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"Hela Gottland är en stor grafgård. Det har 
varit dess inbyggare nödvändigt mast öfver
allt att rödja bort förfäders grafvårdar för att 
få ett fält tjenligt till skörd." Så skriver redan 
1826 pastorsadjunkten och fomforskaren N. 
J. Ekdahl förklarande till nytillträdde riks
antikvarien J. G. Liljegren, vilken dessför
innan milt erinrat Ekdahl om 1666 års plakat 
med anledning av dennes planer på att med 
privata medel börja undersöka "högar och 
kumlar" på ön (Floderus & Gustawsson 
1946 s. 292 f.). 

Hundra år senare får artisten Ture Carl
son, Visby, Vitterhetsakademiens förordnande 
att inventera fasta fornlämningar på Gotland. 
Årsboken Gotländskt Arkiv ägnar 1931 detta 
en kort notis och meddelar att "resultatet har 
blivit överraskande". Inom 23 socknar på öns 
norra och mellersta delar hade vid dessa 
snabbinventeringar förtecknats nära 7 000 
fornlämningar, varvid för första gången mo
dern redovisning tillämpades. Fornminnes-
platserna inprickades på fastighetskartor i 
skala 1:20 000 och beskrevs efter tryckta mal
lar i sockenvis förda nummerserier. 

Genom 1937 års riksdagsbeslut om att fasta 
fornlämningar skulle inläggas på Ekonomisk 
karta över Sverige kom Gotland som första 
län att inventeras av Riksantikvarieämbetet 
åren 1938—40. Därvid registrerades närmare 
31 000 fornlämningar på ca 4 500 platser, vil
ket innebar mer än en fyrdubbling av antalet 
tidigare kända fornlämningar. 

1976 inledde Statens lantmäteriverk revi
deringen av ekonomiska kartan över Gotland 
och i skrivande stund är ominventeringen av 
öns mellersta och norra delar avslutad. De 
preliminära och ännu ej bearbetade resulta
ten pekar hittills på en dryg fördubbling i 
jämförelse med 1938—40 av antalet registre
rade lokaler (såväl på kartan R-markerade 
som övriga förtecknade platser av kultur
historiskt intresse). Om man undantar det vid 
revideringen beslutade utökade fornläm-
ningssortimentet (boplatser, fyndplatser, fos
sil åkermark, övergivna arbetsplatser m. m.) 
och endast räknar de 1938—40 och 1976—77 
fullt jämförbara förhistoriska fornlämnings-
typerna, ligger de preliminära ökningarna för 
ett urval färdigställda socknar på ca 40 % 
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Fig. 1. Exempel på gravfältskarta från invente
ringen 1927, upprättad av Ture Carlson. Exemplet 
visar raä Vallstena 103. ATA. — Cemetery map 
from the 1920's. 

vad gäller antalet R-markerade platser, ö k 
ningen av antalet fornlämningar (anlägg
ningar) förväntas däremot ej bli lika stor, 
enär åtskilliga fornlämningar borttagits un
der de 36 år som förflutit. På vissa större 
gravfält har vidare vid revideringsinvente
ringen betydande reduceringar gjorts efter 
omräkningar av antalen ovan mark synliga 
fornlämningar, vilka tidigare kanske avrun
dats väl kraftigt uppåt. I ett mindre antal 
fall har givetvis även rena ombedömningar 
minskat numerären. 

I de hittills genomgångna socknarna växlar 
ökningarna av antalet nyupptäckta R-marke
rade platser högst avsevärt (mellan 10 och 
1 0 8 % ) . Detta är fullt förklarligt, då man 
vid förstagångsinventeringen ej kände till 
vilka socknar som var fornlämningsrika. Där
igenom kom kanske en del extra tid att satsas 

på fornlämningstomma områden. Naturligt
vis har även andra faktorer spelat in på 
förstagångsinventeringens resultat, t. ex. tids
brist, bristande rutin och begränsad känne
dom om det gotländska fornlämningsbestån-
det. Trots luckorna i förstagångsinvente
ringens redovisning är d d med hänsyn till 
detta ändå förvånansvärt, hur stora delar av 
det gotländska landskapet som hann täckas. 
Man måste t. ex. 1938—40 rekognoscera en 
areal av minst 3 km2 per man och arbetsdag 
mot högst 1,5 km2 vid den nu pågående revi
deringsinventeringen. Detta innebär emeller
tid ingalunda, att Gotland ens nu kommer 
att täckas enligt revideringsprogrammets 
ambitionsnivå. På den tillmätta tiden skall 
nämligen minst dubbelt så många, därtill i 
flera fall mera tidsödande lokaler (sten
strängssystem, fossil åkermark etc.) medhin
nas, liksom en förtätad terränggranskning och 
ett ökat intervjuande. Det hade givetvis varit 
önskvärt att täckningen kunnat ligga under 
1 krn2 per man och dag, men då hade denna 
prioritering på Gotland medfört oförsvarbara 
försämringar av redovisningen inom övriga, 
samtidigt inventerade län. Möjligheten att 
utsträcka revideringsinventeringen till 4 i 
stället för 3 säsonger är också utesluten, efter
som utgivningen av ekonomiska kartan inte 
får hindras. 

