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Medeltidsarkeologi på Gotland 

Av Waldemar Falck 

Medeltidsavdelningen vid RAGU (Riksantik
varieämbetets Gotlandsundersökningar) har 
nu varit i verksamhet i drygt fem år. Under 
den tiden har mycket skett på det medel
tidsarkeologiska planet. 

En samlad överblick kan därför nu vara 
påkallad. Huvuddragen av en mer långsiktig 
verksamhetsplanering skall också beröras. 
RAGU har visat sig kunna väl förena arbets
marknadsintressen med vårt önskemål om att 
fördjupa kännedomen om äldre tider. Verk
samheten bekostas främst av AMS. Medel-
tidsavdclningen söker med utgångspunkt från 
det regionala arkeologiska materialet skapa 
en så klar bild som möjligt av forna got
ländska samhällen. RAGU bedriver ett ut
vecklingsarbete, som har betydelse för det nu 
på riksplanet igångsatta inom denna sektor. 

Så vitt möjligt tas här hänsyn till de resul
tat och erfarenheter på såväl det praktiska 
som teoretiska planet som gjorts vid under
sökningar utanför Gotland. Då RAGU har 
karaktären av forsknings- och utvecklings
institution har särskilt stor vikt lagts vid 
arbetsrutinerna för framtagandet av materia
let och dess dokumentation, samt vid förut
sättningar och riktlinjer för fortsatt verksam
het. En viktig del är här en kartering och 
analys av fältmaterialet med hänsyn till lokala 
och övergripande frågeställningar. 

Arbetsfältet utgörs i princip av hela den 
gotländska kulturen från tiden efter kristen
domens införande under 1000-talet fram till 
tiden omkring 1850, då ju den lokala tid
ningspressen mera intensivt kom att bevaka 
samhällsutvecklingen. Av skilda anledningar 
är det främst Visby som kommit i blickpunk-
tcn, framförallt medeltidssamhället. 

Resurser och val av undersökningsobjekt 
De medeltida undersökningarna, som bedri-
ves året om, har för närvarande förutom 
ledaren 3 arkeologer som i fält samarbetar 

med 12—15 man. Inne på institutionen tjänst
gör ett antal tekniker med det medeltida ma
terialet, vilket innebär omhändertagande av 
fynden, renritning m. m. Erfarenheterna av 
den lokala arbetskraft som ställts till för
fogande har på det hela taget visat sig i hög 
grad positiva. Vid vissa av de större medel
tidsarkeologiska undersökningarna kan mäng
den av omhändertagna fynd uppgå till något 
10.000-tal. Möjligheterna att bibehålla den
na intensiva verksamhet, som för ett tiotal år 
sedan knappast varit tänkbar, ter sig för när
varande ljusa. 

Valet av undersökningsobjekt styrs ofta av 
exploatering varvid fornminneslagen §§ 2 
och 6 beaktas. 

Med tanke på sysselsättningsaspekten mås
te verksamheten på Gotland praktiskt an
passas efter denna och det avtal mellan RAÄ 
och AMS om sysselsättning av arbetskraft, 
där en viss kontinuitet utgör en förutsätt
ning. Då AMS:s önskemål om sysselsätt
ning på Gotland är särskilt starkt uttalat i 
Visby genom dess befolkningskoncentration, 
har också övervägande delen av undersök
ningsverksamheten förlagts dit. Arbetet inom 
RAGU bedrivs också med hänsyn till till
gången på undersökningsobjekt föranledd av 
framförallt följande faktorer: dels undersök
ningar i rent vetenskapligt syfte, dels sådana 
som orsakats av exploatering, såsom nybygg
nad eller annan förändring i den nuvarande 
bebyggelsen. Om det är möjligt att välja 
olika alternativ, kommer valet mellan de 
tänkbara undersökningsobjekten främst att 
ske med tanke på en formulerad forsknings
problematik men också med tanke på möjlig
heterna att utveckla den fälttekniska och 
laborativa metodiken. Resursanvändningen 
inom ett enskilt objekt styrs i princip ständigt 
av den erfarenhet och den forskningsproble
matik som efter hand uppstått och utarbetats. 

Undersökningar föranledda av exploatering 
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Fig. 1. P. A. Säve, lektor vid läroverket i Visby, kan sägas vara en föregångsman på det mcdeltidsarkeolo-
giska fältet. Bilden visar grunden efter det medeltida rådhuset vid Stora Torget, dokumenterad 1866. — 
Die Gnindmauern des mittelalterlichen Rathauses auf dem grossen Marktplatz in Visby, von P A. Säve 
um 1866 gezeichnet, Studienrat bei der Oberschule zu Visby. Er mag als ein Bahnbrecher auf dem mittel-
alterarchäologischen Feldc bezeichnct werden. 

leder ibland till följdundersökningar på när
liggande område, i Visby mer vanligt för 
grävningsundersökningar än för rena bygg
nadsundersökningar. Ytterligare grävningar 
gör det ofta lättare att tolka konstruktio
ner, så t. ex. när det gäller den äldsta på
träffade träbcbyggelsen i Visby. Dessutom vill 
man få svar på nya frågeställningar, under 
det att ibland äldre aktualiseras. Dessa veten
skapliga provundersökningar har också ett 
påtagligt värde som bedömningsundcrlag för 
den kommande fysiska markplaneringen. Man 
kan genom sådana undersökningar, utförda 
på väl valda platser, med större säkerhet på
visa från arkeologisk synpunkt sett "vitt 
land". Inför hotet om ytterligare från kultur
historisk synpunkt diskutabla förändringar i 
stadsbilden bör detta nu vara en av medel-
tidsarkcologins viktigaste uppgifter. Vi söker 
i möjligaste mån styra verksamheten genom 
en målinriktad forskning. 

Insamling av material och dess bearbetning 
En rad högst aktuella problem är förknip
pade med den praktiska fältmetodiken (tolk
ning av lagerbild, varierande grad av nog
grannhet vid materialomhändcrtagandet 
m. m.) , möjligheterna och nödvändigheten av 

en efterföljande laboratorieanalys, föremåls-
registrering och rapportskrivning. Ständiga 
avväganden och prioriteringar är nödvändiga 
för att undvika en överarbetning, som varken 
är ekonomiskt försvarbar eller vetenskapligt 
påkallad. En vägledning i dessa svåra frågor 
har givits genom bl. a. E. Cinthio och M. de 
Bouard. 

Då det arkeologiska materialet ständigt 
skiftar, krävs hela tiden förnyade ställnings
taganden och prioriteringar, oftast inom på 
förhand givna resursramar. Resultatens kvali
tet är i en sådan situation i hög grad av-
hängig av den enskilde arkeologens utbild
ning för uppgiften, erfarenhet och engage
mang. Brister i dessa avseenden får lätt kon
sekvenser i form av felaktiga prioriteringar 
och överarbetning i garderande syfte. Arbets-
ledarens personliga förutsättningar påverkar 
därmed också möjligheterna till en mot 
materialet rättvis extern bearbetning. Från 
forskningsmetodisk synpunkt vore det i prin
cip lämpligt med en till rapporten ansluten 
"varudeklaration" av förutsättningarna i skil
da avseenden för den genomförda undersök
ningen. 

Vid fältarbetet måste i många fall för 
kommande undersökningar en vetenskapligt 
grundad prioritering genomföras i de fall då 
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matcrialmängderna når oroväckande propor
tioner, vilket i Visby är särskilt giltigt för 
keramik- och djurbensmaterial. I ett sådant 
läge söker vi nu följa en princip för priori
tering. Vid RAGU har vi funnit att i första 
hand bör omhändertagas material i sin helhet 
endast från väl stratifierade och slutna sam
manhang. I omfattande söndergrävda kultur
lager och utfyllnadsmassor måste därför till
varatagandet av fynd, som genom avsakna
den av sammanhang har ett mindre värde, 
begränsas under vissa förutsättningar, så t. ex. 
att platsen redan tidigare är arkeologiskt väl 
känd. En annan sak är att det i ett ofta långt 
initialskede för många städer varit nödvän
digt att samla ihop ett basmaterial, i vilken 
situation även fynd från söndergrävda lager 
etc. haft ett mer påtagligt vetenskapligt värde. 

Förcmålsregistrering sker genom översiktlig 
registrering utan försök till generell katalogi
sering. De enskilda fynden åsätts ingen num
rering. 

R A G U har målmedvetet strävat efter en 
enhetlig och logisk rapportredovisning för att 
underlätta en extern bearbetning. Väl ut
arbetade principer i ovan nämnda avseenden 
är så viktiga och samtidigt så resurskrävande 
att utforma, att det på riksplanet faller sig i 
högsta grad naturligt med det nära samarbete 
mellan berörda parter, som nu till all glädje 
kommit igång. 

