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Äldre hamnar — ett hotat kulturarv 

Av Dan Carlsson 

Carlsson, D. 1987. Äldre hamnar — ett hotat kulturarv. (Old harbours — a 
threatened heritage.) Fornvännen 82. Stockholm. 

In an artide in Fornvännen 1985:3 Professor Ingemar Olsson raises the problem of 
the destruction of early ports. Starting from Gotland he shows how the expansion 
of leisure settlement and tourism increasingly threatens completely to spoil an es-
sential part of ourcultural heritage, and this without intervention by the antiqua-
rian authorities. 

In the spring and summer of 1986 a test study was carried out for the purpose 
inUr alia of estimating the extent of the problem of protection mentioned by Ols
son. The test study consisted of a search of archives and maps pertaining to a 
stretch of the west coast of Gotland, phosphate mapping of five localities, and ex-
cavations within a probable port settlement at Northern Gnisvärd in the parish 
ofTofta. 

The study makes it clear that we are confronted with a considerable problem 
of protection, as well as a scientific problem, in the light of the apparent existence 
of a large number of deserted ports along the coasts of Gotland (some 40—50). 
Furthermore, the situation is probably similar on the Swedish mainland, which 
aggravates the problem. 

Dan Carlsson, Riksantikvarieämbetet, Box 8405, S-144 84 Stockholm, Smeden. 

Inledning 

I Fornvännen 1985:3 anför professor Ingemar 
Olsson ett SOS för äldre hamnar. Genom exp
loateringen av landets kusttrakter menar han 
att en väsentlig del av vårt kulturarv håller på 
att helt spolieras och detta utan att några insat
ser görs från kulturminnesvårdens sida för att 
skydda och bevara detta kulturarv. Olsson tar 
som utgångspunkt för sin diskussion förhållan
dena på Gotland och anför särskilt situationen 
för "Snäckplatserna" på ön. Han efterlyser 
kraftfulla insatser från arkeologiskt och kultur
minnesvårdande håll för att komma tillrätta 
med problemet. 

Problemet är emellertid inte enbart ett kul
turminnesvårdsproblem, utan också ett veten
skapligt problem. Hans Hansson skissade för 
närmare 20 år sedan på ett forskningsprogram 
som avsåg att belysa problemet (Hansson 
1967). Hansson var även väl medveten om att 
bristen på kunskap var ett hot mot skyddet av 
dessa kulturlämningar. Per Lundström har på 
ett förtjänstfullt sätt fortsatt Hanssons arbete, 

framför allt genom de ytterst viktiga utgräv
ningarna vid Paviken i Västergarn socken 
(Lundström 1981). 

Trots dessa betydelsefulla undersökningar 
måste man tillstå att vi vet förhållandevis lite 
om de gotländska hamn- och handelsplatsernas 
antal, belägenhet och funktion, sett i ett regio
nalt perspektiv. Mot bakgrund av Olssons de
battartikel i Fornvännen har planerna på att fort
sätta Hanssons och Lundströms banbrytande 
arbeten tagit fastare form. Under sommaren 
1986 genomfördes som en förberedelse för pro
jektet en pilotstudie med avsikt att belysa bär
kraften i vissa teoretiska resonemang som lig
gerbakom projektidén. Syftet med pilotstudien 
var även att belysa omfattningen av det av Ols
son påtalade kulturminnesvårdande problemet 
och att försöka finna vägar att förbättra under
lagsmaterialet rörande hamn- och handelsplat
ser på Gotland. J a g skall här i korthet redogöra 
för denna pilotstudie, särskilt med avseende på 
det kulturminnesvårdande problemet. 
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Fig. 1. Möjliga hamn-/handelsplatser längs kuststräckan 

Fröjel—Hangvar. — Possible ports/trading stations along 

the coast from Fröjel to Hangvar. 

