. 
Munthe i Gotländskt Arkiv 1947, s. 51 f.; där publiceras också en 
bild (s. 53). Den ena är 10 m lång och består av små block lagda i två 
parallella rader. Länniugarna är i våra dagar betydligt mera över
vuxna än på Munthes bild. 

Ett 20-tal fosfatprov är tagna vid Snäckängeområdet. De högsta vär
dena är 60, 50, 35, 30, 30. Värdet 60 kommer frän ett prov i närheten 
av hallänningarna. 

Snäckåkern är en åker ca 300 m V Stora Hammars gård i Kräk
lingbo sn; Sneckan ähr flijsbotn medh swart jordh 1(199 (tillli. Traska, 
VLA Kräklingbo akt 1, s. 38), Snäckäker i8(i(i Isk (tillh. Skånings o. 
St. Hammars, LA H 52: 181), Snäcku Säve Ortn. 47.1" Äkern var i 
äldre tid större än nu och sträckte sig ca 50 m längre åt norr (se fig. 4). 
Den nådde då fram till en markerad klapperstensvall, den första från 
sjön räknat. Nedanför vallen är marken sank. 

Omedelbart N O Snäckåkern finns ett tidigare ej registrerat litet 
gravfält om ca 10 fornlämningar. I området mellan klapperstensvallen 

13 LA H 64: 11». 
11 VLA Angå akt i. 
13 Se Per Lundström i Sjöhistorisk Årsbok 1967-1968, s. 17 och not 22 med hänv. till 
Birger Nerman. 
'" R 623: 2 i Uppsala univ.bibl. 
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Fig. 4. Detalj av ek bl. 
Skarnvik. Snäckåkern i Kräk
lingbo. 

och stranden finns flera rester av »västar» (stensträngar). Värt att no
tera är kanske ocksä att V åkern är en bassäng, möjligen eu husgrund 
och, som del synes, urgrävda rännor i vallen. 

Ca 100 fosfatprov tagna: i åkern, vid gravfältet, bassängen, »hus 
grunden», rännorna samt i omrädet nedanför klappersteusvallen i 
riktning mot Stora Hammars. Proven har inte gett något positivt re
sultat. 

Snäckgärde är en åker till Botvide i Lau su, nära stranden av Laus-
vik (se fig. 5). Bengt Bolin har också upptecknat namnen Sniit kaka-
backe och Snäckgärsdöjen om en släktäkt. Skrivningar: Sueckäker af 
något leera och mulla medh små ör, mitt på sank (till Bonde), Snekke-
gärde ähr heel mager höömark, skogslupet med små tall dogl. til bren-
sell 1701 (äng till Gumbalde; VLA Lau akt 1), Sneckåker (Bonde), 
Sueckjärde (Gumbalde) 1752 (LA H 25 f. 7G resp. f. 124), Sneckgiärde 
(äng t. U talskog, Hallgärds och Bote i Älskog) 1752 LA H 25 f. 126, 
163, Snäckgärdet 1826 LA H 54: 111, Snäckgärdet 1905 Isk LA H 
54: 3", Snäck-äker Säve Ortn. 90, Snäckgärde ek bl. Lausvik. Området 
omfattar äldst alltsä åker och äng; åkern låg några hundra m frän 
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å Fig. 5. Detalj av ek bl. Laus 
vik. Snäckgärde i Lau. 

ängsmarken (VLA akt 1). Numera är allt uppodlat till åker, varför ut
sikterna att finna spår efter en snäckplats inte ter sig hoppfulla. 

1 angränsande områden finns en del företeelser, som ev. kan vara 
värda att uppmärksamma vid kommande undersökningar. Ca 250 m 
SO Snäckgärde ligger parallellt med stranden en bassäuglikuande 
sänka mellan strandvallarna. Förbi denna sänka har gått en äldre, nu 
ej i bruk varande väg, som i Smiss hage ca 500 m från stranden delar 
sig i två, den ena i riktning mot Älskog, den andra i riktning mot 
Lauskäldu och Lau kyrka. Vägen är byggd av kalksten, gråsten och 
grus; den är 4-5 m bred. Här och var utmed stranden i riktning mot 
Älskog ser man spår av vägen. Den är markerad på karta år 1752 (LA 
H 54 akt 1) och Isk 1905 (LA H 54: 33). 

Kullar som förefaller att vara lörngravar finns i Smiss hage i närhe
ten av vägen; enl. uppgift skall också gravar ha odlats bort i denna 
hage. 

Några hundra m N Snäckgärde kan man se spår efter en mindre vik 
som har gått in; en å har runni t ut i viken. Inne i viken finns en rela
tivt hög ås, som enl. uppgift är stensatt i hela sin längd på sidan mot 
sjön. 

14 fosfatprov tagna; de två högsta värdena är 47 och 20. 
I samband med namnet Snäckgärde kan det vara motiverat att 

nämna, att på den platå som utgör slutet på Lausbackar omedelbart 
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Fig. 6. Detalj av ek bl. Stale. 
Snäcklius i Burs (vid pilen). 
Snäckhus in Burs (at the 
arrow). 

V Botvide gård markerar 1701 års karta »Woll kase» (VLA Lau akt 1). 
Äker och äng Ö platån kallas 1701 Waldbergsåker och WaldbärgsEng 
(på kartan skrives Walbiärgs Eng, Walbergs Eng). Namnen innehåller 
troligen ett äldre *vardhbiergh eller *valbiergh syftande på vårdka-
sen. Platån slutar på tre sidor med tämligen branta stup. Väster om 
kvarnen (se ek bl. Lausvik) skär ett 3-4 m brett dike tvärs över platån 
i riktning N-S . På sidan av diket mot kvarnen är en valliknande för
höjning med gråstensblock som här och där går i dagen (blocken 
mindre än 1/2 m i storlek). Platån måste ha varit en utomordentlig 
utsikts- och försvarsplats. Avståndet till Snäckgärde är 3-400 m. På 
platån har tagits 29 fosfatprov med ett mellanrum av 12 Va m> de 
högsta värdena är 150, 120, 80, 70, 70, (io och 35. 

Med hänsyn till det gynnsamma läget, till diket med gråstens-
blocken och de höga fosfatvärdena bör undersökas, om inte platån har 
tjänstgjort som nägot slags fornborg eller försvarsplats. 

Snack hus i Burs sn. På en strandvall av en f. d. udde längst in i 
Bandluudviken ligger en fornlämning i form av en husgrund (se fig. 
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6). Ö den forna udden är numera sankmark, som tidigare har varit en 
vik. I sankmarken mynnar två åar; den ena rinner från Apse gd och 
Häffinds gd. 