För att få en grov bild av utvecklingen 
inom gotländsk arkeologi har innehållet i 
föreningen Gotlands Fornvänners årsbok Got
ländskt Arkiv under åren 1929—1977 stude
rats. Under denna halvsekellånga period har 
i dessa årgångar publicerats närmare 150 
bidrag, som kan hänföras till ämnesrubriken 
förhistorisk arkeologi. En markant ökning 
sker under 1970-talet i och med att Riks
antikvarieämbetets Gotlandsundersökningar 
(RAGU) institutionaliseras 1970. På denna 
åttaårsperiod ligger också hälften av artik
larna, huvudsakligen dock i form av kortare 
bidrag under rubriken Aktuellt. Fördelade på 
tidsperioder behandlas stenålder i 5 %, brons
ålder i 15 % och järnålder i 80 % av artik
larna. I 60 % av bidragen behandlas under
sökta gravar, deras konstruktioner och inne
håll samt diskuteras andra föremål och fynd, 
i 13 % bebyggelse (boplatser, husgrunder, 
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fornborgar) och i 7 % bildstenar/runrist
ningar, medan 6 % tar upp kulturlandskapet 
i vidare mening, 4 % forskningsplaner och 
-projekt och övrigt ca 10 c/c. 

En hastig genomgång av den övriga, täm
ligen omfattande gotländska arkeologiska 
litteraturen visar, att det tidvis sker betydan
de förändringar i både tidsperioders och äm
nesgruppers andelar. En noggrann genom
gång av denna litteratur under en längre 
tidsperiod skulle dock troligen ge till resultat 
en liknande fördelning som den Gotländskt 
Arkiv uppvisar (jfr Nerman 1945). 

Man kan inom den gotländska arkeologin 
urskilja två utvecklingslinjer, en traditionell 
med kontinuitet från 1800-talet och en yngre, 
mera kulturlandskapsinriktad. Den först
nämnda har av tradition varit grav-, före
måls- och dateringscentrerad, vilket för övrigt 
torde vara vanligt i vilket svenskt landskap 
som helst. Det har varit av stort vetenskap
ligt värde att omfattande undersökningar av 
gravar och gravfält, i vissa fall t. o. m. total
utgrävningar utförts för erhållande av — för
hoppningsvis — säkrare kronologier och hori
sontella stratigrafier. Det kan dock alltid 
diskuteras huruvida dessa stora grävningspro
jekt på lång sikt leder fram till så stora kun
skapsökningar att gjorda insatser kan anses 
motiverade. 

Vid sidan av denna traditionella forskning 
har — huvudsakligen under 1970-talet — 
framvuxit en forskning, som tar sikte på att 
söka klarlägga den ekonomisk-sociala utveck
lingen under mellan- och slutskedena av vår 
förhistoria. Tidigare har dock enskilda bebyg
gelseforskare delvis kommit att beröra lik
nande aspekter, främst F. Nordin (1886 och 
1888), O. V. Wennersten (1902), H. Hans
son (opubl. anteckningar) och J. Nihlén 
(1933). Banbrytande är också C. Claesson 
och H. Thålin, vilka på grundval av bl. a. 
förstagångsinventeringens resultat diskuterar 
och tolkar den förhistoriska bebyggelsens 
olika komponenter: husgrunder, stensträngar 
och fornborgar (Claesson & Thålin 1941). 
Efter de stora samnordiska Vallhagar-under
sökningarna 1946—50 (Stenberger & Klindt-
Jensen 1955 och Almgren 1957) dröjer det 
— med undantag för ett förslag till ett regio

nalt forskningsprogram om bronsåldersrösen 
och fjärrhandel (Nylén 1959) — ända till 
1968 innan kulturgeografiska institutionen 
vid Stockholms universitet inleder invente
ringar och karteringar av främst spår efter 
ödelagd åkermark (fossila åkrar) . Målsätt
ningen var "att komplettera de arkeologiska 
undersökningarna för att kunna ge en full
ständigare bild av den äldre järnålderns be
byggelse- och odlingsutveckling" (Lindquist, 
Carlsson & Winddhed 1973 s. 9 ) . Under 
1970-talet intensifieras och utvecklas dessa 
undersökningar i tvärvetenskaplig riktning 
(Lindquist 1974 samt Carlsson 19766 och 
1977a). Slutligen ingår i den gotländska ar
keologiska forskningsplaneringen i samband 
med tillkomsten av Riksantikvarieämbetets 
Gotlandsundersökningar (RAGU) 1970 flera 
projekt av den senare forskningsinriktningen 
(Nylén 1971). 

I det följande kommer främst att behand
las de nya fornlämningskategorier och -typer 
som ingår i det 1974 inför revideringen be
slutade utökade inventeringsprogrammet. 
Samtidigt antyds möjligheterna till ytterligare 
bebyggdseinriktade forskningsprogram inom 
främst de hittills något mindre behandlade 
perioderna sten- och bronsålder på ön. 