Forskningsproblem som vi söker lösa 
med arkeologisk metod 

Det skriftliga källmaterialet från medeltiden 
är tyvärr från Gotland och Visby synnerligen 
sparsamt bevarat. Vi har i stället en rad un
dersökningar, såväl grävnings- som byggnads
arkeologiska, att tacka för vår relativt goda 
kännedom om Gotlands medeltida kultur, en 

tradition som för Sverige är ovanligt lång. 

En av de första vetenskapliga undersök
ningarna i Visby utförde professor G. Lind
ström år 1864 invid S:t Lars ruin, då han 
kom i kontakt med den stenåldersboplats som 
sedermera skulle visa sig ha ett mycket stort 
utbredningsområde. Särskilt intresserade han 
sig för lagerförhållanden, något vi idag fäster 
stor vikt vid. I detta sammanhang vill jag 
nämna arbetsförmannen Johan Fardelin, som 
under cn period av drygt 30 år, med början 
omkring år 1900, utförligt beskrivit de mark
ingrepp som företagits i staden. Utan hans 
utomordentliga ritningar och anteckningar 
skulle vetskapen om medeltidens Visby varit 
betydligt mindre och dagens arkeologer haft 
svårare att göra övergripande värderingar av 
det framgrävda materialet. På landsbygden 
har till dags dato rapporterats sammanlagt 
ca. 100 arkeologiska undersökningar. I Visby 
har utförts sammanlagt 502 dokumentatio
ner, därav 199 grävningsundersökningar, 166 
markobservationer (gatuarbeten o. s. v.) samt 
137 byggnadsarkeologiska undersökningar, 
fig. 2 a. 

Viktiga undersökningar på detta fält har 
bl. a. utförts genom följande: P. A. Säve 
(fig. 1), J. Fardelin under tiden 1903—1935, 
E. Eckhoff, O. Janse, J. Roosval, J. Nihlén, 
E. Floderus, B. Thordeman, N. Lithberg, 
S. T . Kjellberg, E. Bohrn, H. Widéen, Erik 
B. Lundberg, E. Lundberg, G. Svahnström, 
S. Noreen, samt under senare år A. Tuulse, 
E. Lagerlöf, E. Nylén, G. Trotzig, I. Swart
ling och P. O. Westlund. I Visby har förf. 
fr. o.m. 1950-talet gjort ett flertal observa
tioner, fr. o. m. 1970 såsom ledare för de 
medeltida undersökningarna vid RAGU. 
Sedan 1971 har i Gotländskt Arkiv fortlöpan
de presenterats RAGU;s medeltidsarkeologi
ska verksamhet. 

Fig. 2. a. Dokumenterade undersökningar och observationer i Visby innerstad, b. Den nuvarande topo
grafin i Visby i form av jämna höjdkurvor för var meter. c. Den förmodade utsträckningen för sankmark 
i Visby före ca. 1200, med trähus inlagda, d. Den medeltida bebyggelsen, schematiskt grupperad efter den 
bärande konstruktionens material (sten = mörkare, trä = ljusare, vitt = troligen övervägande obebyggt). — 
fl. Dokumentierte Untersuchungen und Observationen in der Innenstadt Visbys, b. Die heutige Topo-
graphie Visbys mit Höhenlinien. c. Die verrnutete Ausdehnung von sumpfigen Gcländcn, bevor etwa 1200, 
mit eingelegten Holzhäusern. d. Die mittelalterliche Bebauung, durch das Material in tragender Kon
struktion schematisiert (Stein = dunkleres, Holz = helleres, weiss = wahrscheinlich unbebautes Gelände). 
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Genom de alltmer omfattande medeltids
arkeologiska undersökningarna får vi också 
ett snabbt växande material som, metodiskt 
bearbetat, bidrar till större kulturhistoriska 
insikter. Tidigare har det i första hand varit 
material som framkommit vid utgrävningar. 
Efter hand har det emellertid blivit så, att 
arkeologien även kommit att beröra nu stå
ende byggnader, då det är principiellt svårt 
att vid en analys skilja på murverk under 
och ovan mark. Vi söker nämligen kunskap 
om flera samhällsformer, där ofta inga klara 
skiljelinjer kan anges. De är i huvudsak föl
jande: Visbys utveckling från tidigt samhälle 
till en utvecklad stad, gårdarna på lands
bygden, fiskelägena, den kyrkliga kulturen 
samt borg- och försvarsanläggningar. En an
nan viktig del är kommunikationerna, som 
förmedlare av handel och kulturkontakter 
både inom och utanför Gotland. Ett försök 
har här gjorts att på ett preliminärt sätt redo
visa det nuvarande läget för våra kunskaper 
genom tabell 1. 

Materialets förutsättningar att ge svar på 
vissa frågor är varierande. Därtill kommer att 
flera samhällstyper blivit mycket bristfälligt 
undersökta på ön, då ju våra resurser till 
övervägande del måst användas i Visby. Det 
magraste materialet har vi från de minsta 
gårdarna och fiskelägena. Över huvud taget 
är materialet bristfälligt, när det gäller att 
visa på samhällets uppbyggnad, dess kontakt
nät, och den enskilda människans handlande 
och tänkande. En analys av kosthåll och hälso
tillstånd skulle vara av stort värde, men till 
detta finns för närvarande inga resurser, även 
om materialet troligen skulle vara tillräckligt 
stort — åtminstone i Visby. Här har vi grav
material och i kulturlagren djurbensavfall, 
på vilket man inom ett lokalt område skulle 
kunna utföra detaljanalyser. För alla sam
hällsformer är däremot byggnader och bosta
dens inventarier bättre kända såsom t. ex. 
personlig utrustning och redskap. 

Två forskningsprojekt pågår f. n. Problem 
i samband med stadens uppkomst analyseras 
av E. Nylén och därför redovisas här endast 
några observationer för denna period. En 
monografi över Visby stads äldre utveckling 
under historisk tid förbereds av författaren. 

Visby under äldre medeltid 
Visbys utveckling under 1000- och 1100-
talen kommer att kunna klarläggas främst 
genom det arkeologiska materialet. Då detta 
ännu så länge är sparsamt, är frågorna nöd
vändigtvis i hög grad teoretiska. De är så
väl övergripande kring de vidare kultur- och 
naturtopografiska förutsättningarna som lo
kala kring platsens topografi och bebyggelse. 

Naturtopografin i Visby-området har i 
fråga om platsens förutsättningar i form av 
grundförhållanden och ytstruktur analyserats 
genom S. G. U. (E. Hede & G. Lundqvist). 
En huvudfaktor för Visby innanför murarna 
är markens lutning med fallriktning mot väs
ter. Analys av denna har igångsatts av förf. 
Den ursprungliga markytan av i huvudsak 
morängrus är belägen på varierande djup 
under den nuvarande, ned till ca. 350 cm. 
Dessa djupvärden, som efterhand registreras, 
läggs in på en plan och kommer att i form av 
ett transparent överläggsblad kunna läggas 
över huvudplanen i skala 1:1000 med den 
medeltida bebyggelsen (fig. 3; jfr Biddle & 
Hudson 1973). Vi får då en nivåkarta över 
stadsområdets grundtopografi. Dagens topo
grafi, som i viss mån speglar den ursprung
liga, ses i fig. 2 b. Den centrala delen av nu
varande innerstaden synes i ett stråk i Ö—V 
ha varit ett översilningsområde med färsk
vatten. Vattenflödets utsträckning under me
deltiden bör kunna anges dels genom den 
efterhand kompletterade ekvidistanskartan, 
dels genom påvisade, bevarade brolägg
ningar. Se schematisk skiss i fig. 2 c. 

Men även den närmast omgivande bygden 
utanför Visby har diskuterats. Detta med 
tanke på förutsättningarna för odling liksom 
för de dåtida kommunikationerna (till lands 
och sjöss, samt landningsmöjligheterna). 
Frågeställningarna är av största intresse då 
man skall bedöma framväxten av samhället. 
Det känns angeläget att om möjligt belysa 
dessa förhållanden arkeologiskt. 

Kulturtopografiska förutsättningar. För att 
allsidigt kunna belysa det begynnande Visby 
skulle vi behöva ställa samhället i relation till 
den angränsande bygden med lantgårdar av 
typ Burge i Lummelunda. Ett aktuellt jäm
förelseobjekt är bebyggelsen inom Väster-
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Tabell 1. Vår kännedom om olika förhållanden på Gotland utifrån arkeologiskt material från tiden ca 
1050—1700 (— ingen, 1 ringa, 2 förhållandevis god och 3 mycket god kunskap). —Unsere Kentnisse 
von verschiedenen Verhältnissen auf Gotland auf Grund archäologischen Materials der Zeit etwa 1050— 
1700 (— keine, 1 ivenige, 2 verhältnismässig gute, 3 sehr gute Kentnisse). 