Fornlämningen har ingående beskrivits av John Nihlén. Då 
Nihléns iakttagelser är av avgörande betydelse för denna undersök
ning, må de citeras rätt utförligt: »Innanför den inre, i forna tider 
uppmuddrade delen av viken [dvs. Bandlundviken], den s. k. Häf
finds gylo, ligga en rad fornminnen på den 2,5-3 m - °- n« belägna 
strandvallen. I första hand tilldraga sig uppmärksamhet lämningarna 
av ett stolphus samt en rund, tillhuggen kalksten, liggande i vallens 
nederkant. Husgrunden är av en på ön ovanlig typ . . . Dess längd är 
omkring 30 m. och dess bredd omkring 8 m. Den består av tolv par, 
fullt synliga stolphål och omedelbart utanför en låg vall med stiirre 
och mindre gråstensblock. Inga vallar finnas i gavlarna. Under stolp
hålen, vilka avtecknade sig i torven som djupa, runda försänkningar, 
dolde sig stensättningar med 2-3 dm:s diameter, vilka med säkerhet 
varit stöd för stolpar. Företagna provgrävningar utvisade ett kulturla
ger av mycket varierande mäktighet, i allmänhet 2-3 dm tjockt. Mel
lan stolphålen gingo, på de ställen, där undersökning företogs, dubbla 
rader av stenar, vilket antyder, att väggen legat i samma linje som 
stolphålen. Utanför denna linje påträffades ett flertal lerklinings-
stycken. Det synes sålunda ha varit ett s. k. klinhus, där ramverket ut
gjorts av de på regelbundna avstånd återkommande takstolparna. 
Den utanför liggande vallen kan ha tjänat som skydd men samtidigt 
också som underlag för ett särskilt mot taket gående stöd. Dessa och 
närliggande detaljer kunna endast klarläggas genom den fullständiga 
utgrävning, som inom kort torde komina till stånd. Huset är emeller
tid som typ ett rent vikingatidshus och kommer som det enda kända 
huset av detta slag säkert att ge viktiga bidrag till frågan om hustypen 
under forntidens sista skede. En provgrop vid en mitt i tomtiiingen 
liggande sten visade ett mörkt, »fett» kulturlager av 2,5 dm:s mäktig
het, innehållande djurben, flintstycken, två mindre bronsfragment 
(ett med nitar), fragment av järnkniv, flera nitar och spikar av järn. 
Övriga provgropar gåvo i allmänhet liknande fynd. Anmärkningsvärt 
rikligt förekommo jämni tama , vilka syntes ha funnits utbredda över 
hela grunden och som voro av samma typ som de i vikingatidsskeppen 
använda. Möjligt är också, att de utgjorde lämningarna efter en båt, 
som dragits upp i huset. Bland fynden i grundens norra del märkes en 
fragmentarisk ringsölja av brons av den under vikingatiden vanliga 
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typen. Såväl hustyp som fynd göra en datering av grunden till vikinga
tiden mest sannolik.»17 

Nihlén påpekar ocksä, att strandvallens östra kant nära husläm
ningen är skonad med gråsten, »alldeles som man velat åstadkomma 
eu slags kaj e. d.» (a. a. s. 199). Vidare redovisar han »de två egendom
liga uppmuddringar eller kanaler, som grävts från innersta delen av 
Bandiundaviken upp mot strandvallen. De framträda båda tydligt på 
nivåkartan . . . Den ena, som nu mäter i bredd 10 m. och i längd 35 m., 
går upp emot den nyss omtalade strandskoningen. Dess övre kaut lig
ger på en nivå av 1,30 m. ö. h. och den bör ha varit en lämplig hal
länning. En ännu tydligare »kanal» går upp emot sydgaveln av stolp-
huset. Det är en djupt grävd ränna, som väl knappast kan ha använts 
för annat ändamål än att kunna föra en båt upp till huset. Dettas läge 
och frånvaron av gavel utesluter icke att det verkligen som folket i 
trakten gör gällande varit ett båthus, vilket ju i viss mån också styrkes 
av de talrika nitfynden i dess kulturlager» (s. 200). 

Om man vill ha bevis för hur angeläget det är att arkeologer och 
ortnamnsforskare häller nära kontakt, och att de senare kan vara till 
påtaglig hjälp t. ex. genom att ställa eu utgrävning i nytt perspektiv el
ler genom att komma med uppslag om var en arkeologisk undersök
ning kunde tänkas löna sig, torde det vara svårt att finna ett mera be
lysande exempel än denna huslämning i Burs. John Nihlén finner det 
inte uteslutet »att det verkligen som folket i trakten gör gällande varit 
ett båthus». Ortnamnen i trakten visar emellertid klart, att det inte 
varit ett båthus vilket som helst utan av betydligt märkligare slag. Är 
1702 upptas till Bandi unde »Suäckes lunda skog», belägen V och SV 
udden med huslämuingeu ( V I A Burs akt 1); Sneckerst* ängsmark till 
Häffiuds 1798 LA H 13: 151; Sueckhuset, Bandluudes hage inom vil
ken huslämuingeu ligger, och »Vatn Mjölqvarn uti Sneckhus, Sams 
med Herrings» 1807 LA H 13; (i1; Snäckhusbacken till Kärne och 
Häffinds 1880 LA H 13: 71. Säve återger en lölktradition om husläm
ningen: »Snäck-hus, stensättning af gråsten (nära sjöstranden vid 
Biu sviken, Hörte fiskläge och ån derstädes i Häffiuds äng) 41 steg 
långt och 10 steg bredt, liggande i S.S.O. och N.N.V. på Snäck-årdi, 
1. def., å hög mark; ehuru ard, f. eljest betyder undervattensgrund —, 

,T John Nihlén och Gerda Boéthius, Golländska gårdar och byar under äldre järnål
dern, Sthlm 1933, s. 19S f. — Enl. Per Lundström i Sj0fartshislorisk årbok 1970, Bergen 
1971, s. 51 är dateringen »osäkert grundad och fynden är nu förkomna. Niväförhållan-
elena me-el husets ena gavel belägen på ca +2 meter ÖH gör dock dateringen plausibel». 
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sål:s måhända ett bevis för landets höjning. . . Folksägnen är . . ., att 
fomfädrens »Snäckor» eller skutor — hkt ortnamnet »Snäck-hus» 
också bestyrker — der blifvit uppdragna ur viken och satta i förvar 
under ett hus (»Suäck-huset») på stolpar.»18 

Om rikedomen på fornminnen i närheten av Suäckhus får man en 
god uppfattning av ekonomiska kartan bl. Stale och Hörte (se fig. 
(i).19 På ryggen några hundra m N - N N O husgrunden ligger ett stort 
gravfält, några hundra m åt N O finns ytterligare ett stort och 250-300 
m åt SV två mindre. Nedanför ryggen med husgrunden är en del gra
var, som ligger mycket lågt. Vid en utgrävning torde de kunna få be
tydelse för bestämning av landhöjningen på Gotland. En mängd »vas-
tar» (stensträngar) finns i angränsande hagar. Vid en å ca 200 V hus
grunden är block med sliprännor. Enl. Nihlén, som nivåbestämt dem, 
tillhör blocken »järnåldern och en relativt sen tid därav».-" En svå
righet vid fortsatta undersökningar torde bli att avgöra, vilka läm
ningar som hör samman med det kända Stavgards-komplexet (Stav-
gard ligger nägot över 1 km NNV huslämuingen) och vilka som hör 
till vikingatiden. 