Att identifiera hamnplatser 

Flertalet forskare torde vara ense om att vi bör 
räkna med ett flertal hamnar längs kusterna. 
Det är också rimligt att anta att långt ifrån alla 
framträder genom ortnamnen (exempelvis i 
form av ordet Snäcka). Inte heller avslöjar sig 
dessa anläggningar genom konkreta spår i ter
rängen. Det bör dock vara möjligt att genom in
direkta belägg utpeka mer eller mindre sannoli
ka hamnar. Med utgångspunkt från de bäst 
kända hamn-/handelsplatserna på ön (Visby, 
Paviken, Bandlundeviken) är det tre typer av 

källmaterial som bör kunna användas för att lo
kalisera möjliga hamnplatser. 

För det första är det rimligt att anta att man 
föredrog strandområden som var väl skyddade 
för kraftiga vindar etc. Den topografiska situationen 
spelar med andra ord en väsentlig roll. Man bör 
även ta i beaktande att den vikingatida strand
linjen på Gotland i genomsnitt låg ca 2,0—2,5 
m högre än dagens, något lägre i söder och nå
got högre i norr. (Hansson 1967, Lundström 
1981). 

För det andra är det troligt att kulturlandskapet 
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Fig. 2. Norra Gnisvärd, Tofta socken. Kartan upprättad ut
ifrån ekonomiska kartan. — Northern Gnisvärd, Tofta pa-
rish. The map is derived from the economic map. 

under 1600-talet (så som det kommer till uttryck i 
skattläggningskartorna från tiden omkring 
1700) till en del visar på situationen under 
vikingatid—medeltid, exempelvis i form av vä
gar som möts vid stranden, från det normala 
avvikande markägoförhållanden längs kusten, 
förekomsten av åker- och ängsmark vid kusten 
(ödelagd gård?) eller genom ortnamnen. 

För det tredje bör förekomsten av gravfaU vid 
stranden som av avståndsskäl inte kan knytas till 
på 1600-talet existerande gårdar kunna antyda 
en kustanknuten verksamhet, närmast av per
manent karaktär (jfr exempelvis Kopparsviks-
gravfaltet utanför Visby). Även fornlämningar 
i övrigt, exempelvis bildstenar, kan indikera en 
strandbunden verksamhet. 

Som ett första led i pilotstudien gjordes en 
kart- och arkivgenomgång (äldre lantmäteriak-
ter, fornminnesregistret, ATA, Gotlands forn-
sal) av öns västsida, mellan Fröjel och Hangvar 

socknar. På detta sätt kunde ett stort antal möj
liga hamnplatser lokaliseras längs den aktuella 
kusträckan (fig. 1). Genomgången gav vid han
den att det förmodligen funnits minst en hamn 
inom varje kustsocken, i Visby och Väskinde 
kanske flera hamnar per socken. Öland, Små
landskusten och Blekingekusten uppvisar likar
tade förhållande i form av gravlalt i kustnära lä
gen, ofta inom områden med specifika mark
ägoförhållanden eller innanför områden med 
pålspärrar. 

Fosfatkartering 

Nästa steg i pilotstudien var att fosfatkartera ett 
antal av de förmodade hamnplatserna. Resul
taten från Paviken och Bandlundeviken 
(Lundström 1981, Brandt 1986) visar att dessa 
tämligen väl framträder vid en fosfatkartering 
— detta i motsats till "normala bondgårdar". 

Totalt fosfatkarterades fem lokaler (varav en 
på öns östsida). Den metod som användes var 
spot-testmetoden, eftersom den är både snabb 
och billig (Osterholm 1983). Proverna togs med 
en enkel jordborr och regelmässigt i övergångs
zonen mellan "kulturjorden" och den "opå
verkade" jorden, oberoende av kulturjordens 
tjocklek. Avståndet mellan provtagningspunk
terna var 20 m. 

Resultatet av fosfatkarteringen är synnerli
gen intressant. Nedan följer en kortfattad be
skrivning av de fyra lokaler som karterades 
längs öns västkust. 