Ca Ca Ca Ca 
1050— 1150— 1350— 1500— 
1150 1350 1500 1700 

2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

3 
1 
1 
1 

2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 

1 
1 
1 
2 

3 
1 
1 
1 

3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 

2 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
2 

Visby 

Profanbyggnader 1 
Verkstäder/Hantverk —• 
Bostadens inventarier o. redskap 1 
Kyrkor/Kyrkl. administration — 
Kyrkogårdar/Gravar 1 
Topografi och hamn I 
Försvarsanläggningar •— 
Relationer till omlandet — 
Fjärrhandel 1 
Människans kosthåll o. hälsotillstånd — 
Administration och organisation — 
"Silverskatter" — 
Myntdepåer — 
Avfall speglande dagligt liv 1 

Gotlands landsbygd 

Manbyggnader, sten — 
Manbyggnader, trä 1 
Bostadens inventarier och redskap 1—2 
Ekonomibyggnader/verkstäder 1 
Åkerbruk — 
Skogshantering — 
Fiske — 
Stenbrytning 
Boskapsskötsel — 
Människans kosthåll o. hälsotillstånd 1 
Lokalhandel och handelsplatser 1 
Fjärrhandel 1 
Administration och organisation — 

(Tingsplatser, avrättningsplatser) 
"Silverskatter" 3 
Myntdepåer 3 

Kyrklig kultur 

Träkyrkor och -kapell 2 
Stenkyrkor och stenskulptur — 
Kyrkornas inventarier — 
Kyrkogärdar/gravsed 2 
Prästgårdar (byggnader o. inventarier) — 

Borgkultur och fortifikationer 

Försvarskonstruktioner och byggnader — 
Lösa inventarier — 

Kommunikationer 

Fartygstyper •— 
Hamnanläggningar (utom Visby) — 
Farsträckor, säsong — 
Vägar och broar — 

1 
2 

3 
1 

1 
1 
2 
1 

2 
1 

— 
1 
I 
1 

2 
1 

3 
3 
2 
2 

2 

1 
1 

3 
3 
2 
2 

2 
1 

1 
— 

— 
3 
2 
2 

1 
1 

1 
1 
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Fig. 3. Bebyggelse i Vis
by före ca. 1500, i hu
vudsak utifrån arkeolo
giskt material. — Die 
Bebauung in Visby be
vor das Jahr 1500, 
hauptsächlich archäolo
gisch dokumentiert. 
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garnvallen, där dock själva vallen nyligen 
sannolikt visat sig vara förhållandevis ung. 
C 14-värden (St 5458 o 5459) har för vall
kärnan givit 1170 e. Kr. ± 8 0 samt 1395 
+ 95 år. En äldre sporadisk bebyggelse i 
Visby före ca. år 1000 är också tänkbar. 
Starkare indikationer i form av keramik är 
för närvarande inte kända, dock har vi en 
rad gravfält kring Visby från vikingatiden: 
ös t ra Kyrkogården, Värnhem, Kopparsvik 
och Gustavsvik. 

Visby under 1000- och 1100-talen 
En tidig bebyggelse kan ha varit lagd i an
slutning till det ovan nämnda översilnings-
området, dock kanske inte direkt på detta. 
Ar 1971 kunde förf. i kv. Apoteket, fig. 4. för 
första gången dokumentera säkra byggnads-
lämningar av trä från det samhälle som bör 
ha varit det första med säker kontinuitet 
framåt i tiden. Senare kompletterades dessa 
resultat på angränsande område VSV här
om, vid den dåtida stranden. Här frilades en 
broläggning med grundrester efter en troligen 
mindre byggnad. C14-dateringar har givit 
följande årtal: 980 ± 100 år i kv. Apoteket 
(där i år ännu äldre datering erhållits: en 
stolpe daterad till 660 e. Kr. ± 95 å r ) ; 
1030 ± 110 år samt 995 ± 100 år för strand
konstruktionerna. En exakt datering kan för
hoppningsvis bli möjlig genom årsringsdate
ring (Trotzig 1973). Under 1974—75 fram
kom i kv. Gråbrodern en mindre konstruk
tion med kulturlager från preliminärt ca. 

1 100 e. Kr. (under publicering av G. Anders
son). Utan att gå in på enskildheter i bygg
nadernas konstruktion (rapporterna är ännu 
ej färdigställda) kan nu sägas att man an
vänt sig av såväl skiftcsverkshus som hus med 
lerklining. Tidigare har trähus påträffats i 
kv. Rådhuset, Nunnan, Priorn, Tunnbinda
ren och Östertull, men dateringen är mera 
osäker. Fynden är inlagda med ett T på fig. 
2 c. Den äldsta bebyggelsen är endast spar
samt bevarad och dessutom arbetskrävande 
att frilägga. Det är därför inte nu realistiskt 
att räkna med ett tillräckligt omfattande ma
terial för att dra säkra slutsatser om bygg
nadsteknik, tomtstorlek och eventuell kvar
tersbildning. Vi kan däremot med hänsyn till 

Fig. 4. Den centrala delen av kvarteret Apoteket, 
nära den gamla hamnen, sedd under pågående 
utgrävning 1974. Foto förf. — Der zentrale Teil 
im Block Apoteket, in der Nähe des alten Hafens, 
während der Ausgrabung in 1974. 

avdelningens resursprioritering med fördel 
jämföra Visby-materialet med ett stort publi
cerat material från Novograd (Kolchin, 
Artsikhovsky), Stettin (Lcciejewicz/Wieczo-
rowski) och Danzig (Barnycz — Gupieniec) 
samt från Sverige i Nyköping, kv. Stall-
backen, samt i Lödöse. Har man påbörjat en 
regelrätt kvartersbildning redan under 1100-
talet? Två väsentliga frågor rör relationen 
mellan den vikingatida tätbebyggelsen och 
den därpå följande i sten någon gång under 
1200-talet. Vi vill veta när övergången skett, 
något som bör kunna anges ganska snävt 
genom den nu påträffade, stratifierade kera
miken. Är den högmedeltida gatu- och kvar-
tcrsbildcn kopierad på cn motsvarande i trä 
eller har ett annat förhållande föregått? 

Utöver de senaste grävningsmatcrialen kän
ner vi för närvarande till åtminstone ett 50-
tal lösfunna föremål, som skulle kunna date
ras till 1000-talet med i stort sett jämn sprid-
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ning över innerstaden. En koncentration är 
dock märkbar V och SV om S:t Hans och 
S:t Pers ruiner. Här har tidigare ett antal 
övergångstida eller förkristna gravar påträf
fats. Vi har ej heller genom gjorda fynd 
någon större kunskap eller belägg för en 
eventuell bosättning strax utanför stadsmuren, 
inte heller i någon vidare utsträckning vid 
t. ex. den förmodade hamnplatsen vid Snäck
gärdet. Här vore emellertid en undersökning 
av stort värde. En spridningsplan över det 
grovmagrade svartgodset, som påträffats i 
ett större antal skärvor över hela innerstads-
området, har påbörjats av förf. Det är en för
hoppning att därigenom så småningom kunna 
fixera bebyggelsens utbredning. Keramiken 
har dock i Visby ännu inte kronologiskt 
stratificrats. Vad vi nu kan bedöma har den 
använts under hela 1000- och 1100-talen och 
ett stycke in på 1200-talet. För kommande 
kronologisk analys finns nu ett jämförande 
material i Danzig, nyligen publicerat av B. 
Lcpöwna. Är keramiken i Visby uppbyggd 
eller drejad? Det senare kan tänkas tolkas 
såsom import. 

Det är sannolikt att samhället vid den här 
tiden växer fram under lokala förutsättningar 
med egen samhällsorganisation, med lokal 
handel och hantverk, men att utöver dessa 
faktorer också kommer kulturkontakter så
som den kyrkliga administrationen. Kronolo
gin är naturligtvis också här av största intres
se. 

I det arkeologiska materialet har ännu 
inget framkommit som kan belysa kunskapen 
om och fördelningen av de olika samhälls
klasserna, liksom vi ej heller vet om männi
skorna var engagerade här temporärt eller 
året om. 