Sankmarken V ryggen med husgrunden har som ovan nämndes va
rit en vik; så är fallet ännu på de äldsta kartorna år 1702 och 1753. 

Ca 100 fosfatprov tagna, varav 13 i och i närheten av husgrunden, 
återstoden på vallen N och S därom. I närheten av husgrunden är de 
högsta värdena 17 och 12. De f. ö. genomgående låga värdena bryts av 
ett på 100 N husgrunden och ett på 150 S därom. Antagligen har dessa 
prov blivit tagna vid gravar. 

Om vi sammanställer resultaten av Nihléns undersökningar med 
namnet Snäckhus, torde det vara höjt över allt tvivel, att vi här verkli
gen påträffat en snäck-hamn. För studiet av de gotl. Sn«c/£-namnen 
blir därför Snäckhus i Burs av utomordentligt stor betydelse. Vi kan 
använda förhållandena vid denna plats som ett slags facit för jämfö
rande analys av de andra .Snäc/t-platserna. 

Snack- och Snäckhus- ingår i en grupp namn från västra kusten av 
Vamlingbo su. Snäckvik heter viken V Västlands gård, Snäckhusård 
är en udde och stenblocksanhopning vid Snäckhusvik ca 1 km SV 

19 R C23 V nr 40, Uppsala univ.bibl. Se också förf. Gotländska terrängord, Uppsala 

1959, s. 19 f. och Säves Ortn. 87. 
18 Se också kartan s. 156 hos Nihlen-Boethius a. a. 
20 A. a. s. 196. 
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Fig. 7. Detalj av ek bl. 
Kvarne. Snäckhusård och 
Snätkliusvik i Vamlingbo, 

ScväckvvV, 

Fig. 8. Snäckhusvik från norr. Snätkliusvik from the north. Folo Ragnar EngestTfim 11171 
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Västlands, Snäckhus är enl. en uppteckning av Herbert Gustavson en 
liten fiskebod av sten tillh. Västlands och Snäckhusbackar enl. samme 
upptecknare backar vid stranden vid Snäckhus; N o r dar snäckhus slut
ligen är enl. Bengt Bolins uppteckning en liten vik nedanför Väst
lands gd. Äldre skrivningar: Snack wijk, wijd Snäckhuss ca 1700 VLA 
Vamlingbo akt 1; Snack wijck, Snäckhus udd 1703 VLA Vamlingbo 
akt 2; SnäckWijk, Snäckhuus udde 1717 LA H 6; Snack wijk, Snäck-
liuus udd 1729 LA H 7; Snack Wjk, Snäckhus udd 1753 LA H 84: i1; 
wid Snäckhus, Wid Snäckhus, emot Snäckwjk 1753 LA H 30 s. 74, 
84, 87; Snäckhusbacken (där ek bl. Kvarne markerar »Slipst. brott 
Bilds» och även en bit in på Storms område) 1885 Isk LA H 84: 22; 
»Vid Nårdar-Snäck-häus, en vik vid Westlands i Wamlingbo — der 
ännu några obetydliga rudera finnas qvar af hamnen — öfvades for
dom Sill-fiske» P. A. Säve i R (123: 1, s. 444; »Snäck-häuse-vik (Ett 
fiskläge för sillfiske; grundvalar af fordna magasiner)» Säve i Ortn. 
81; Snäckhusvik, Snäckhusård, Snäckvik ek bl. Kvarne; Snäckhusård, 
Snäckvik topogr. kartan bl. 5 I Hoburgen och 5 J Hemse SV; se också 
förf. Gotl. terrängord, s. 36. 

Med tanke på att elementet Snäckhus- är knutet till det område, där 
ek bl. Kvarne markerar namnen Snäckhusvik och Snäckhusård, bör 
det i första hand vara här man har att söka en snäckplats (se fig. 7). 
Området ligger nedanför 5-meterskurvan, se topogr. kartan. Strän
derna sluttar mjukt, varför det varit lätt att dra upp båtar här. Den 
lämpligaste och mest skyddade vägen att ta sig in förefaller att ha varit 
söderifrån, där udden som i väster begränsar det som på ek bl. Kvarne 
kallas Snäckhusvik måste ha erbjudit skydd, även om vi räknar med 
högre vattenstånd (se fig. 8). Men det är också möjligt, att de som 
kände kusten väl kunde ta sig in N Snäckhusård i skydd av de rev 
och stenblocksanhopniugar (bl. a. holmen Bejfält) som finns där. 

En undersökning försvåras delvis av att terrängen är kraftigt sön
derskuren av en mängd saudsteusbrott. Vidare har vi Säves ovan cite
rade uppgifter om att här har varit fiskeläge för sill, varför sådant som 
kan te sig som fornlämningar kanske i stället härrör från perioden för 
sillfisket. Ett par lämningar, på vilka fil. stud. Ragnar Engeström 
gjort mig uppmärksam, förtjänar dock att redovisas. Ungefär 500 m 
SÖ Snäckhusvik markerar ekonomiska kartan bl. Kvarne en enstaka 
fornlämning (det är en hällkista). I själva verket ligger här på en 
grusas ett helt gravfält med låga gravar, en del lagda i ring. Antalet 
gravar är svårt att uppskatta, men säkerligen rör det sig om 30-40. 
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Inom Snäckhusområdet, där ekonomiska kartan bl. Kvarne marke
rar »Slipst. brott BILDS», ca 100 m från stranden, ligger något som 
påminner om en husgrund. Området är dock förbuskat och nästan 
ogenomträngligt, varför de uppgifter som lämnas här måste tas med 
all reservation. Grunden tycks vara 15-20 m lång och 6-7 m bred. 
Sidovallarna verkar nerrasade och utplattade. I mitten är en markerad 
sänka. Ät landsidan är gavel, men mot sjösidan är grunden öppen. 