1. Norra Gnisvärd, Tofta socken (fig. 2). Ca 500 m 
norr om Gnisvärds fiskeläge finns innanför den 
nuvarande stranden en från havet avsnörd 
havsvik, idag i form av en våtmark, belägen ca 
2—3 m över havsytan. Sänkans centrala del är 
sedan 1960-talet uppgrävd till damm. I sänkans 
södra del finns ett gråstenblock med en påbör
jad slipränna. Den forna havsviken flankeras av 
två gravlalt. I anslutning till det södra gravfaltet 
står på ursprunglig plats (stenen upprest på 
1920-talet) en bildsten av yngre typ (700-1100 
e. Kr.) Vidare kan noteras att i strandgruset i 
närheten av det norra gravfaltet på 1960-talet 
framkom två vikingatida gravar (ATA, dnr 
639/67) i samband med grustäkt. Vid en led
ningsdragning under hösten 1986 påträffades 
ytterligare 2 skelettgravar, varav den ena gav 
fynd från vikingatid. 
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Under 1600-talet utgjordes området av åker
linda och äng, och benämndes Morsängen 
(1699) eller Masängen (1799). Vid denna tid 
sammanstrålade flera vägar inom området. 
Fosfatkarteringen visade på en låg fosfathalt 
inom området, med undantag av ett parti vid 
den forna vikens södra spets. Här finns en ca 
40x20 m stor yta med höga fosfatvärden. 

2. Snackgärdsbaden, Visby (fig. 3). Ett av de om
råden som Ingemar Olsson behandlar i sin arti
kel i Fornvännen är Snackgärdsbaden strax norr 
om Visby. Han förlägger en trolig hamn till om
rådet vid Badviken, belägen nedanför Korp
klint (Olsson 1985 s. 179). Strax norr om Badvi
ken finns ett mindre gravlalt i form av runda 
stensättningar. Vid schaktningsarbeten för en 
lekställning inom ett område ca 80 m söder om 
gravfältet påträffades nyligen en ovan mark 
omarkerad grav från vendeltidens mitt (Jacobs
son 1984). Den efterundersökning som utfördes 
av RAGU visade på att det sannolikt finns fler 
gravar i området. 

Under 1600-talet utgjordes området med 
höga fosfatvärden av åkermark. Omgivande 
marker var ohägnad utmark. Fosfatkarteringen 
resulterade i att ett ca 80x80 m stort område 
med höga fosfatvärden framträdde. Avgräns-
ningen mot omgivande områden med låga fos
fatvärden är mycket distinkt och att vi här har 
att göra med en bosättning av icke ringa omfatt
ning och av permanent karaktär torde det inte 
råda någon tvekan om. Det bör noteras att delar 
av området med de höga fosfatvärdena idag 
täcks av den ovan omtalade lekställningen, lik
som delvis av en minigolfbana; detta som ett 
exempel på problemet att bevara och skydda 
dessa anläggningar. 

3. Brucebo, Väskinde socken (fig. 4). Innanför 
dagens strand vid Brucebo finns en sänka som 
på 1600-talet utgjordes av ett mindre vattenom
råde, benämnt Ruthträsk. Vid uppodling av en 
del av detta träsk omkring 1900 påträffades ett 
stort antal huggna stockar. Strax nordost om 
detta träsk finns ett mindre gravfält, bestående 
av stensättningar, men även gravar utan synligt 
märke ovanjord förekommer (Lundberg 1938). 
En stor del av de synliga gravarna är undersökta 
och gravfaltet kan dateras till folkvandringstid 
—vendeltid. 

Fosfatkarteringen ger ingen säker vägled-

Fig. 3. Snackgärdsbaden, Visby. Teckenförklaring se lig ii. 
— Snackgärdsbaden, Visby. Legend, see Figure 2. 

ning i frågan om det funnits en bebyggelse inom 
området, även om det förekommer enstaka 
punkter med höga fosfatvärden. Möjligen kan 
det vara så att " h a m n e n " inte har legat vid 
Ruthträsk utan vid stranden strax norr om det 
fosfatkarterade området och att tillhörande be
byggelseområde härvid endast marginellt be
rörts av fosfatkarteringen. Något som kan tala 
för att bebyggelsen haft detta läge är att det rin
ner en bäck (benämnd Laxbäcken i det äldre 
kartmaterialet) genom området (behovet av 
sötvatten för bosättning). En utvidgad fosfat
kartering kan ge svar på detta. 