Från arkeologisk synpunkt skulle bl. a. föl
jande önskemål och frågor kunna ställas för 
den vidare forskningen kring den här tidiga 
perioden, bl. a. för fastställande av stads
kriterier: — 1. Har en förmodad, eventuellt 
omgördlande vallkonstruktion funnits? •—• 
2. Har träbebyggelsen haft ett regelrätt gatu
nät? — 3. När kommer den första marknads
platsen och var har den legat? — 4. Finns 
något myntverk i Visby före ca. 1250 (de 
äldsta W-brakteaterna)? Kan ett äldre mynt

hus snarare ha funnits någon annanstans på 
Gotland? — 5. Vidare friläggning av trä-
bebyggelsen främst i kv. Apoteket, för att 
komma fram till trähusens täthet och grup
pering under 1000-talet, och skilda hustyper 
som kan belysa funktion och ev. social skikt
ning. Kommunikationerna mellan husen, 
tomterna och stranden. Dendrokronologisk 
tidsfixering av påträffade träkonstruktioner. 
— 6. Provundersökningar intill S:t Olofs, S:t 
Hans och S:t Pers ruiner för att fixera den 
tidpunkt då samhället fick sin andra kyrka 
och i samband därmed undersöka övergångs
tida gravar (se Ochsner 1973). — 7. Den 
äldsta hamnens utseende och vattenlinje. — 
8. Keramikanalys av leran i svartgods för att 
fastställa härkomsten. — 9. I vad mån kan 
vi påvisa nya produktionsformer, under 1000-
och 1100-talen, som kan ha varit revolutio
nerande i förhållande till en äldre ekonomi? 

Visby ca. 1200—1500 

För att lösa problematiken kring det hög-
medeltida samhället i Visby är kärnfrågan 
sedan länge hur stark den tyska påverkan i 
skilda avseenden varit och i vad mån de tyska 
städerna i sin utbildade form, den s. k. råds-
staden, fått utgöra mönster för Visby. 

Vi söker i fråga om topografin påvisa för
ändringar i marknivån genom exempelvis 
utfyllnader, såsom skett vid gamla hamnen, 
eller förändringar genom allt mäktigare av
satta kultur- och raslager. Även förändringar 
i stadsområdets utsträckning bör obsen-eras, 
såsom en eventuell utvidgning från det före
gående skedet och i vad mån profan verk
samhet möjligen bedrivits också direkt utan
för stadsmuren. 

Den medeltida bebyggelsen kan, grovt 
schematiskt, tänkas indelad i tre zoner •—• 
centralt övervägande stenhusbebyggelse, nå
got mer perifert en trähusbebyggelse med 
enstaka stenhus och i området närmast stads
muren odlad mark. Vi finner dock att om
rådena hela tiden förändras, exempelvis har 
trähus kompletterats med och avlösts av 
stenhus. Fig. 2 d visar hur det kan tänkas 
ha sett ut omkring 1400. 

En noggrann huvttdplan över bebyggelsen 
håller nu på att upprättas vid RAGU (fig. 
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3) . Som grund för denna har i första hand 
legat en längre tids fältobservationer i kom
bination med vår kunskap om ännu stående 
byggnader. Planen ger inte en bild giltig för 
ett visst givet tillfälle, utan är en samman
ställning av byggnader uppförda efter hand. 
Troligen var flera hus i ruiner redan vid 
medeltidens slut. 

Vid planens upprättande har underlaget 
främst utgjorts av den arkeologiska informa
tionen kompletterad med uppgifter från kart
material. Det arkeologiska materialet, mar
kerat med kraftigare linjedragning, visar 
dokumenterat murverk, som kan bedömas 
ingå i byggnader från tiden före ca. 1500 (i 
vissa fall är byggnaderna nu bort tagna). Vid 
mursystem, som påvisats vara mera omfat
tande, är endast det som bör ha bildat ytter
murar schematiskt inlagt (utan fönster e t c ) . 
Vissa latrinkällare är inlagda. Däremot har 
inte gatubeläggningar, tomtgränser i form 
av murar (utom kyrkornas) och brunnar 
lagts in. Fig. 2 c visar dem som tillhör det 
äldsta skedet. För stadens tättbebyggda cent
rum kan vi klart ange en medeltida kvarters
bild. I periferin däremot är gatusträckningar-
na mer osäkra, men bör kunna fixeras med 
hjälp av kända medeltida gatubeläggningar. 

Kartmaterial. Stadsplaner från 1600-talets 
mitt av J. Meyer har vid kontroll visat en 
påfallande noggrannhet i mått på horisontala 
ytor. Såväl i centrum som i periferin har en
skilda stenhus återfunnits på den plats han 
angivit. Det är därför meningsfullt att göra 
en kombination av arkeologiska belägg och 
Meycrs information. Trots att planen egent
ligen är starkt arkeologisk har en del av 
Meyers uppgifter lagts in med en tunnare 
linjedragning, slottet dock grövre. Denna 
markering anger att det är fråga om ett 
preliminärt material, som ännu inte kontrol
lerats i fält. Observationer i äldre tid och 
traditioner som ej är dokumenterade i bild 
har konsekvent ej medtagits. Tit tar vi när
mare på stadsplanen finner vi i denna en 
mycket stark reglering med en förvånansvärt 
enhetlig tomtbredd, koncentrerad kring ca. 
8 m. 

Frågeställningar, som är aktuella för be
byggelsen och har en hög prioritet: 

1. Kronologi. När och var kommer de 
första stenhusen? Sker detta efter en reglerad 
plan? 

Visby har genom den stora mängden be
varade källare — i många fall från 1200-
talet — en framstående ställning bland de 
hanseatiska städerna. Det är därför ange
läget att om möjligt i större skala datera 
dessa, som i många fall är tillgängliga för 
smärre kontrollundersökningar. Under sten
golven kan påträffas medeltida, daterbar 
keramik, såsom vi t. ex. sett i kv. Apoteket. 
Keramiken ger en avsevärt bättre datering 
än cn konventionell konstvetenskaplig metod, 
förutsatt att den påträffas i viss mängd. 

2. Byggnader. Tomterna, deras storlek, 
graden av utnyttjande för hus och hus
kropparnas placering på dessa. 

Ett metodiskt, viktigt jämförande material 
har för Lubeck publicerats av H. Hiibler 
.1968. Omfattande fältstudier av större sten
hus i staden (t. ex. Liljehornska, Clematis-, 
Agrellska, Klintska och Häggska husen samt 
Kapitelhuset) av främst G. Svahnström och 
E. Lundberg har berört husens rumsdisposi-
tion och funktion. Endast i begränsad mån 
kan jämförelse göras mellan de stora pack
husen och den mycket stora gruppen av 
mindre byggnader med andra funktioner. Här 
föreligger cn stor uppgift att karakterisera de 
byggnadsrester, som påvisats arkeologiskt, till
sammans med de ännu kvarstående borgar
husen. — I fråga om byggnadsmaterial vill 
vi gärna ta reda på om murtegel tillverkats 
på ön, vilket inte är helt otänkbart, då det 
bl. a. i större mängd ingår i åtminstone sex 
hittills kända hus. En möjligen medeltida 
tegelugn har i juli 1976 återfunnits av förf. 
5 km från stadens centrum. 

Åtskilliga historiska uppgifter om hus fin
ner vi i Visbys medeltida byggnadsstadga, 
exempelvis Visby stadslags §§ I I I , I 10—21 
med förordningar för trappor, svalar, trähus, 
kök, avträden och gatuvalv. Ett gatuvalv får 
enligt lagen ej byggas bredare än tre alnar. 
De som bevarats fram till vår tid är betydligt 
bredare, vilket föranleder en prövning av 
kronologi och lagefterlevnad. 

3. Befolkningen. Befolkningstal och här
komst. 

Fornvännen 71 



14 Waldemar Falck 

I fråga om de människor, som vistats i 
Visby, har vi naturligtvis lättare att nå dem 
som tillhörde borgerskapet och dem som i 
övrigt var mera fast bosatta här. Genom 
stadslagen i dess olika versioner från 1200-
och 1300-talen har vi historiskt en mängd 
upplysningar om människorna till vardags 
och fest. Arkeologiskt vill vi givetvis kontrol
lera men framför allt komplettera dessa upp
gifter. 

Vem bodde i byggnaderna? Vilka sociala 
skikt har bebott vissa enskilda hus och vilka 
verksamheter, t. ex. hantverk, har man kun
nat möta i dessa? Vi skulle vilja peka på ett 
medeltida bageri, ett slakteri, ett bryggeri 
eller ett badhus. Med en rad alternativ stän
digt aktuella framför sig är det lättare att 
nå resultat i den vägen. 