Boplatser och skärvstensanläggningar. 
På 1920-talet gjorde John Nihlén en del un
dersökningar på några av de dåtida kända 
gotländska stenåldersboplatserna. Hans ar
bete resulterade i en gradualavhandling 
(Nihlén 1927). Med undantag av utgräv
ningar under 1930-talet av Västerbjers-bo-
platsen i Gothem sn (raä 120; Stenberger, 
Dahr & Munthe 1943), Greta Arwidssons 
(1973) undersökningar under 1950-talet av 
Ire-boplatsen i Hangvar sn (raä 3) och Gun
borg Janzons avhandlingsarbete på mdlan-
neolitiska gravar (1974) har det i övrigt 
under berörda 50-årsperiod tyvärr ej före
kommit något planerat vetenskapligt arbete 
över Gotlands stenålder. Exploateringsgräv
ningen på Fridtorp-boplatsen i Västerhejde 
sn (raä 33; Englund & Nydolf 1977), som 
började 1976, kan förhoppningsvis utgöra in
citament till ett renässansskede för fältunder
sökningar av gotländsk stenålder. 
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T E C K E N F Ö R K L A R I N G 

• NIHLENSI1927I SÄKRA 
STÄ-BOPLATSER 

O ÖVRIGA REG S T Ä -
BOPLATSER 

A ÖVRIGA, ( f t ) .MARKERADE 
BOPLATSER 

Fig. 2. Registrerade boplatser utan ovan jord syn
liga fasta anläggningar. Gräns inlagd för färdig-
reviderat område. Ritningsarbete utfört av Jill 
Gustafsson. — Registered settlements that lack 
visible surface structures. 

Förhistoriska boplatser utan några ovan 
mark synliga fasta anläggningar har före re-
inventeringen endast medtagits och eftersökts 
i ringa omfattning i södra Sverige. På Got
land var exempelvis endast ungefär hälften 
av Nihléns säkra boplatser medtagna i den 
första inventeringsomgången. I det utvid
gade inventeringsprogrammet för reviderings
arbetet (Hallberg 1974) trycktes det hårdare 
på att få med dessa lämningar. Från och 
med 1974 markeras också säkert identifierade 
boplatser på den ekonomiska kartan över 
Sverige med ett R-tecken inom parentes. 

Vid fältrekognosceringen efter boplatsläm
ningar tas hänsyn till institutioners uppgifter 
om äldre fynd, tillvaratagna fynd som för
varas hos lokalbefolkningen, observerbara bo
platsspår vid terränggranskningen och i viss 
mån det topografiska läget (jfr Jönsson 

tig. 3. Vid revideringsinventeringen 1976—77 re
gistrerade anläggningar med skärvsten (högar eller 
vallar). De i anslutning till husgrunder markerade 
med svart kvadrat, de ensamt liggande med fyllda 
cirklar. Mindre symboler anger en anläggning, 
större två eller flera. — The 1976—77 Revised 
Ancient Monument Survey included sites with 
heat-fragmented stones (split-stone mounds and 
rings). Black squares indicate those associated with 
house foundations. Döts indicate those that lie 
isolated. The smaller symbols indicate one site, 
the larger symbols two or more sites. 

1976). Ofta blir det en avvägning av dessa 
faktorer, då terränggranskningen kan för
svåras av ett vegetationstäcke, t. ex. vid kul
turbete. I de delar som 1976 och 1977 in
venterades på Gotland registrerades 49 bo
platser som principiellt markeras med (R) 
på ekonomiska kartan. Inom samma område 
hade Nihlén registrerat 18 säkra boplatser 
av vilka 2 nu ej kan identifieras, emedan de 
sannolikt är helt eller till största delen bort
tagna/förstörda — boplatsen vid Visborgs 
Kungsladugård utanför Visby och Svalings 
i Göthem sn (fig. 2) . 

Ett mera intensivt efterfrågande av fynd-
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platser för tillvaratagna artefakter hos lokal
befolkningen och en tätare och ev. upprepad 
sökning på "känsliga" terrängområden skulle 
med säkerhet ge flera boplatslokaler. Inven
teringssektionens resurser är dock under nu
varande förhållanden otillräckliga härför. 

En tidigare föga uppmärksammad forn-
lämningskategori på Gotland är anläggningar 
med inslag av skärvsten. De kan efter form 
och utseende mycket grovt indelas i skärv
stenshögar och skärvstensvallar, de senare 
vanligen bestående av en ringformig vall 
kring en grund fördjupning, de förra hög-
liknande och ibland även de med en smärre 
central grop, varför gränserna mellan dem 
kan vara flytande. I 32 av de 60 nu helt 
eller delvis ominventerade socknarna har 
sammanlagt påträffats 109 skärvstensanlägg-
ningar fördelade på 79 lokaler. Efter enbart 
okulärbesiktning och enstaka provstick har 
preliminärt 92 bedömts vara skärvstenshögar 
och 17 skärvstensvallar. 31 anläggningar var 
tidigare registrerade, då oftast som gravar 
eller osäkra lämningar. 32 av anläggningarna 
ligger i anslutning till husgrunder av kämp-
gravstyp, 9 till gravar, 3 till en fornborg och 
2 till fossila åkrar, medan 62 synbarligen är 
utan kontakt med annan fornlämning. Sock
nar särskilt rika på skärvstensanläggningar är 
Lärbro (20), Hangvar (15) och Kräklingbo 
(9) medan de övriga 29 endast uppvisar en
staka eller smärre förekomster (fig. 3) . 