En uppgift om en gammal väg från Sigraifs till Snäckhus lämnas av 
K. P. A. Österberg: » . . . gått en bred väg rätt västerut till »Staiu-
äugar» (tydligen tillika med det närliggande Billsalvret gammal bygd) 
och Snäckhus vid havet, där ock sillfiske lär funnits».21 

1 uppsatsen »Utgrävning av ett verkstads- och bebyggelseomräde vid 
Granns klint i Lärbro» (God. Arkiv 1971, s. 102) annonserar Ingrid 
och Sture Engquist provundersökningar »på liknande, nyupptäckta 
fornminnesområden», bland vilka nämns Snäckhusård i Vamlingbo. 

I anslutning till Snäckhusvik har tagits 8 fosfatprov; högsta värdet 
är 10. 

En grupp SnäcA-namn påträffas i nordligaste delen av Klinte och 
sydligaste delen av Sanda. Enligt Bengt Bolins uppteckning är 1931 är 
Snäcke ett notvarp i Klinte på gränsen till Sanda. Säve uppger: 
»Snäcke = notvarp i Saltsjön (Loggarfve)» (Ortn. (14). Det är troligen 
detta notvarp som registreras under Loggarve i jorderev.boken 1653: 
»och fiskie . . . i Snecke» (s. 199). Loggarve gränsar vid stranden till 
Sanda, se t. ex. ek bl. Klintehamu. 

Från Sanda har Bolin Snät käkar, åker vid stranden; Säve uppger i 
Ortn. 59 Snäkken »åker (Varbos) vid sjön». Själv har jag efter flera 
sagesman upptecknat formen Sniicku, fem. best. form, bl. a. i frasen: 
»Han bor i Snäcku». I äldre handlingar kan man följa områdets upp
odling från skog till huvudsakligen åker. Är 1701 har St. Varbos »Ett 
st. skoug kallas Snäckskoug» och Smiss »skoug kallas snäckan» (VLA 
Sanda akt 1 s. 7 resp. 14); år 1752 skrivs namnen »Snäckskog» och 
»snäckan» (LA H 19 med karta H 71: 1-). Från 1819 upptas under St. 
Varbos Sneckhagen och Sneckskog (LA H 71: 271). Senare ägoförhål-
landen återspeglas i Isk 18G8 (och ek bl. Klintehamu): St. Varbos har 
Snäckan (flera ggr), Snäckäker som avser åker, odlingsmark och betes-

21 Från Gutabygd, Visby 1925, s. 84. — Kanske bör man också uppmärksamma gärd-
nainnei Kaslelle (kastell, kastal) SÖ Snäekhus-oinrädet. 
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Fig. 9. Detalj av ek bl. Klinte-
hamn. Snäck-omrädet i Sanda. 
The Snäck-area in Sanda. 

mark, Hemmungs har Snäckåker (flera ggr) och Snäckan (2 ggr), som 
avser åker och betesmark (LA H 71: 312). 

Hela omrädet gränsar äldst till stranden; det börjar ca 200 m N 
gränsen till Klinte och när nästan fram till den breda å, som rinner 
förbi Steuhuse och ut i havet (se fig. 9). 

Snäc/Vområdet ligger under 5-meterskurvan (se topogr. kartan 6 I 
Visby SO). Landhöjningen gör sig starkt påmind i denna sandrika 
trakt. Man får en åskådlig uppfattning härom, om man t. ex. jämför 
dagens kartor med kartan från år 1752 LA H 71: i2. Då är ännu 
Varvsholm, Räveln, Sagholmen och Vivesholm fyra fritt liggande hol
mar, nu är de förbundna med land och delvis med varandra. 

Ekonomiska kartan redovisar inte nägra fornminnen inom området, 
och jag har inte heller under mina rekognosceringar lyckats påträffa 
några. Både S och N ån är marken påfallande sank. Om man skall 
tänka sig en snäck-plats i denna trakt, borde den väl närmast sökas i 
anslutning till ån. Här, långt in i viken i skydd av holmar och rev, 
måste ha varit en nära nog idealisk plats för förvaring av båtar. 
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15 fosfatprov tagna; de högsta värdena är 70, 32, 27 och 20. Värdet 
70 kommer från ett prov i åkern S vägen Visby-Klintehamu, omedel
bart Ö ån. 

Det kan vara motiverat att dröja något vid det förhållandet, att gär
den St. Varbos äger del i Snäckområdet. Avsaknaden av riktigt gamla 
skrivningar gör visserligen varje tolkning av gårdnamnet högst osäker, 
men det synes fullt möjligt, att Varbos, som uttalas med kort -a-,-'2 

kan innehålla en förled vardh-, syftande antingen på 'vakt, bevakning, 
vaktgöring' eller på förekomsten av en vårdkase.2:i Gårdens läge till
låter, som jag förvissat mig om vid besök på platsen, en sammanställ
ning med vardh- 'vårdkase'. 

Kända blott från äldre handlingar är en grupp Snäck-namn i Tofta. 
Är 1666 har Tofta kyrka »Sneck enge paa Gnidsuer» och en myr 
»kaldis Sneckmyr»;24 liknande uppgifter år 1680: Sneck Enget, 
Sneckemyhr.25 Är 1688 meddelas: »SneckEngen på Gnidswer bruker 
ock Swen Steenhug[are]s Enckia . . .» och »Een myyr kallas Snecke-
myr, odugl.».20 Är 1700: »Nybygget der Swen Steenhuggare fiirst be
gynt byggia på Snäckängen, J t stycke kiyrkie mark, . . .» (VLA Tofta 
akt 1, s. 57) och från 1730-33: »Snäckängen» (tillh. Tofta kyrka), »Ny
bygget är i första början upbygt af Een Steenhuggare wijd nampn 
Swän . . . på en äng Toffla kyrckio tillhörig, som kallas Snecke Ängen, 
och där uthj uprifwit åcker som följer Brundåcker el/er Snäckeåcke-
ren uthj Snäckängen . . . damme el/er nu så kallat snäcke myr är Starr-
marek . . .» (VLA Tofta akt 3, s. 21, 23). Skattläggningsakten år 1752 
upptar under Smågårde och Kroks »Snäckåker» (K, M: 10), vidare 
återkommer uppgifterna om stenhuggaren Swen, men ägorna brukas 
nu av »Pastorn H r Christen Yttermark»; de specificeras: b: 9 Snäck
åker, b: 11 Ibm, b: 7 Snäckäng, 2'"' gl. odugl. lindor, b: 12 Snäcke 
Myr, starr 4 ]/a ti, b: 8 Snäckängen med skog bewäxt mager härdwall 

-'-' Enl. uppteckningar i Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
23 Se Söderwall, K. F., Ordb. öfv. sv. medeltidsspr.. Lund 1884 ff., art. värper. — Her
bert Gustavson sammanställer i Orlnanins.siill.sk. i Upps. årsskr. 1938, s. 42 Varbos med 
ett f. ö. okänt personnamn Vare. Det torde dock vara betydligt lättare att förklara det 
korta a i Varbos utifrån en förled varp- än från ett Vara-. Sture Engquist anför i Gotl. 
Arkiv 1968, s. 92 stöd för att namnet syftar på vårdkase. Engquists pågående forskningar 
rörande gotl. värdkascplatser är av stor betydelse för Snäck-problemen. 
24 Inventariebok för incdeltredingen 1652-66, Landsarkivet, Visby. 
25 Invcntariebok Medeltredingen 1680, D II: 4, Landsarkivet, Visby. 
28 Inventarium för Eskelhem och Tofta kyrkor 1688. Eskelhem M I, Landsarkivet, 

Visby. 

http://Orlnanins.siill.sk
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Fig. IO. Detalj av LA H 80: i1 1752. Snätkäker, -äng, -myr i Tofta (se texten). 