Ännu vet vi inget säkert om det varierande 
befolkningstalet, varken historiskt eller arkeo
logiskt. Vi kan emellertid tänka oss två möj
ligheter att närma oss det — analyser av 
kyrkogårdar och jämförande analyser av 
tyskt material av bebyggelsens ytmässiga stor
lek. Befolkningstalet kan också i framtiden 
uppskattas genom antalet påträffade verk
städer och detta antal kan jämföras med 
historiskt kända befolkningstal från städer på 
tysk mark. Ett försök till sådan jämförelse 
skall vi se nedan. 

Varifrån kom stadens befolkning? Vilka 
olika nationer fanns representerade? En del 
familjer kunde kanske föra sina anor ned 
till det äldsta samhället på platsen. Andra 
hade måhända flyttat in från den omgivande 
landsbygden, under det att många skickliga 
yrkesmän kanske flyttade in från tyskt om
råde och etablerade sig här i staden och blev 
bofasta Visby-borgare. Men hur skall man 
tänkas arkeologiskt belysa detta? Bevarade 
hantverksprodukter kan i fråga om tillverk
ningsteknik, funktion eller dekor spegla en 
fast tradition. Det har vi t. ex. kunnat påvisa 
när det gäller de i Visby tillverkade brons
grytorna från 1200-talet, där vi kan spåra 
en tysk hantverkstradition. Vissa gruppers 
härkomst skulle kunna spåras i en traditions
bunden byggnadsteknik, främst då i fråga om 
enklare byggnader, men här är materialet 
sparsamt. Också den senare stenhusbebyggel

sen kan uppvisa särdrag gentemot motsvaran
de på tyskt område (Svahnström). 

Befolkningsstruktur 

Vilka möjligheter har vi att påvisa enskilda 
befolkningsgrupper i Visby, främst inom hant
verk och handel, de verksamheter man van
ligtvis förbinder med städer under medel
tiden? Här måste vi ta hänsyn till två fak
torer, dels befolkningens sammansättning, dels 
de spår som efterlämnats av skilda grupper 
inom denna. Möjligheten att arkeologiskt 
kunna påvisa enskilda yrken är naturligtvis 
i hög grad beroende på frekvensen av dessa. 
När det gäller tolkningen av det arkeologiska 
materialet stöter vi på vissa svårigheter. Vad 
som skall anses som yrkesmässigt hantverk 
är i vissa fall naturligt, när det gäller speciali
serade yrkesgrenar som brons- och tenngju-
teri. Men hur skall vi kunna skilja på en 
produktion som den i hemmen och den mera 
yrkesbetonade? (Problematiken har belysts av 
Schietzel för Hedebys del.) Hur skall man 
t. ex. tolka den mängd med halvfabrikat som 
påträffats i Visby? Sannolikt är ett svar del
vis en statistisk fråga. Bedömningar bör också 
ta hänsyn till tidsställningen. Det som under 
äldre medeltid var övervägande eller helt 
husflit kan senare ha övertagits av yrkeshant
verkare. Kanske skulle också ett motsatt för
hållande kunna föreligga? 

Den yrkesverksamma befolkningen lär vi 
känna genom det historiska källmaterialet, 
främst i form av ett allmänt sådant för han-
seatiskt område. För Visby har vi ett speciellt 
material om än i betydligt mindre omfatt
ning. Utifrån det allmänt historiska under
laget känner vi en rad yrken, närmare 90 
stycken, som kan ha varit representerade, mer 
eller mindre stadigvarande, i Visby. För Vis
by är vissa yrken historiskt säkert belagda. 
I Visby stadslag, i sin bevarade version från 
omkring 1340, finns etableringsavgiften an
given för 24 yrken. I Ivar Axelsson Thotts 
Uppbörds och Räkenskapsbok 1485—87 åter
finner vi t. o. m. namngivna företrädare för 
ett 40-tal yrken. Dessa speglar dock i viss 
mån de speciella behov som fanns för slotts
herren på Visborg. Genom detta ytterst värde
fulla dokument, som tyvärr ännu inte i sin 
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helhet är publicerat, får vi även en uppfatt
ning om yrkesgruppernas relativa antal. Sär
skilt ofta återkommande är följande: skräd
dare, skrivare, tunnbindare, bagare, bård-
skärare, fiskare, mjölnare och timmerman. 
Endast en gång nämns t. ex. svärdfejare, 
krutmakare, glasmästare och jägare. Före
komsten av en krukmakare är särskilt intres
sant. Några yrkesgrupper i Visby är dess
utom kända genom bevarade skråsigill, grav
stenar, räkenskaper och testamenten. Vid de 
arkeologiska undersökningarna är det av 
värde att känna till detta material och i 

direkt anslutning till fältarbetet ta hänsyn 
till detta. I praktiken bör vi således använda 
de historiska uppgifterna som viktiga anvis
ningar vid de arkeologiska undersökningarna. 
Det kan naturligtvis också finnas spår efter 
andra verksamheter, som inte finns med i 
det historiska materialet. 

Med de knappa resurser som trots allt står 
till förfogande är det inte nu möjligt at t 
genomföra noggranna arkeologiska undersök
ningar på material från historisk tid utan att 
ta hänsyn till historiska, kända förhållanden, 
trots att därvid metodiskt sett en viss risk 

Tabell 2. Det förmodade antalet yrkesutövare i Visby under hög- och senmedeltid. •— Schätzung der 
Anzahl ausiibenden verschiedenen Berufen in Visby im Hoch- und Spätmittelalter (nach 6000 Einwoh-
nern berechnet und mit den Verhältnissen in Stralsund etc. verglichen). 

1. Hantverkare, totalt 

1:1 Livsmedelssektorn 

Fiskare 
Bagare 

Bryggare 
Slaktare 
Mjölnare 
Mältare 

+ , 
' 
+ , 
+ , 

~ ~ i 

4-4-
4-4-
4-4-
4-4-
4-4-
4-4-

1:2 Textil-, päls- och läderhantverk 

Skomakare 
Skräddare 
Garvare 
Körsnärcr 
Vävare 
Remskärare 
Gördelmakare 
Sämskmakare (vitgarvare) 
Filtmakare 
Sadel makare 

1:3 Metallhantverk 

Smeder 
Kopparslagare 
Guldsmeder 
Grytgjutare 
Plåtslaga re 
Kanngjutare 
Bägarmakare 
Svärdfejare 
Nålmakare 

1:4 Byggnadsindustri 

Murare 
Timmerman 
Stenhuggare 

+ , 
+ , 
+ , 
+ , 

' } 

"^~ i 

+ , 
+ , 
+ , 
" 

+ , 
+ , 

+ ,' 
+ , 
+ , 

* 
' 

- • . 

+. 
+. 

+ + 
+ 4-
— 
• — 

• — 

— 

— 
— 
— 

+ + 
+ + 
4-4-
+ + 
+ 4-
— 
+ + 
+ + 
— 

+ 4-
+ + 

• — 

ca 350—450 

ca 25—35 
ca 20—30 

ca 20—30 
ca 15—30 
enstaka 
enstaka 

ca 30—40 
ca 20—30 
ca 10—20 
ca 10—20 
enstaka 

ca 5—10 

enstaka 
enstaka 
enstaka 

ca 15—25 
ca 5—10? 

enstaka 

enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 

ca 10—20 
ca 10—20 

1:5 Hantverk produceran 

Keramiker 
Lyktinakare 
Ljusstöpare 
Svarvare 
Bägarmakare 
Vagn- och hjulmakare 
Korg- och sållmakare 

1:6 Hantverk anknutna t 

Tunnbindare 
Lådmakare 
Skepps- och båtbyggare 
Segelmakare 
Repslagare 

1:7 Servicenäringar 
Badstugeinnchavare 
Förmän 
Barberare 
Kork 

2. övriga yrken och gn 

Köpmän 
Grosshandlare 
Krämare 
Skeppare 
Agrart arbetande borgare 

de husgeråd och redskap 

—, + + 
4-

— 

? 
_ 

, 

11 fiske och 

4 , + + 
" 3 

—, + + 
J 

— 4-4-

i 

—i 4-4-
+ , 4 - 4 -

ipper 

Krögerskor ("öltappcrskor") 
Tjänstefolk 
Gesäller och lärlingar 
Bärare, packarc, daglönare 
Andliga ståndet 
Sjuka och fattiga 

, sjömän 

enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 

sjöfart 

ca 30—50 
enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 

enstaka 
enstaka 
enstaka 
enstaka 

ca 150—200 
ca 50— 75 
ca 25— 35 
ca 20— 30 
ca 20 
ca 1 0 — 1 5 
ca 550—750 
ca 350—450 
ca 350—450 
ca 100 
ca 100—150 
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Fig. 5. Kulturlagertjocklekcn i Visby innerstad, 
schematiserat. A—B = mer än 2 m, varav A synes 
vara ett resultat av medvetna utfyllnadsarbeten, 
C = mellan 1—2 m D = mindre än 1 m. — Die 
Kulturlagcrdichte in Visby, schematisiert. A—B = 
mehr als 2 m, A scheint das Ergebnis Ausfiillungs-
arbcitcn zu sein, C = zwischen 1 und 2 m, D = 
weniger als 1 m. 