Vad beträffar anläggningarnas former och 
mått är 55 av skärvstenshögarna närmast 
runda, 4—11 m i diam., och 37 ovala eller 
avlånga, 5—15x3—10 m stora, samt växlar 
i höjd mellan 0,1—1,0 m. Av de 16 ring-
formiga skärvstensvallarna är huvuddelen 
rundade, 6—10 m i diam., och några ovala, 
6—13x7—9 m stora samt 0,1—0,5 m höga. 
En helt unik består av en ca 85 m lång, 2—5 
m bred och 0,1—0,4 m hög sträng av skärv
sten och sotig jord (raä Ganthem 67). I öv
rigt framkommer det i anläggningarna högst 
växlande mängder skärvsten och mörk jord 
uppblandad med småsten och grus. Ej sällan 
kan de identifieras genom sina delvis oregel
bundna och sladdriga former, oftast ned
dragna i skyddade lägen, samt den vanliga 
påfallande kraftiga övertorvningen. Ibland 

avslöjas de genom erosionssår, kaninhål, rot-
vältor e t c , men oftast krävs tidsödande prov
tagning. Svårigheten är således, vid den 
översiktliga form av dokumentation som in
venteringen innebär, att hinna rätt bedöma 
deras rätta karaktär. Ett tjugotal av de redo
visade anläggningarna är också osäkra genom 
ytterst ringa förekomst av skärvsten eller svår
bedömbar sådan, men har medtagits, då de
ras övriga indikationer och lägen talar för 
dem. Hit hör t. ex. ett mindre antal i ängs
miljö eller på äldre brukningsytor belägna 
anläggningar, vilka skulle kunna vara äldre 
röjningsrösen, på vilka löv och ris eldats upp
repade gånger vid fagningar och röjningar 
under århundradenas lopp. 

Den spridningsbild kartan visar är alltså 
sannolikt mycket ofullständig. Exempelvis 
bör det i framtiden framkomma flera skärv
stensanläggningar på eller i anslutning till 
gravfält, liksom det gjort vid ominventeringar 
och utgrävningar i Mälardalen på 1970-talet. 
Inom 1977 års revideringsområde på Got
land påträffades endast ett gravfält (raä 
Lärbro 241) med bl. a. 3 skärvstenshögar. 

De gotländska skärvstensanläggningarna 
— åtminstone att döma av de hittills upp
täckta — skiljer sig morfologiskt knappast 
från de mellansvenska (Hyenstrand 1968). 
De anläggningar (oftast skärvstenshögar) 
som ligger intill husgrunder torde med stor 
sannolikhet utgöra avfallshögar av huvud
sakligen sönderddade och förbrukade härd-
och upphettningsstenar (kokstenar), aska, 
sot och annat avskräde, vilket även tidigare 
observerats på Gotland i några fall t. ex. vid 
Känne i Burs sn (Nihlén 1933 s. 248) och 
i Höglundar, Stenkyrka sn (E. B. Lundberg 
muntligen 1977). De ensamt och i ostörd 
terräng liggande skärvstensanläggningarna 
bör också indikera boplatser, men troligen av 
äldre typ. I Mälardalen förekommer sådana 
i områden med rosen, skålgropar och häll
ristningar, varför de ofta brukar hänföras till 
bronsålderns boplatser (Hyenstrand 1974 s. 
18 och Kjellén & Hyenstrand 1977). I en 
del fall uppträder de även på Gotland i röse-
miljöer, men ej i sådan omfattning att de 
inte skulle kunna tänkas omspänna även så
väl yngsta stenålder som äldre järnålder. 
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Möjligheten av skärvsten i gravar bör också 
uppmärksammas (Nylén 1958). På Lärbro-
gravfältet raä 241 är skärvstenshögarna dock 
avlånga och säkerligen inte gravar. 