Fig. 11. Ämynningen — i mitten på bilelen — vid Snäek-onirådet i Lofta. — The mouth 
of the riviilet—in the middle ot the picture—at the Snäck-area in Tofta. Foto Ragnar 
Engeström 1971. 
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til bete tienlig om 4 7/s ti (LA H 33 s. 238, 245, 247 och kartan H 80: 
i1; se fig. 10). I senare akter har jag inte träffat på namnen, och de har 
varit okända ftir dem bland ortsbefolkningen som jag tillfrågat. 

Från kartan år 1752 kan man dock rekonstruera det aktuella områ
det tämligen exakt. Det ligger vid nedre loppet av den ä, som rinner 
från den numera utdikade och uppodlade Spangmyr; 3-400 m SO 
Gnisvärds fiskeläge mynnar ån ut i havet. Att närmare undersöka 
terrängen är emellertid inte lätt, eftersom man hamnar mitt i en be
byggelse med sommarvillor och andra hus. 5-meterskurvan skär ige
nom området, nedanför denna kommer dock Snäckänge och åns nedre 
lopp. 

Ett stycke rinner ån i en sänka ungefär parallellt med stranden, se
dan vrider den i rät vinkel och mynnar ut i havet. Numera är ån smal, 
men det är sannolikt att den i sänkan tidigare har varit så bred, att 
man kunnat ha en större båt liggande där. Det torde dock bli svårt att 
här rekonstruera äldre terrängförhållanden, då den i riklig mängd fö
rekommande flygsanden kan ha förändrat landskapsbilden åtskilligt 
(se fig. 11). 

Man kan tycka att kusten här är så öppen och utsatt tor väder, att 
den inte kan ha verkat särskilt lockande som landningsplats. Detta är 
emellertid blott skenbart. En viktig detalj är ett frän Gnisvärd gående, 
5-600 m långt stenrev, Rive, vilket löper 2-300 m från stranden. »In
nanför revet, där det även under en pålandsstorm är relativt slät sjö, 
har det under de senaste åren grundats till betydligt med sand, så att 
djupet vid medelvattenständ nu endast är 1 till 1 l / a meter. Under 
1880-talet var det 2 till 2 1/a meter. Därför kan man antaga, att vatten
djupet under vikingatiden var betydligt större, kanske 3-4 meter», 
skriver Knut Ekman, den gamle hamnfogden pä Gnisvärd.27 I själva 
verket torde alltså ån och åmynningeu med det skyddande läget innan
för revet ha varit mycket lämpliga som landningsplats. 

Märkligt är att lolktraditionen, sådan den återges av Knut Ekman, 
hävdar att nuvarande hamnen vid Gnisvärd inte har varit den ur
sprungliga: »Men den forna vikingatidshamnen fanns längre söderut 
där det var djupare» (s. 13). Ekman redogör också för ett fynd av in
tresse i detta sammanhang: »En vårdag på 1880-talet hittade en fiskare 
innanför revet ett ekbord. Sanden på bottnen hade genom de svåra 
vinterstormarna spolats bort, varvid bordet kommit i dagen. Det var 

27 / storm och stiltje, Maricstad 1937, s. 12. 
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M ^ H J , , Fig. 12. Detalj av e-k bl. Snäek-
gärdsbaden. Snäckviken oeh 
Snäckgärde (se texten). 

12-14 tum brett, blanksvart till färgen och här och där försett med 
stora, runda hål, vari tränaglar suttit. Alla som sågo det voro förvis
sade om att det tillhört ett vikingatidsskepp. Tyvärr blev det inte till
varataget» (a.a. s. 12). Bordet hittades på platsen där vikingatidsham
nen enl. Ekman legat (s. 13). 

6 fosfatprov tagna; högsta värdet 70 kommer från ett prov i sänkan 
med ån. 

I Gotländskt Arkiv 1967 understryker Hans Hansson, hur viktigt 
det är för framtida bebyggelseplanering utmed de gotländska strän
derna, att de övergivna hamnplatserna är lokaliserade. »De är lagligen 
skyddade, men skyddet är verkningslöst, så länge vi inte kan peka ut 
var de finns och hur stor del av stranden de omfattar» (s. 34). Snäck-
platsen i Tofta illustrerar på ett drastiskt sätt, hur aktuellt Hanssons 
påpekande är. Vid besöket år 1963 märktes inget speciellt vid åmyn-
ningen. Nu rinner ett stinkande avloppsdike i åbottnen ut i havet. 

Snäckgärde och Snäckviken ligger några km N O Visby. Skrivfor-
mer: år 1653 har Stora Hästnäs fiske i »Snäckegårdz wijck i Saltsiöön» 
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Fig. ig. Viken vid Snäckgfirdsbaden Iran öster; revet syns i mitten av bilden. — The crcek 
at Snäekgärilsbaelen from the east; the reef is visible in the middle of the picture. F\)to 
Waldemar Falck febr. 1972. 

(jorderev.bok s. 257);28 Een haga kallas store Snäckegärde af små tall
skog, Een haga Nordan för Staden kallas lille Suäckegiärdet, af ringa 
beeter . . . Finnes och ibid. et stycke ödes åker af Sand och öhr odogl. 
brukas nu til haga eller betesmark (1697 VLA Visby stad akt 2); L: 
Sneckegärde, Store d:o 1742 LA H 88: i°; Snäckegierds skogen (till 
Stora Hästnäs) 1753 LA H 23 f. 5 r.; Lilla, Stora Snäckgärdshagen 
1845 LA H 88: 1"; Snäckviken 1849-51 LA H 88: i15; Snäckviken ek 
bl. Suäckgärdsbaden. 