Fig. 6. Kända lokaler för hantverkare under medel
tiden (Fe = smide, Br = bronsgjuteri, K = kamma-
keri, St = Tenngjuteri). — Bekannte Werkstätte im 
Mittelalter (Fe = Schmiedebetricb, Br = Bronzeguss, 
K = Kammacherei, St = Zinngiesserei). 

finns för styrning av observationerna. — De 
i tab. 2 angivna yrkena har endast tagits 
med som ett urval, ordnade i två huvudgrup
per efter verksamhetens art. De med + för
sedda känner vi genom Stadslagen och de 
med + + genom den Thottska Räkenskaps
boken. Antalet utövare anger här endast en 
möjlig storleksordning. Som underlag har be
folkningen i Visby uppskattats till ca. 6.000 
invånare under högmedeltiden. När det gäl
ler befolkningssammansättningen har jag ut
gått från tyska beräkningar för främst Lii
beck, Stralsund och Wismar. Man har funnit, 
att i städer med likartad kultur, där männi
skornas behov har varit likartade, därför 
också hantverkarnas och andra yrkesgruppers 
inbördes antal varit likartat. 

Möjligheterna att på arkeologisk väg på

visa hantverk beror delvis på i vilken utsträck
ning hantverkarna överhuvudtaget har kvar-
lämnat några spår som bevarats till vår tid. 
En annan fråga är om vi har kunskap och 
medel att tolka spåren. 

Fig. 5 vill visa de mycket varierande möj
ligheterna när det gäller bevaringsförhållan-
dena genom ett mot lufttillträde skyddande 
kulturlagertäcke. Områden där organiskt 
material bevarats bättre än på andra håll, 
är, vad vi kan se, hela det gamla hamn
området och delar av området närmast sjö
muren, A, men också området i centrum av 
staden, B—C. Här är också förutsättningarna 
störst för att påvisa vissa verksamheter, som 
efterlämnat organiskt material. 

I de yttre delarna av den egentliga stads
kärnan, D, är bevaringsförhållandena tyvärr 

Fornvännen 71 



Medeltidsarkeologi på Gotland 17 

sämre. Ett undantag är de medeltida brun
narna. Så t. ex. är laggade kärl funna i kv. 
Flora. De i allmänhet dåliga bevaringsför-
hållanden som råder i de perifera områdena 
gör det svårt att påvisa verksamheter, där 
man arbetat med organiskt material. Brunnar 
med fynd skulle genom sin spridning över 
större delen av staden möjligen kunna äga 
statistiska värden. Allt för många osäkra 
faktorer torde dock omöjliggöra en analys 
av detta slag. Vi måste tyvärr konstatera att 
organiskt material, för huvuddelen av stadens 
yta, endast har bevarats i mindre grad. Inom 
livsmedelssektorn har vi troligen genom kon
struktioner och föremål möjlighet att påvisa 
verksamhet av såväl bagare, bryggare, slak
tare, fiskare och eventuellt mjölnare. Övriga 
hantverkare får vi söka genom deras karak
teristiska redskap, framförallt sådana av me
tall. I Visby är flera fynd av arbetslokaler 
och verkstäder gjorda. Spår efter kammakeri, 
järnsmide, brons- och tenngjuteri är inlagda 
på fig. 6. 

Ytterligare hantverk torde kunna bestäm
mas, då den interna materialbehandlingen 
för flera undersökningar slutförts. Förhopp
ningsvis skall också efterhand nya, noggranna 
och väl förberedda undersökningar belysa 
detta område och möjligen också lösa hant
verkarens teknologi. I fråga om möjlighe
terna att arkeologiskt påvisa lokal och regio
nal handel utifrån Visby är vi sämre ställda. 
Ser vi på spridningen av de medeltida sten
husen på Gotlands landsbygd (karta utarbe
tad av G. Svahnström) finner vi en kon
centration i inlandet öster om staden. Möjli
gen kan den ekonomiska förutsättningen för 
byggnadsverksamheten tänkas vara områdets 
karaktär av omland till Visby, där storbön
derna levererat sina jordbruksprodukter till 
staden. Bönderna kan därigenom ha tillägnat 
sig den materiella stadskulturen i så hög grad, 
att en utpräglad lantkultur inte längre fun
nits kvar — stadskulturen hade spritt sig ut 
på landsbygden. En del arkeologiska fynd 
pekar i den riktningen, främst genom före
komsten av importerat stengods, exempelvis 
vid lantgårdarna vid Bingeby, undersökt 
1966—69, i St. Hellvigs i Fole och i Nystugu 
i Bals sn. 

De "grosshandlare", som arbetat inom 
fjärrhandeln anknyter vi till de en gång 
varande paradhusen på Strandgatan. Deras 
långväga kontakter kommer främst att arkeo
logiskt kunna speglas genom noggranna ana
lyser av den påträffade keramiken. Utöver 
de inom handel och hantverk sysselsatta 
människorna fanns inom och utom borger
skapet en rad yrken, som är svåra att påvisa 
arkeologiskt, exempelvis den stora gruppen 
tjänstefolk, samt de som arbetade med od
ling och fähållning. 

Människornas vardag i hemmen. Redan 
nu har vi en mycket god bild av den mate
riella sidan av människornas vardag med 
tanke på de föremål de omgav sig med. 
Studiet av keramiken i Visby, den största 
fyndgruppen, är i princip inriktat mot kär
lens funktion. De bör ha använts både i 
köket, till bords och som förrådskärl, men 
också vid industriell verksamhet. En del 
skärvor är täckta med sot, andra tycks ha 
matrester fastbrända på insidan. Genom att 
göra kvantitativ analys av keramiken från 
vissa välavgränsade hushåll skulle man kun
na få veta, hur mycket keramik, som använts 
av en familj och därigenom gissa sig till den 
enskilda familjens ekonomi. Genom att jäm
föra kvalitet och varierande mängd hos 
keramikbeståndet från flera hem eller hus 
kan man kanske urskilja en eventuell social 
skiktning (så som B. Lepowna 1968, i Dan
zig). Hemmens uppvärmning är en grund
faktor för trivseln. Från nuvarande Väst-
Berlin vet vi att kakelugnar använts redan 
på 1200-talet och i Visby har vi ett material, 
som ännu inte närmare daterats. Genom de 
värmeugnar som påträffats i bl. a. kloster
längan i S:ta Karin vet vi att man i Visby 
inte var främmande för denna avancerade 
uppvärmningsmetod. 

Musik, spel och idrotter känner vi också 
till en del om, t. ex. varpkastning, som tycks 
ha en obruten tradition fram till vår tid. 

En sida av vardagslivet är den personliga 
hygienen, vattenförsörjningen och den all
männa renhållningen. Dessa frågor försöker 
vi lösa delvis med hjälp av historiska kun
skaper (t. ex. Erhard 1963). En annan är 
husfliten, i synnerhet kvinnligt textilt arbete. 

2 Fornviinnon 
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där tyvärr materialet verkar vara mycket 
magert. 

Vi har främst två arkeologiska möjligheter 
att lära känna kosthållet. Genom jämförande 
analyser av keramikens form och av mat
rester kan vi så småningom erhålla kunskap 
om kosthållet. Av det stora påträffade ben
materialet i undersökningarna framgår, att 
det var mycket vanligt med husdjur i staden, 
exempelvis hundar, får och getter men även 
större kreatur. Hälsotillstånd och dödlighet 
kan vi få fram genom osteologiskt analyserade 
gravmaterial. 

Framtidsplancring 

Utöver fördjupade analyser inom ovan an
tydda områden i Visbys äldre historia är en 
åtgärd särskilt aktuell, nämligen en samman
ställning av de arkeologiska resultaten såsom 
bl. a. underlag för vidare kommunal sam
hällsplanering. Behovet av analys och sam
manställning av de samlade resultaten är i 
dag betydligt större än behovet av ytterligare 
material, något som torde gälla den arkeo
logiska forskningen i stor utsträckning. 

Förf. förbereder nu en populärt hållen 
sammanställning av de arkeologiska under
sökningarna, för att tillgodose ett intresse 
från allmänheten. 