Kunskapen om både skärvstenshögar och 
skärvstensvallar (de senare på Gotland nu 
upptäckta liknar f. ö. mycket de som före
kommer på norrländska strandbundna bo
platser av stenålderstyp, se t. ex. Löthman 
1976) är ännu mycket bristfällig och därför 
vore det önskvärt att ett urval sådana i första 
hand ensamt liggande anläggningar och deras 
närmaste omgivning undersöktes. Förhopp
ningsvis skulle då kanske bristen i vår känne
dom om boplatser från bronsålder och äldsta 
järnålder på ön i någon mån kunna avhjäl
pas. 

pans i spridningsbilden som finns mellan 
bronsålderns monumentalgravar och fynd
platser för epokens tillvaratagna artefakter 
(Hansson 1927: karta I I och I I I ) , vilket har 
berörts av E. Nylén (1973). Förnyade bas
undersökningar, kombinerade med den data
sättning av ekologiska faktorer och kultur
landskapsvariabler — en markdatabas — som 
nu sker som ett projektsamarbete mellan 
Länsstyrlsen i Gotlands län, Kulturgeogra
fiska institutionen vid Stockholms universitet 
och Riksantikvarieämbetet, sektionen för 
fornminnesinventering (jfr Widgren & Hyen
strand 1977 och Stern & Sundbergh 1977), 
skulle kunna vidga vårt vetande och förhopp
ningsvis också vara problemlösande i likar
tade spörsmål. 

Rosen 

På de fotokonceptkartor som idag används 
vid inventeringens fältrekognoscering är höjd
kurvor inlagda med en ekvidistans av 5 m. 
Detta är skillnad gentemot det kartmaterial 
som användes vid 1938—40 års fältarbeten 
på Gotland, vilket helt saknade nivåkurvor. 
Dessa har vid revideringen varit till stor hjälp 
vid rekognosceringen av de ganska vid
sträckta skogsområdena. Speciellt inom mel
lersta Gotlands östra fornkustområden har 
ett relativt stort antal tidigare ej registrerade 
gravlokaler påträffats på smärre höjder i den 
i övrigt flacka terrängen — ofta på lokaler 
med raukbildningar, vilka i några fall har 
använts som mittmarkeringar i runda sten
sättningar. I dessa skogsområden görs också 
de flesta nyfynden av rosen. Det största upp
täckta roset under 1977 är 24 m i diam. och 
2 m högt (raä Angå 121). Dock är det även 
efter revideringsarbetet orealistiskt att anta 
att ens samtliga rosen skulle ha framinven-
terats. En förtätning av nivåkurvorna till 
t. ex. 2,5 m ekvidistans skulle med säkerhet 
bidra till en fullständigare inventering av de 
gotländska skogsområdena. 

De nyfynd som har gjorts, tycks dock ej 
ändra den generella spridningsbild som kan 
avläsas på den vid sektionen upprättade röse-
kartan efter 1938—40 års inventering. Denna 
har publicerats av M. Stenberger (1941 s. 
19 och 1945 s. 59). Intressant är den diskre-

Agrara lämningar 

Ett fornlämningsslag som är helt nytt sedan 
föregående inventering är de "bassängåkrar" 
eller "celtic fields" som observerades för första 
gången i slutet av 1960-talet av kulturgeogra
fen och nuvarande länsantikvarien S.-O. 
Lindquist (1974). Påträffandet utgjorde ini
tialskedet och grunden till det största veten
skapliga språng som har skett inom gotländsk 
arkeologi under det senaste kvartsseklet. Des
sa åkerområden, som i dateringshänseende 
tycks höra till övergångsskedet bronsålder— 
järnålder (Carlsson 1976a), ligger uteslutan
de på sandjordar. Merparten av de lokaler 
som nu är kända ligger på södra Gotland 
och därmed inom 1978 års fältarbetsområde. 
Inom 1976 och 1977 års områden har ett 
25-tal dylika lokaler registrerats med en yt-
areal upp till 70 ha. Skönjbara tendenser 
finns till att det, troligen extensiva, bruk-
ningsförfarande som dessa lämningar är ett 
utslag av, i vissa områden avlöses kronologiskt 
av komplexet husgrunder och tillhörande 
hägnadssystem (jfr Lindquist, Carlsson & 
Winddhed 1973 s. 10 och Carlsson 19766 s. 
83) . Detta skulle i så fall återspegla en av de 
största kulturella, ekonomiska och sociala 
förändringar som har ägt rum i gotländsk 
forntid. 

Förutom husgrunder och stensträngar kan 
åkerytor med låga, skiljande vallar och terras
ser i en del fall, där ur inventeringssynpunkt 
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WAfi:é Fig. 4. Exempel på vallom-
given, försänkt åkeryta av 
celtic-field-typ i Sproge sn 
(raä 75). Foto Lars Löth
man 1977. — Fossilized 
(deserted) tillage of "Celtic 
field" type surrounded by 
banks formed by the scraped-
off surface layers. S. Got
land. 

goda mark- och vegetationsförhållanden är 
rådande, observeras i direkt anslutning till 
husgrunderna. Dessa åkerområden är betyd
ligt mindre i arealomfattning än de äldre 
"celtic fields". De stensträngar ("västar") 
som vanligtvis finns i direkt rumslig kontakt 
med husgrunderna, är den anläggningstyp 
som vid fornminnesinventeringen kräver den 
relativt sett tidsmässigt största arbetsinsatsen. 
Strängarna bildar ofta kilometerlånga häg-
nadssystem (jfr fig. 5) . 