Snäckviken och Lilla, Stora Snäckgärde har enl. de äldre akterna 
omfattat ett område, som börjat vid viken S Korpklint och sträckt sig 
förbi Äsbergska hagen och Gustavsvik ungefär till Tal ludden (se fig. 
12). Viken med sitt läge under klinten har varit väl skyddad för de 
flesta vindar utom västliga. 

Enl. eu välbekant uppgift hos Strelow skulle ju Visby ursprungli
gen ha anlagts ute vid Snäckgärde; stadens namn vore egentligen 
»Wigbye, aff den Viig / som l0ber ned imod Corpeklint / huor deris 

28 Domkapitlets ex. av jorderev .boken har s. 229 formen »Snackcgärdzwijk». 

14-725801 Fornvännen H. 3-4, 1972 
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Haufn var i gammel tid / til deris Snecker eller Skibe / thi at samme 
sted Ixer Vidnissbiurd der om / oc kaldis Sneckegierdet / er sinnlig 
baade Haufn oc Blockhus med anden leilighed. Aar 800 / er Vissbye 
Stadt forflytt / til den sted hun nu er . . .» (a. a. s. 118 f.). Och lantmä
taren M. Schilder uppger på en geom. karta över Visby stadsjordar, att 
»Sneckkegärde hafver waret Skepsshamn tilföreune» (1697? I-A H 
88: i4). 

Tvä gravfält finns i närheten av Snäckviken. Ett stort ligger vid 
Gustavsvik; här har ett 30-tal gravar undersökts, daterade till meller
sta och senare delen av vikingatiden (se Hilkka Pettersson i Gotl. Ar
kiv 1966, s. 160 . 18 med not 7). Ett mindre gravfält med gravar som 
förefaller att vara av vikingatida typ ligger vid Kolens kvarn ca 500 m 
från Snäckviken. Under schaktningsarbete för några år sedan vid 
Snäckgärdsbadens badvik framkom en del vikingatida föremål. Denna 
lilla vik har ett väl så fördelaktigt läge som Snäckviken. Ett rev går 
tvärs över viken och ger skydd mot västlig vind. Den är vidare djupare 
än Snäckviken, och stränderna här mäste ha tett sig avsevärt mera 
lockande att dra upp båtar på (se fig. 13). Man bör nog hålla möjlig
heten öppen, att snäckplatsen har varit förlagd till den nuvarande 
badviken. I detta sammanhang blir de nyss nämnda vikingatida fyn
den av stort intresse.29 

Snäckers, gård i Hangvar vid Kappelshamnsviken. Skrivformer: 
sneck, snecke (2 ggr) 1523 skb f. 25 v., 26 v., Olluff Secke 1608 (1570-
talet) jb, Mörten Snecker i Hangvar 1601 Ir, Anders Snecker 1614 kr, 
Snecker 1640 jb, Hans Snecker med Berga 1647 jb, Snäcker är 1 / 2 

Hemman om 5 Marckeley jorderev.bok s. 326 f., Snäcker 1659, 1(173, 
1685, 1692 jb, Snekkers 1696 VLA Hangvar akt 1, s. 8, Snecker 1732 
Neogard, Snäckers Säve Ortn. 20. Säve har också uppgiften »Snäcke
bod, förra fiskeläget nedanför Snäckers vid Kapellshamns-viken» 
(ibid.). Om viken nedanför Snäckers har jag hört namnet Snäckviken, 
men jag kan inte avgöra, hur brukligt namnet är. 

Det är ovisst, vad som döljer sig bakom uppgiften »Hans Snecker 
med Berga» i jb 1647. En kommentar finns i jorderev.boken 1653: 
»och när som effterfrågades hwarföre i Jordebooken stoodh Snäcker 
medh Bärga, swarades: att snäkers gårdtz huus woro tillförende bygde 
på Bärga ägor, men sädan dädan flottade för Rumssens olägenheet 

20 För upplysningar om terrängförhållanden och fornminnen vid Snäckviken tackar jag 
amanuens Waldemar Falck, Visby. 
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skull» (s. 326 f.). Kommentaren är inte helt klar — kanske gäller den 
förhållanden så långt tillbaka i tiden att uppgiftslämnaren endast 
hade dunkla föreställningar därom. Kanske har en f. ö. okänd gård 
Berga blivit öde och uppgått i Snäckers; som folkskollärare Sture 
Engquist, Stenkyrka, påpekat för mig, kunde storleksuppgifterua for 
Snäckers tyda härpå. Tänkbar t är kanske också, att en ursprunglig be
byggelse Berga fått det alternativa namnet Snäckers, vilket med tiden 
kommit att undantränga det äldre namnet. Gårdarna vid Snäckers lig
ger faktiskt på en höjdrygg, som — på Gotland — kunnat karakteri
seras som ett berg. 

Snäckers innehåller rimligen det feminina snäcka. Namnet tillhör 
då den namntyp av svaga femininer som behandlats av Lars Allve-
gren.30 Jag behöver inte här närmare gå in pä namnets bildningssätt 
utan kan nöja mig med att konstatera, att den formella utvecklingen 
i Snäckers har flera paralleller både vad gäller ändelseutvecklingen — 
tidigast vokal, sä tillägg av -r och slutligen av -s — och det för ett två-
stavigt femininum oväntade uttalet med akut accent; se t. ex. namnen 
Dackers, Längers, Dypler och Tuer hos Alfvegren s. 170 ff.31 

Ett problem är hur man skall föreställa sig de situationer, i vilka ett 
ord för båt har kunnat utvecklas till ett gårdnamn. Flera förklaringar 
torde vara möjliga. Om man har haft en snäcka liggande i närheten av 
nuv. Snäckers, sä har det varit en viktig och vida omkring i bygden 
känd företeelse. »Vi ska ner till snäckan», »De är nere vid snäckan» 
o. dyl. måste ha varit frekventa fraser, som väckte föreställningar inte 
bara om snäckan utan också om verksamheten vid den och om platsen 
där den förvarades, slutligen också om den gård som fanns eller anla
des intill. 

En annan förklaring finner vi genom att jämföra med de andra 
.SnäcÄ-namnen. För Snäckåkern i Kräklingbo uppges alternativt 
Snäcku, och vid sidan av Snäckskog, Snäckhagen i Sanda finns 
Snäcku; båda är närmast elliptiska bildningar. En sådan kan mycket 
väl ligga till grund för Snäckers. Märk frasen »Han bor i Snäcku» 
från Sanda, vilken utgör en fullständig parallell till hur vi kan tänka 
oss gårdnamnet Snäckers uppkommet. 