Den eftermedeltida perioden. Från de his
toriska källorna vet vi, att Visby under 
medeltidens slut fick vidkännas en ekonomisk 
nedgång, vilket innebar att också folkmäng
den så småningom avtog. Denna nedgång är 
svår att påvisa annat än genom fyndens spar
samhet. Endast något enstaka hus kan med 
säkerhet sägas vara uppfört på 1500-talet. 
Bland de lösa fynden dominerar hushålls
keramiken som i viss utsträckning är impor
terad. Från och med 1600-talet tycks staden 
ha genomgått en i stort sett lugn utveckling. 
Naturligtvis är hela den nya tiden fram till 
omkring 1850 av arkeologiskt intresse. Ut
vecklingen därefter belyses dock i högre grad 
av den lokala pressen. Den materiella kultu
ren är relativt väl känd. Vad vi vet mindre 
om är däremot enskilda gruppers ekonomiska 
förhållanden, så som man kan utläsa av de 
påträffade föremålen. Vid de hittills gjorda 
undersökningarna har prioriteringen tyvärr 

ofta gått ut över nya tidens kulturlager och 
hus. Detta har medfört att vi, när det gäller 
det arkeologiska materialet, faktiskt i flera 
fall vet mindre om denna tid än om medel
tiden. 

Gotlands landsbygd efter ca. 1050 
De alltjämt stående kyrkorna och stenhusen 
är de mest påtagliga minnena från lands
bygdens medeltid. En undersökning av lant-
kulturen för tiden efter ca. 1050 kräver en 
rad insatser på olika forskningsområden. 
Medeltidsarkeologin utgår från den mate
riella kulturen, där vi söker tolka gårdamas 
bebyggelse och i möjligaste mån nå det dag
liga livet på dessa. Den historiska kultur
geografin har delvis andra utgångspunkter, 
då den söker lösa frågor kring administration, 
organisation och åkersystem. En effektivt 
driven ortnamnsforskning kompletterar bil
den (t. ex. I, Olsson 1976). En av de främsta 
källorna för den historiska forskningen är Gu-
talagen med Gutasagan, troligen samman
ställd före ca. 1220. En sammanfattning av 
det historiska materialet är under publicering 
av H. Yrwing. Det blir angeläget att jämföra 
dessa uppgifter med de arkeologiska resultat 
som efterhand framkommer, där vi främst 
skall se till följande fyra områden: natur
topografi, kulturområden och -kontakter, 
bebyggelsen samt den sociala strukturen. 

En grundläggande naturtopografisk faktor 
var under medeltiden det inre sjösystem, som 
här på ön bestod av myrar och träsk (om 
dess betydelse, se Nylén 1973). En uppgift 
blir att bedöma i hur stor utsträckning myr
systemet påverkat och angett platsen för 
bebyggelsen. En annan kommer att beröra 
frågan om det gotländska kulturområdets 
enhetlighet och skilda bygder inom detta, 
och — inom de sistnämnda — vad som på 
ön förr betecknades som "bidlag". Vilka kon
taktförhållanden har rått mellan de olika 
bygdegemenskaperna och inom vart och ett 
av dessa och vilka olika faktorer kan ha skilt 
bygderna åt? Var har vi de ursprungliga 
naturbetingade gränserna, såsom myrar och 
områden med sämre markbeskaffenhet? Det 
är troligt att myrarna haft en större bebyg-
gelseskiljande betydelse än den dåliga jord-
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månen, även om myrarna också varit viktiga 
kommunikationsleder ut mot havet. Vi vill 
också gärna se om tingsgränser varit kultur-
skiljande i högre grad än sockengränser. 

Det är tänkbart att följande faktorer kan 
ha varit av betydelse för bygdernas avgräns-
ning mot varandra. Mycket tyder på en på
taglig bebyggelseförtätning under vikingatid 
— tidig medeltid. Troligen fanns under sen 
vikingatid ca. 500—700 gårdar på ön, medan 
vi kan räkna med uppåt det dubbla under 
högmedeltiden. Bebyggelseförtätningen kan 
ha koncentrerat sig kring en redan befintlig 
bebyggelse (och inte i första hand till be-
byggelsetomma områden) och kan ha gett 
upphov till bebyggelsebilden med en bland
ning av ensamliggande gårdar och gårds
grupperingar (byar). Läget för nybebyggel
sen kan sannolikt fastställas genom noggran
na arkeologiska undersökningar. Andra frå
gor berör gårdarnas relativa bärighet. 

Då ett kyrkbygge torde ha varit en gemen
sam angelägenhet i socknen är det intressant 
att se om gårdarnas närhet till denna kan 
tänkas avspegla gårdarnas inbördes ekono
miska styrka. Har den rikaste ägaren lagt 
kyrkan närmast sin gård eller har man efter 
demokratiska principer lagt kyrkan "mitt i 
byn"? Kyrkornas storlek kan i viss mån vara 
en värdemätare på gårdarnas ekonomiska 
styrka (men även spegla sockenbornas ambi
tionsnivå). Även här kan arkeologin komma 
att bidraga. 

Social skiktning. Ensamgårdarnas läge kan 
från början ha varit jordbruksekonomiskt be
tingade. Läget kan så småningom ha påverkat 
brukarna i socialt hänseende med en viss av
skärmning från den övriga bygden som följd. 
Gufalagen talar i § 56 om "bärgningsfolk, 
som är i bondens bröd", vilket tyder på skilda 
sociala grupper, något som landsbygdens sten
hus däremot ej alltid behöver vittna om. 

De arkeologiska undersökningarna har kon
centrerat sig kring ett fåtal stenhus, tillhöran
de vad vi uppfattat som en rik överklass, men 
för övrigt är f. n. det arkeologiska materialet 
fattigt. Av alla bostäder tillhörande en befolk
ning som levt under betydligt sparsammare 
villkor är endast några enstaka mer noggrant 
undersökta; dessa har varit trähus på sten

fot. Byggnader uppförda i annan teknik bör 
ha funnits, såsom jordgrävda konstruktioner 
med lerklinadc väggar, vilket vi har exempel 
på i kv. Gråbrodern i Visby. Träbebyggelse 
på Gotland kan, tidvis parallellt med kon
struktioner av sten, ha förekommit sedan sten
åldern. (Se Nylén i Acta Visbyensia 5, 1976.) 
Vi möter här en svårighet vid valet av under
sökningsområde — frågan är i vad mån det 
kan vara representativt för hela ön. För när
varande har vi mycket liten vetskap om 
medeltida profanbebyggclse i förgängligt 
material. 

Andra problem kring den sociala struk
turen berör reliktområden i olika avseenden. 
Vi kan t. ex. i viss mån undersöka runskrif
tens utbredning vid olika tider. Andra frågor 
kretsar kring den senmedeltida ödegårds-
problematiken och kontakten med den tekno
logiska utvecklingen. Har vi t. ex nägon stor
gård med stenhus som lagts öde vid denna 
tid? Vilka samverkande orsaker kan vi spåra 
i det arkeologiska materialet? 

Bland böndernas verksamheter har på 
sistone särskilt smidesverksamheten stått i 
blickpunkten. Arkeologiska undersökningar 
har i samband med detta utförts vid Grauns 
Klint i Lärbro sn. Beträffande böndernas 
fjärrhandel får vi kanske tänka oss, att stor
bönderna idkade en av dem finansierad han
del parallellt med den som Visby bedrev. 
Detta tycks vara fallet för Sudrets del, med 
en stenexport som kanske pågått sedan tidig 
medeltid. Böndernas höga materiella stan
dard speglar sig här såväl i präktiga stenhus 
som i den yppersta standard i grindstolpar 
och påträffade lösa föremål. 

Särskilt intressanta ter sig landsbygdens 
direktkontakter med Balticum och slaviskt 
område (Wollin, Stettin etc.) under äldre 
medeltid. Det senare kan tänkas belyst genom 
det grovmagrade svartgodset. 

Kyrkor och prästgårdar. De flesta lands
kyrkorna har fått sin byggnadshistoria nog
grant undersökt och beskriven i Sveriges 
Kyrkor och är därför mycket väl kända. Det 
återstår dock en rad frågor, där arkeologin 
kan bidraga med svaren. Främst är det de 
äldsta kyrkornas utseende, träkyrkornas bygg
nadsteknik, t. ex. om man i något fall an-
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Fig. 7. I Västergarn undersöktes 1974 den roman
ska kyrkoruinen, troligen från 1100-talets slut. I 
bakgrunden till höger den nu stående kyrkan, till 
vänster den torvtäckta kastalruinen. Foto förf. — 
Innerhalb des Halbkreiswalles von Västergarn, 20 
km siidlich Visby, wurde in 1974 die romanische 
Kirchenruine ausgegraben. Im Hintcrgrund rechts 
die heutige Kirche aus dem dreizehnten Jahrhun
dert, links die grasbedeckte Ruine eines Wehrtur-

vänt sig av skiftesvcrkskonstruktion. Har de 
romanska kyrkornas planer utsatts efter fasta 
måttförhållanden? En viktig fråga berör i 
hur hög grad landskyrkorna inbördes påver
kat varandras arkitektur, och förhållandet till 
stadens kyrkor. Klosterkulturen som förmed
lare av exempelvis tekniska nyheter från kon
tinenten och hur de i sin tur påverkat en 
bygd bör så småningom prövas. (Här har vi 
som exempel Roma Kloster med fiskodling 
m. m.) 