4. Kronviken, Väskinde socken (fig. 5). Strax norr 
om Själsö finns en större vik, Kronviken, idag i 
det närmaste helt avsnörd från havet. Norr om 
vikens norra sida finns ett gravlalt från vikinga
tid (Pettersson 1981). Gravarna utgörs av både 
stensättningar och begravningar i strandgruset 
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Fig. 4. Brucebo, Väskinde soc
ken. — Brucebo, Väskinde pa-
rish. 

Fig. 5. Kronviken, Väskinde socken. — Kronviken, Väs
kinde parish. 

utan synligt märke ovanjord. Strax sydöst om 
detta gravlalt togs i samband med husbygge på 
1920-talet tillvara vikingatida smycken, sanno
likt härrörande från flatmarksgravar. Dessut
om har inom området påträffats en bildsten 
från perioden 500—700 e. Kr. (Lindqvist 
1941-42, Nylén 1978). 

Under 1600-talet utgjordes området av ett till 
formen närmast runt ange, benämnt Butters 
ange. I ängets östra kant fanns en mindre åker. 
Fosfatkarteringen visade på ett omfattande om
råde med mycket höga fosfathalter. Området 

med höga värden följer i stort sett den uppskat
tade 2,5 m-kurvan och fösfatbilden överens
stämmer väl med den för Paviken, Snackgärds
baden och Bandlundeviken (Lundström 1981, 
Brandt 1986). 

Tiden medgav inte att fler lokaler fosfatkar-
terades inför sommarens fältarbeten. Sam
manfattningsvis kan konstateras att på tre av 
fyra möjliga hamnplatser har fosfatkarteringen 
givit sådant utslag att man bör räkna med att 
här har funnits en permanent verksamhet vid 
stranden. Den topografiska och geologiska si
tuationen, tillsammans med fornlämningsbil-
den och fosfatkartorna ger anledning till att 
anta att vi här har indikationer på hamnplatser 
från den yngre järnåldern. Särskilt gäller detta 
för Snackgärdsbaden och Kronviken. 

Grävning 

Med utgångspunkt i fosfatkarteringarna var 
nästa steg i pilotstudien att göra en mindre ut
grävning inom en av de berörda lokalerna. 
Grävningen genomfördes under 3 veckor i juli 
månad av arkeologistuderande vid Hemse folk
högskola under ledning av författaren. Av prak
tiska skäl (reseavståndet till Hemse folkhögsko
la) föll valet på området vid Norra Gnisvärd, 
detta trots att området med förhöjda fosfatvär
den var tämligen begränsat. Totalt undersöktes 
68 m2 inom och i anslutning till området med 
höga fosfatvärden, fördelade på 16 schakt, vari
erande i storlek mellan 1 och 6 m2. 

Målsättningen med utgrävningarna var att 
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Fig. 6. Norra Gnisvärd, Tofta 
socken. Schaktplan samman
ställd med fosfatkartan (se 
fig. 2). — Northern Gnisvärd, 
Tofta parish. Plan of trenches 
combined with the map of 
phosphates (see Figure 2). 
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med hjälp av provschakt 1) avgränsa det eventu
ella boplatsområdets utbredning (och därvid 
även bedöma den använda fosfatkarteringsme-
todens tillförlitlighet i dessa sammanhang), 2) 
tidsfästa den verksamhet som ägt rum på plat
sen och 3) försöka bedöma dess funktion och 
omfattning. 

Den ursprungliga tanken var att lägga ut ett 
regelbundet system av provschakt i enlighet 
med fosfatkarteringens rutnät. Detta lät sig 
dock inte göras, dels beroende på att området 
med höga fosfatvärden tangeras av ett som
marstugeområde, dels för att inte göra större 
ingrepp i vegetationen än nödvändigt. Före
komsten av ytor fria från större träd blev vägle
dande i valet av grävytornas placering och om
fattning och man kan säga att slumpen styrde 
vårt val av provytor. 