Den lilla viken vid Snäckers — hemwiken kallas den i6g6M — SV 
hamnen i Kappelshamn måste ha varit en ovanligt väl skyddad laud-

30 r-genitiv och are-komposition, Uppsala 1958. 
111 Se även förf. i Namn ocli bygd 1964, s. 77, 80 f. 
82 VLA Hangvar akt 1, kartan. 
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Fig. 14. Detalj av ek bl. 
Kappelshamnsvikcn. Snäckha-
gen i Lärbro (se texten). 

niugs- och förvaringsplats lör båtar av olika storlek. En å rinner ut i 
viken; den är numera obetydlig, men på den tiden Brakmyr och Hem-
myr (Snäckersmyr ek bl. Kappelshamn) ännu var outdikade, hade den 
säkerligen ett kraftigt flöde. År 1696 t. ex. redovisas »Sägh» i än (VLA 
Hangvar akt 1). På kartan år 1787 delar sig ån nära utloppet och om
sluter två små holmar; utmed än ligger »Strand Högården», alltså en 
ängsmark (LA H 41: 201). 5-meterskurvan går 3-400 m från stranden 
(se topogr. kartan 7 J Fårösund SO o. NO). 

Endast ett enstaka fornminne redovisas på Snäckers mark (ek bl. 
Kappelshamn), och jag har inte lyckats påträffa några. Närmaste 
större gravfält finns på Flenvike mark ca 500 m NV den ovan nämnda 
lilla viken. 

8 fosfatprov tagna S åns utlopp; högsta värdet är 20. 

Snäckhagen i Lärbro är endast känd genom äldre akter. 1694-95 har 
Stora Vikers »Snekke haagen eemot kalckungen är öde och upbrent 
för många åhr seedan, men nu skiön muhlbeet» (VLA Lärbro akt 1, 
s. 4); Sneckehagen 1752 LA H 61: i2. Namnet upptas inte i stsk för 
St. Vikers 1795 eller i Isk 1907, och jag har förgäves efterfrågat det 
bland ortsbefolkningen. 

Hagen har börjat ca 600 m SSO kalkugnen vid Storugns och följt 
stranden ca 350 m, bredden har varit knappt 200 m. Den bör ha legat 
ungefär där vägen från St. Vikers mot Storugns möter vägen Kappels-
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hamn-Storugns (se ek bl. Kappelshamn). Delar av området är nu upp
odlade till åker (se fig. 14). 

Liksom viken vid Snäckers på andra sidan Kappelshamnsviken har 
denna plats haft ett skyddat läge. Den ligger nedanför 5-meterskurvan. 
En kanal r inner numera genom området till stranden. Vilken väg 
vattnet från de angränsande, högre belägna och sänka markerna tog 
sig löre utdikning och uppodling är svårt att veta, men rimligtvis har 
här runni t en å eller bäck. 

Härmed har jag presenterat de .S'näc/i-platser som ligger vid havet. 
De fåtaliga inne från land tar jag ej upp, då de inte är av direkt bety
delse för huvudproblemet. Endast Snäckhagen i Grötlingbo må i kort
het beröras. Enl. Isk 1890 tillhör den Kattlunds, Sallmunds, Sles och 
Söderkvie (LA H 35: 22); Säve har i Ortn. 78 »Snäkk-hagen {med sten-
skepp) vid Basshalda-backen». I hagen, som ligger Ö det stora gravfäl
tet vid Barshaldershajd, finns en skeppssättning, ca 18 m lång och 3 m 
bred. Hagen har säkerligen fått namn efter skeppssättningen. 

SnäcÄ-platserna har i de flesta fall ett skyddat läge, vilket tycks vara 
valt med omsorg: långt in i vikar, innanför uddar, holmar och rev, 
som dämpat sjön. Om vi använder Snäckhus i Burs som »facit», kan vi 
undersöka om de andra platserna stämmer överens med förhållandena 
där. Vid Snäckhus rinner t. ex. två åar vit. En sådan återkommer — i 
omedelbar anslutning till platsen eller i närheten — i flera fall: vid 
Snäckhagen i Rute, Snäckgärdet i Othem, Snäckänge i Angå, Snäck-
åker i Kräklingbo, Snäckgärde i Lau, Snäcku i Sanda, Snäckänge i 
Tofta, Snäckers i Hangvar och troligen vid Snäckhagen i Lärbro. 
Åarna kan tänkas ha haft olika funktioner. En viktig bör ha varit att 
man hade tillgång till färskt vatten. Och om ån var tillräckligt bred, 
kunde man ha båtar liggande dolda där.33 Det är emellertid svårt att 
nu bilda sig en uppfattning om hur bred en å var under tider långt 
tillhaka, då myrar och andra vattensamlingar ännu var outdikade. 

Slutligen kan man fråga sig, om några av åarna kunnat användas 
som transportleder inåt land. Den synpunkten torde dock knappast ha 
spelat någon roll vid valet av majoriteten av Snäck-platserna, men 
kanske vid Snäckgärdet i Othem, Snäckäker i Kräklingbo och Snäcku 
i Sanda. 

Vid Snäckhus finns vidare flera gravfält, och sådana förekommer 
också vid en del av de andra Snäck-platserna: Snäckänge i Angå, 

• I ale 1963:3, s. 12 har Märta Strömberg framhållit de mindre skånska åarnas bety
delse som hamn- och förtöjningsplalscr. 
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Snäckåker i Kräklingbo, Snäckgärde (?) i Lau, Snäckhus i Vamlingbo, 
Snäckgärdet vid Visby och — i närheten — vid Snäckers i Hangvar. 

Om vi granskar hur SnöcA-platsema fördelar sig på de 20 ting, i 
vilka Gotland i äldre tid var indelat, får vi följande hild (platserna re
dovisas i samma ordning som tidigare):34 

Snäckhagen Rute ting 
Snäckgärdet Forsa ting 
Snäckskog Bals ting 
Snäckänge Lina ting 
Snäckåker Kräklinge ting 

Snäckgärde Garde ting 
Snäckhus Burs ting 
Snäckhus Hoburgs ting 
Snäcku Banda ting35 

Snäckänge Stenkumla ting 
Snäckgärde Endre ting 
Snäckers Forsa ting 
Snäckhagen Forsa ting 

Det vore för mycket begärt, att vårt material av Snäck-namn helt 
skulle återspegla de ursprungliga förhållandena. Därtill är det behäf
tat med alltför inånga osäkra faktorer: Snäck-namn kan ju ha gått för
lorade under tidernas lopp, och kanske har något namn undgått min 
uppmärksamhet Vidare måste man räkna med att en plats kan ha va
rit snäck-hamn, utan att detta förhållande tagit sig uttryck i ett uanin 
innehållande snäcka. Men även om vederbörlig hänsyn tas till mate
rialets brister, tycker man sig skönja vissa tendenser, som knappast 
kan bero på tillfälligheternas spel. Namnen fördelar sig sålunda tämli
gen jämnt på de båda kusterna, med 7 namn på östra och 6 på västra. 
10 ting har vardera ett Snäck-namn. Påfallande är att Forsa ting en
samt har 3 namn. Därvid är dock att märka, dels att tinget är vidlyf
tigt med strand bäde i öster och väster (Snäckgärdet resp. Snäckers och 
Snäckhagen), dels att Snäckhagen ligger precis vid gränsen till Rute 
ting, varför kanske snarast detta ting svarat för platsen — om det nu 
är fråga om en snäck-hamn. 