Dessutom kvarstår en rad specialproblem 
kring vissa kyrkor och träkapell, såsom Väster
garns två, en tid sannolikt samtidigt funge
rande kyrkor, S:t Aulas kapell på Fårö och 
S:t Olofs kapell i Hellvi sn (fig. 7) . 

Borgar och försvarsanläggningar. I mot
sats till vad fallet är på det svenska fastlandet 
har vi på Gotland sparsamt med borgar. 
Riksborgen Visborg känner vi genom tidigare 
undersökningar av främst Erik B. Lundberg, 
men många frågor är dock ännu olösta beroen

de på den sentida bebyggelsen över det forna 
slottsområdet. På landsbygden väntar en rad 
försvarsanläggningar på utgrävning, såsom 
Västergarnsvallen, Ljugarnsvallen, anlägg
ningar på Lojsta slott, Vivesholm och i Slite. 

Förf. har med de ovan nämnda synpunk
terna endast velat peka på några av de frågor, 
som aktualiserats vid de hittills fåtaliga lands
undersökningarna från RAGU:s sida. 

Kommunikationer och hamnplatser 
under medeltiden 

Till sist något om vår kännedom om kommu
nikationsnätet, som ju varit förutsättningen 
för kultur- och handelskontakterna. I stort 
sett har öns kommunikationer skett via ett 
vägnät samt i form av kust- och insjöfart, 
där man sannolikt i stor omfattning också 
använt sig av de vidsträckta myr- eller sjö
systemen. Man kan förmoda att alla tyngre 
transporter, om så var möjligt, skedde med 
båt. Historiska uppgifter ges av Strelow 1633 
om medeltida hamnplatser, bl. a. Bogeviken 
vid Slite. Runt öns kuster har utifrån ort
namnen lokaliserats s. k. snäckplatser (snäc
ka = ett slags fartyg), vilka behandlats av 
I. Olsson 1972. På önskelistan över framtida 
vetenskapliga undersökningar står en prov
undersökning av en sådan. Hamnplatsunder-
sökningar har på Gotland bedrivits av främst 
P. Lundström och gett resultat från vikinga
tid och tidig medeltid. Det är av stort intresse 
att utröna hur man lade till med fartygen. 
Har man använt sig av särskilda konstruk
tioner för detta? Man kan kanske utgå ifrån, 
att man från början bara dragit upp fartyget 
på stranden — något som är svårt att på
visa arkeologiskt — för att efterhand bygga 
länningar och slutligen senare mer och mer 
utvecklade kajer. Vi får kanske också tänka 
oss en kombination av dessa möjligheter, då 
man säkert haft skepp och båtar av olika 
storlek, djupgående och funktion; rena last
fartyg, smäckrare skepp för sjövärn och båtar 
för fiske och för trafiken på myrarna. Röran
de det tunga tonnaget (djupgående koggar), 
deras första uppdykande och deras betydelse 
för lanthandel kontra stadshandel, se Nylén 
1973. 
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På landsbygden bör en intensiv hamntrafik 
ha försiggått exempelvis från Valar, som låg 
intill de stora sandstensbrotten på Sudret. 
Här finns sannolikt inte längre några spår 
kvar efter hamnanläggningar från den aktu
ella tiden. 

Ett annat problem med hamnarna gäller 
vilka gårdar som utnyttjat hamnplatserna. 
Vi får räkna med att de kan ha legat långt 
inåt landet. Långa avstånd har konstaterats 
även i Danmark och Norge under äldre 
medeltid (Ellmers 1973). 

En svår fråga berör storböndernas fjärr
handel med fraktdryga skepp. Har de på V 
och NV Gotland boende varit tvingade att 
utnyttja Visby djuphamn och i vad mån har 
alternativ funnits? 

Kommunikationer till lands. Det från tiden 
ca. 1700 genom kartmaterial kända vägnätet 
återgår sannolikt till stor del på medeltiden. 
Vissa vägsträckor kan vi söka i kontaktpunk
terna mellan de forna myrarna. En datering 
av dessa vägar kan vi i vissa fall tänkas få 
genom känt landhöjningsförlopp, men snarare 
genom underliggande konstruktioner i form 
av risbäddar och kavclbroar, som kan dateras 
med hjälp av C 14-analys. Kanske kommer 
det att visa sig att det vägnät vi känner från 
1700-talet i många fall går tillbaka till för
historisk tid. 

Ett specialproblem är i vilken grad rid
hästar använts på landet och av Visbyborna 
och i vad mån russ använts för detta. 

Medeltidsavdelningen har för närvarande 
inga undersökningar planerade när det gäller 
vägarna. En önskvärd vägforskning kommer 
mera troligt att kunna bedrivas med kultur

geografiska och språkliga arbetsmetoder (se 
t. ex. Olsson 1973). 

Relationen till en övergripande 
forskningsproblematik 

För Gotlands del är det önskvärt med en 
analys av kulturkontakterna och vad som 
givit upphov till dem. Vad är lokal och regio
nal påverkan och vad har främmande på
verkan kulturellt betytt för ön? I hur hög 
grad är t. ex. stenhusbyggandet påverkat av 
inhemsk stenhuggartradition från förhistorisk 
tid? Vi har påträffat flera enklare medel
tida stenhus i kallmur eller med block fogade 
med lera, något som kanske kan föras till
baka på en tradition utan kännedom om 
murning med kalkbruk. En kommande krä
vande uppgift torde bli att med utgångs
punkt från detaljutredningar — där Visby 
exempelvis har material från tenn-, gryt- och 
klockgjuteri — gemensamt med svensk och 
utländsk arkeologisk forskning sammanfatta 
och beskriva hela den medeltida teknologin 
inom nordvästeuropeiskt område. När det 
gäller valet av undersökningsobjekt kan det 
vara befogat att inte endast kunskapen om 
den egna orten får vara vägledande utan att 
man också tar hänsyn till forskningsläget 
inom ett större geografiskt område. En sådan 
situation föreligger t. ex. när det gäller att 
undersöka den äldsta trähusbebyggelsen i 
Visby. 

Författaren tackar varmt Gunnar Svahnström, 
Erik Nylén och Ragnar Engeström för anvisningar, 
rättelser och litteraturhänvisningar. 
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Mittelalterlich-archäologische Untersuchungen auf Gotland 

Die mittelalterlich-archäologischen Unter
suchungen auf Gotland haben eine länge 
Tradition. Sie werden jetzt bei einer Institu
tion fiir Forschung und Entwicklung, die um 
1970 in Gäng gesetzt wurde, betrieben, die 
sogenannte RAGU, die gotländische Abtei
lung des schwedischen Zentralamts fiir Denk
malpflege. Durch eine Reihe Untersuchungen 
von verschiedenartigen Objekten versucht 
man hier ein kulturgeschichtliches Gesamt-
heitbild aufzubauen. Das gilt der lokalen und 
regionalen Kultur von ca. 1100 bis zu 1800, 
mit dem Schwerpunkt im Mittelalter. Gleich
zeitig arbeitet man immer mehr verfeinerte 
Rutine fiir die Arbeitsmethoden aus, sowohl 
die feldtechnische Seite (die Materialsamm-
lung) als die darauf folgende, laborative 

Analyse. Viele Informationen werden hier 
gesichert, gleichzeitig mit der praktischen 
Hantierung des Materials (Registrierung 
u. s. w.) . Man strebt hier auch nach einer 
praktischen und logischen Form der Doku
mentation. Ausserdem hat man eine lokale 
und regionale Forschungseinstellung auszu-
arbeiten begonnen. Eine Bestrebung ist, das 
fertige Rapportmaterial im Verhältnis zu 
einer iibergreifenden, internationalen Forsch
ung zu setzen. Schliesslich arbeitet man mit 
Kraft däran, die Resultate via verschiedene 
Medien in der öffentlichkeit bekanntzu-
machen. Fortlaufende Resultate werden in 
dem Jahrbuch Gotländskt Arkiv veröffent
licht. 
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