Ännu en fornlämningstyp som är ny för 
inventeringsarbetet på Gotland är stolphus 
utan omgivande vallar, daterbara till yngre 
järnålder. De har tidigare påträffats, till stor 
del förstörda, vid arkeologiska grävningsar
beten vid Burge i Lummelunda sn (Thun
mark & Trotzig 1971 och Thunmark 1976) 
och i Vallhagar (Biörnstad 1955 s. 154 ff.). 
Våren 1977 påträffade D. Carlsson de första 
oskadade huslämningarna som har identifie
rats rent okulärt vid Fjäle i Ala sn (Carlsson 
1977a s. 41 ff.). Platsen är troligen orörd se
dan medeltiden. På lokalen finns även en 
äldre husgrund och åkerspår. Carlsson har 
där under sommarhalvåret 1977 företagit ut
grävningar, som tycks visa att denna stolphus-
typ äger bestånd in i tidig medeltid då den 
avlöses av en hustyp med stenfot (Carlsson 
19776). Man kan således på denna lokal 

tänka sig en obruten bebyggelsekontinuitet 
från äldre järnålderns yngsta skede och in 
i medeltid. Ytterligare en lokal med båda 
hustyperna blev känd under 1977 invid Fjäle 
i Angå sn (raä Norrlanda 2) . De undersök
ningar som Kulturgeografiska institutionen i 
Stockholm bedriver på Gotland kan förhopp
ningsvis ge oss svar på om dessa tendenser 
kan ha en mera generell giltighet i kultur
landskapsutvecklingen under järnålder och 
medeltid och på så sätt även nå fram till den 
historiska gården. 

Samfärdsel 

Av lämningar hänförande sig till detta be
grepp och som registrerats vid fornminnes
inventeringen på Gotland kan framförallt 
nämnas hålvägar, stensatta vägar, hallän
ningar samt ett par hamnanläggningar. Hål
vägarna har tidigare varit obeaktade på Got
land. De är vanligen 1,5—2,5 m breda och 
0,1—0,3 m djupa. Ofta är de i rumslig kon
takt med gravfält eller fornborgar, t. ex. lö
per en 900 m lång hålväg tvärs genom en 
fornborg vid Lajvstäde i Norrlanda sn (raä 
64). Vid gränsen mellan Hörsne och Gant-
hem snr finns två hålvägar, 1400 m och 900 
m långa, vilka korsar varandra på ett mindre 
gravfält (raä Hörsne 26) i ett på fornläm-
ningslokaler rikt område (fig. 6 ) . Hålvägarna 
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Fig. 5. Kulturhistoriska lämningar från del av 
centralbygden i Angå sn. Endast de som redovisas 
på den tryckta ekonomiska kartan är här med
tagna. Raä 24 är en stensatt väg; 17, 28 och 29 
runda stensättningar; 164 skärvstenshög; 15 och 
161 sliprännor; 160 malsten. Stensträngamas sam
manlagda längd uppgår till ca 7 km. Renritning 
från fotokonceptkartan, bladet 6J 5e, av Jill Gus
tafsson. — Historical remains (circular and linear 
stone settings, split-stone mound, millstone, stone 
trackway, etc.) from a section of the central settle
ment in Angå parish. Only those remains recorded 
on the printed Economic Map are here shown. 

Fig. 6. Gravfältet raä Hörsne 26 med två korsande 
hålvägar. Raä Ganthem 67 är en skärvstensvall, 
bruten av mindre väg. övriga lämningar utgöres 
av gravfält, enskilda runda stensättningar, husgrun
der och kortare stensträngar. Renritning från foto
konceptkartan, bladet 6J 6d, av Jill Gustafsson. — 
Cemetery with two intersecting ancient roads. 
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kan ofta följas tills de övergår i sentida bru

kade vägar. De stensatta vägarna är närmast 

undantagslöst 3 m breda, bestående av en 

stensatt slityta med en kantskoning av kraf

tigare stenar. Vägtypen förekommer relativt 

ofta och synes ha begagnats långt fram i 

historisk tid. I flera fall finns de också i 

direkt rumslig kontakt med de folkvandrings

tida husgrundskomplexen och ett tidssam

band i dessa fall är fullt tänkbart. 

Av de till vatten anknutna kommunika

tionslämningarna har en del hallänningar 
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Fig. 7. Väl bevarad, grupp 
om ca 20 hallänningar in
ne i Sildviken. Rute sn. I 
skogskanten till vänster lig
ger ytterligare en grupp om 
9 äldre, övergivna hallän
ningar, nu till större delen 
beväxta med träd (raä 
139). Foto L. Löthman 
1977. — Well preserved 
group of ca. 20 hallän
ningar. Rute parish, N. E. 
Gotland. 

registrerats, vilka satta i relation till landhöj
ningen bör kunna tidfästas åtminstone till 
medeltiden (jfr Munthe 1947). Av de hit
tills registrerade lokalerna är komplexet ome
delbart väster om den stora kustvägen vid 
Koviks fiskemuseum den mest kända (raä 
Sanda 119). Beträffande större hamnanlägg
ningar är Gamlehamn vid Lauterhornviken 
på Fårön (raä 347; jfr Munthe 1942 och 
1943) och Paviken i Västergarn sn (raä 4; 
jfr Lundström 1968 och 1972) väl kända. 
Paviken är sedan 1976 gränslinjebestämt om
råde. En kompletterande inventering och ett 
fördjupat studium av äldre och övergivna 
hamnplatser och fiskelägen vore en värdefull 
forskningsuppgift. 