" Om lingens gränser se t. ex. kartan hos Ivar Moberg, Gotland nm ilas jahr 1700, 
Sthlm 1938. 
35 Notvarpct Snäcke i Klinte, vilket rimligtvis hör ihop med Snäcku i Sanda, har inte 
förts upp som särskilt namn. Det ligger annars i Hejdc ting. 
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Materialet torde berättiga till följande slutsats: det finns ett sam
band mellan Snäc/Vplatserna och de forna tingen, Snäc/Vhamnarua 
har varit en angelägenhet som åvilat tingen. Däremot är materialet 
för osäkert för att tillåta nägra slutsatser om hur många snäck-hamnar 
det har funnits på Gotland, eller hur utrustandet, skötseln och beman
ningen av snäckorna närmare fördelats på de olika tingen.30 

Det fsv. sncekkia f. betyder enl. Söderwall 'ett slags mindre fartyg; 
omtaladt i sht ss krigsfartyg', 'om krigsfartyg som det åligger ett härad 
att bygga och utrusta'.37 Konkreta uppgifter om snäckornas utseende 
och storlek är sparsamma i källorna.38 Frän västnordiskt område t. ex. 
uppges, att nästan alla snäckor tycks ha haft 20 roddarbänkar och en 
genomsnittlig besättning på 90 man.39 

I betydelsen 'ledungsskepp' är ordet belagt i Gutasagan, i avsnittet 
om gutarnas förbindelse att under vissa villkor följa Sveriges konung i 
härfärd: »Sedan gutarna hade tagit sig biskop och präster och mottagit 
full kristendom, då åtogo de sig också att följa sveakonungen i härfärd 
med sju snäckor mot hedniska länder, men ej mot kristna; dock så, att 
konungen skall påbjuda gutarna ledung efter vintern och giva dem en 
månads frist före ledungsstämman, men ledungsstämman skall vara 
före midsommar och ej senare. Då är det lagligen påbjudet, men ej 
annars. Då hava gutarna rätt att fara i ledung, om de vilja, med sina 
snäckor och åtta veckors skeppsvist, men ej mera. Om gutarna icke 
kunna följa, då skola de lämna fyrtio marker penningar för varje 
snäcka, men dock först följande år och ej samma år som ledungen blev 
påbjuden. Det heter ledungslame.»40 Att antalet snäckor skulle vara 7 
förklaras av A. Björkander med att de G sjättingarna och det nya stads
samhället Visby skulle utrusta vardera en snäcka.41 

Och nu är bara att hoppas att arkeologerna för forskningarna vi
dare. Endast de kan t. ex. besvara den viktiga frågan, om .Snäc/c-plat-
serna — som namnet kunde tyda på — företrädesvis användes som ett 

" Hans Hansson framhåller i Gotl. Arkiv 1967, s. 33, att det "förefaller som 0111 ele got
ländska naturhamnar som hittills lokaliserats hade ett direkt samband med Gotlands 
gamla tingsindelning ...» 
37 A. a. 
38 Om vikingalida och medeltida skepp se artikeln Skibstyber i Kulturhist. lex. f. nord. 

medeltid o. där anf. litt. 
00 Se Hjalmar Falk i Altnordisclics Seewesen, s. 102 ft. (i: Wörler und Sachen j , 1912). 
40 Äke Holmbätk och Elias Wessén, Svenska landskapslagar. Fjärde serien, s. 295; om 
fördraget se s. 319 ff. o. där anf. litt. 
" Till Visby stads äldsla historia, Uppsala 1898, s. 48 f. 
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slags militära hamnar till förvaring av snäckor, eller om där också fö
rekom civila sjötransporter och handel.42 

I avvaktan på närmare undersökningar kan det väl dock redan efter 
denna preliminära rapport te sig som en rimlig hypotes, att 10—12 av 
de här presenterade SnäcAc-namnen utgör ett värdefullt källmaterial 
till vår kännedom om Gotlands försvar och sjöfart under vikingatid 
och medeltid.43 

Summary 

T h i s prel iminary repor t deals with place names from the coasts of Got land that 

contain the element Snack-. Theoret ical ly the names may be explained in several 

ways. T h e au thor investigates the possibility of their being derived from Old Sw. 

snakkia 'a small ship, especially warship, ledung-ship' . 

I n the a r t i d e the areas of the places are documented by means of old maps and 

charters, the presence of ancient roads and m o n u m e n t s is repor ted, topographical 

condit ions are analysed, and the results of a n u m b e r of phosphate tests are 

presented. 

T h e most condusive instance seems to be Snäckhus in Burs, where a bui lding 

foundat ion measur ing 30 X 8 m exists. According to J o h n Nihlén, who has 

excavated parts of the foundat ion, this dates back to the Viking era. 

T h e Snäck-places have certain characteristics in common. They are located 

well inside bays, beh ind tongues of land or reefs that could give protect ion 

against storms and rough seas. At several places there is a rivulet, and in six cases 

cemeteries are to be found. Seven places are located 011 the east coast of Got land 

and six on the west coast. T e n of the old tings contain one Snäc/c-place each. 

I t seems to be a reasonable hypothesis, the au thor condudes , that 10—12 of the 

plates were landing places for snäckor, in which case they may be a valuable 

source of information about Gotlandic defence and seafaring dur ing the Viking 

era and the Middle Ages. 

43 Skulle det senare vara fallet, kunde kanske Snäckgärde i Lau bidra till att förklara 
det gåtfulla förhällandet, att man planerade att göra Lau kyrka till Gotlands största 
landskyrka. 
43 Jag har här måst begränsa mig lill förhållandena pä Gotland. Men att ett studium 
av Snäck-namn utmed exempelvis Sveriges östkust skulle kunna bli synnerligen givande, 
därom kan man lätt övertyga sig genom att ta del av förleden Snack- i Ortnamnsarkivets 
i Uppsala naturnamnsrcgister. 

I uppsatsen återgivna utsnitt ur ekonomiska kartan frän Rikets allmänna kartverk är 
godkända ur aekretessynpunkt för spridning enligt kartverket 1972-10-02 och har publi-
ceringstillständ nr 5572 frän Svenska Reproduktions AB. 