Kalkugnar och tjärdalar 

Kalkstenshanteringen har utgjort ett preg
nant inslag i den gotländska försörjningsbil
den alltsedan medeltiden. Kalkbränning har 
förekommit både för självförsörjning och av-
salu/export, där i det sistnämnda fallet ge
nombrottet kom på 1650-talet (Sjöberg 
1972).Bevarade kalkugnar utgör fortfaran
de på en del platser iögonenfallande och 
lättigenkännliga inslag i kulturlandskaps
bilden. I Lärbro sn har ett område med tre 
kalkugnar med tillhörande anläggningar (raä 
567) tagits med i Fysisk riksplanering (s. 157) 
som ett område av riksintresse. Andra goda 

exempel på kalkindustrilämningar — fullt 
jämförbara med bergslagernas hyttplatser — 
är Bläse i Fleringe sn (raä 94) och Kyllaj i 
Hellvi sn (raä 173—175). 

Ett pionjärarbete av stort värde gjorde 
geologen Henrik Munthe när han under 
perioden 1929—34 lät inventera kalkugns
beståndet (Munthe 1945). Det genomfördes 
som en fältundersökning, byggande till stor 
del på arkivaliska genomgångar samt iakt
tagelser vid den geologiska kartläggningen. 
Arbetet resulterade i totalt 524 kalkugnar, 
anlagda från medeltid och fram på 1900-
talet. Detta material var varit av oerhört 
stort värde vid 1976 och 1977 års rekog
nosceringsarbeten. 

Kalkugnarna har tidigare utgjort närmast 
obeaktade lämningar vid kulturhistorisk be
varandeplanering, trots den betydelse hante
ringen har haft i landskapet. Kalkbränningen 
har fortgått in i sen tid och det kan möjligen 
ha varit svårt att få distans och perspektiv 
till komplexet på grund av hanteringens van
lighet och vardaglighet. Symptomatiskt ingår 
de ej i den föregående fornminnesinvente
ringen, även om Munthe för nästan 50 år 
sedan riktade uppmaningen "bevara Gotlands 
gamla kalkugnar" (Munthe 1929a). 

De negativa aspekter som kan anföras på 
Munthes inventeringsredovisning är de grova 
avstånds- och riktningsangivelser han har, 
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Fig. 8. Kalkugnsruin norr 
om Västös, Hall sn (raä 
136). Nedlagd i början av 
1900-talet. Foto L. Löth
man 1977. — Ruined lime-
kiln, closed down at the be
ginning of the 20th cen
tury. Hall parish, N. Got
land. 

vilka tillsamans med inprickningen på en 
småskalig översiktskarta kan medföra be
svärligheter vid återsökandet. Genom de två 
senaste årens fältarbeten är den största delen 
av områden med kalkugnar genomgångna. 
Endast ett litet antal av Munthes upptagna 
ugnar har därvid ej kunnat återfinnas. Det 
rör sig då i huvudsak om de äldsta ugnarna, 
där Munthe endast haft arkivaliska belägg 
eller sådana som har inrapporterats till ho
nom av privatpersoner och utan att han 
själv har besiktigat lokalen. Ugnar som har 
påträffats vid fornminnesinventeringen utan 
belägg hos Munthe överstiger sannolikt ej 
40-talet. Under senare år har glädjande nog 
flera kalkugnar restaurerats, bl. a. dubbel
ugnen invid Galgberget i Visby (raä 73), de 
tre ugnarna vid Barlast i Lärbro sn (raä 

567) och en stor ugn vid Gutenviks i öster
garn sn (raä 45). 

En annan historisk kulturlämning som 
från och med revideringens början systema
tiskt inmäts på fotokonceptkarta och beskri
ves i inventeringsbok är tjärdalen, på Got
land vanligen benämnd sojde. Fortfarande 
brännes några tjärdalar varje år på Gotland, 
i någon mån för egen användning, men hu
vudsakligen för avsalu till "turister". En sista 
storhetsperiod hade hanteringen under 1 :a 
världskriget, efter att under 1800-talet succes
sivt ha avtagit som biinkomstkälla (Erlands
son 1923 s 162). 

Skadegörelse 

Fullt naturligt förekommer det skadegörelse 
på de kulturhistoriska lämningarna på Got-
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land liksom i landet i övrigt. Medveten för
störelse förekommer, men är glädjande nog 
ytterst sällsynt när det gäller en aktiv åver
kan. Naturligtvis är det fornlämningarna som 
ligger på inägomarken som är mest utsatta. 
Husgrunder som ligger som impediment i 
den brukade åkermarken kan utgöra besvär
liga hinder i den moderna, högmaskinella 
brukningen av åkern. Det är också husgrun
derna som har varit den mest uisatta gruppen 
sedan föregående inventering. Ett 20-tal an
läggningar har helt borttagits utan föregåen
de antikvarisk undersökning. I övrigt före
kommer det att odlingssten har lagts på dessa 
husgrunder i inmarksmiljö. Det tycks vara så 
att en förefintlig "stensamling" inbjuder 
markägaren till avstjälpning av odlingssten 
på samma plats. 

Så kallade svärdslipningsstenar som ligger 
i anslutning till odlad bygd har ofta varit 
utsatta för lägesförändringar. Ibland korta 
förflyttningar vid vattendragsrensningar, men 
lika ofta helt bortförda — då troligen till en 
tomt genom missriktat fornminnesintresse. 
H. Munthes (1929bj uppmaning, "låt svärd
slipningsstenarna ligga kvar på sina platser", 
förtjänar att upprepas. Även beträffande 
denna fornlämningsgrupp har Munthe gjort 
en pionjärinventering (Munthe 1933, 1934 
och 1944) Resultatet användes vid 1938—40 
års inventeringar, men även vid revideringen 
har hans material givit "nya" lokaler. 

De vidlyftiga hägnadssystem som förekom
mer i anslutning till husgrunder har varit 
en utsatt grupp vid de talrika nyodlingar som 
har företagits och som fortfarande äger rum 
i relativt stor omfattning (jfr Gerdin & Måhl 
1977). Fr. o. m. 1977 finns emellertid en 
överenskommelse mellan länsantikvarien å 
den ena och skogsvårdsstyrelsen och lant
bruksnämnden å den andra sidan att samt
liga nyodlingsprojekt skall granskas ur kul
turminnesvårdssynpunkt. 

Av fornlämningar i utmarksläge är det de 
stora bronsåldersrösena som ibland har blivit 
ytskadade. Stora och djupa gropar har gjorts 
vid kaninjakt och har i ett par fall helt för
ändrat anläggningens profilkurvatur. Militär 
verksamhet — framför allt utmed kusten, nya 
vägdragningar och grustäkt har i några fall 

medfört åverkan på de kulturhistoriska läm
ningarna eller starkt förändrat närmiljön. 
Med hänsyn till den rika förekomsten av 
fornlämningar på Gotland kan man dock på
stå, att i förhållande till det totala antalet 
kända fornlämningar sker en grov skadegö
relse på anläggningarna relativt sett i en 
ringa omfattning. 

Antikvarie Peter Manneke vid RAGU har 
på Gotland företagit flygrekognosceringar 
över odlade ytor med efterforskande av "soil-
marks" och "crop-marks" från tidigare okän
da fornlämningar. Detta har givit lovande 
resultat med bl. a. två fornborgar i Barlingbo 
sn (raä 31 ; Manneke 1976) och i Endre sn 
(raä 84; Manneke 1977) samt flera områden 
med "celtic fields" (Manneke 1974; Grim-
lund-Manneke & Carlsson 1974). En annan 
metod för att få tag i okända förhistoriska 
och historiska lämningar utgör den totala 
genomgången av det äldre kartmaterialet. 
Ehuru väl så önskvärda ryms tyvärr ej kost
naderna på långt när för vare sig systema
tiska flygfotograferingar eller excerperingar 
ur lantmäteriakterna inom sektionens knappa 
budget. Förhoppningsvis kommer det dock 
under våren 1978 att kunna ske en intensiv
studie av en gotlandssocken på det äldre 
kartmaterialet. En utvärdering av vad detta 
kan ge till fornminnesinventeringen, ställt i 
relation till medelkostnaderna, skulle vara 
av stort intresse. 
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Prehistoric and historie monuments on Gotland: a revised survey 

The authors report on the situation at the 
end of 1977, of the 1976—1978 Revised 
Ancient Monument Survey for the Economic 
Map of Gotland. The discussion emphasizes 
the extensions made to the survey programme 
which now includes settlements, find-spots, 
fossilized tillage (deserted field systems), 
stone settings, abandoned work-sites, trans
port and communication systems, etc. The 
problems involved are also reviewed. The 
increased total of registered sites can be preli-
minarly estimated at ca. 100 %, while the 
increase in R-marked sites (ancient monu
ments) amounts to ca. 40 %. The authors 
stress that despite the achievements that have 
been made, the survey needs to progress more 
slowly. During the preliminary survey of 

1938—1940, each surveyor covered 3 km 2 

per day, and during the revised survey ca. 
1.5 km2 per day. With regard to the ambi
tions of the revised programme, it is desir
able that the daily task should lie below 1 
km2 per person per day. 

Various devdopments in Gotlandic ar
chaeology are further outlined. Apart from 
traditional grave- and objed-orientated ar
chaeology, research during the 1970's has 
been direded towards reconstruding the 
prehistoric landscape as evidence for socio-
economic progress. The authors make propo-
sals for settlement research projects within 
the Stone and Bronze Ages, which are at 
present the least explored periods on the 
island. 
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