Den äldsta kartan över området (från 1699) 
visar att det aktuella grävningsområdet till en 
del utgjordes av åkerlinda (åker i långvarig trä
da) vid denna tid. Spåren av denna odling syns 
i marken i form av låga och diffusa åkerbegräns
ningar. Nedan följer en kortfattad redogörelse 
av grävningsresultaten samlade under rubri

kerna anläggningar, fyndmaterialet, stratigrafin och 
gravarna. 

Anläggningar 

I schakten påträffades ett flertal stolphäl, varav 
huvuddelen var stenskodda. Inga trärester på
träffades. Stolparnas diameter kunde uppskat
tas till 10—20 cm (se fig. 6). Med undantag av 
ett ytligt beläget stolphål (yta K) torde stolphå-
len främst utgöra rester av huskonstruktioner. 

Förutom stolphålen påträffades ytterligare 
två anläggningar. I schakt H framkom en ca 2,5 
m bred anläggning bestående av ett ca 0,1 m 
tjockt svartgrått, närmast asklikt, lager, delvis 
avgränsat av stenar. Förmodligen är det fråga 
om golvet i en mindre byggnad. I anläggnings-
horisonten påträffades ett antal starkt förrosta
de spikar och oidentifierbara järnbitar samt två 
halva arabiska silvermynt. 

I schakt P framkom 3 stora gråstenar, ca 0,8— 
1,4 m stora, lagda i direkt anslutning till var
andra. Vid sondering med jordborr i omgiv
ningen kunde ytterligare stenar konstateras i 
anslutning till de tidigare. Stensamlingens 
funktion är oklar. Man kan dock notera att den 
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ligger i anslutning till den avsnörda havsvikens 
innersta del. Möjligen är det frågan om någon 
form av bryggkonstruktion. 

Utöver dessa anläggningar påträffades tre 
gravar utan synligt märke ovan jord. J ag åter
kommer till dessa längre fram. 

Fyndmaterialet 

Vidstående kartor visar spridningen av olika 
fyndkategorier inom de skilda grävytorna 
(fig. 7). Anmärkningsvärd är den förhållande
vis stora mängden fiskben och flinta. Utöver 
"traditionellt" boplatsmaterial påträffades 
fyra arabiska silvermynt (samtliga halva), två 
pärlor (en vit och en röd) samt enstaka glasbitar 
och glassmältor. 

Ser man till fyndmaterialets rumsliga sprid
ning kan man notera två företeelser. För det 
första överensstämmer området med höga fos
fathalter väl med utbredningen av fyndmateri
alet, liksom med fördelningen av anläggningar 
i schakten. För det andra finns det vissa rumsli
ga skillnader i spridningen av fyndmaterialet, 
t. ex. så att förekomsten av ben och föremål 
främst är koncentrerad till undersökningsom
rådets centrala delar, medan flintan i högre 
grad återfinns i områdets östra del. Möjligen 
indikerar detta en funktionsuppdelning av be
byggelseområdet. 

Stratigrafin 

Spridningen av fyndmaterialet över boplats
området ger endast " s u m m a n " av verksamhe
ten på platsen. För att komplettera bilden inför 
en tolkning av bebyggelsens funktion är det 
också nödvändigt att beakta den vertikala stra
tigrafin, dvs. förändringar i fyndmaterialets 
sammansättning med ökande djup. Härvid kan 
man konstatera en klar skillnad i fyndsamman
sättningen mellan de övre lagren och de undre. 
Intressant att notera är exempelvis relationen 
fiskben till övriga ben. Med ökande djup tilltar 
mängden fiskben, det är nästan uteslutande 
fråga om ben av strömming, i relation till övriga 
ben (fig. 8), både absolut och procentuellt. Vi-

Fig. 7. Norra Gnisvärd. Fyndmaterialets spridning inom 
de grävda schakten. — Northern Gnisvärd. The distribu
tion of fmds in the Ircnches. 

% 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 % 

10 20 30 40 50 

I). 

Fig. 8. Norra Gnisvärd. Yla K. a) Fördelningen lagervis av 
fiskben respektive övriga ben. b) Fördelningen av fyndma
terialet lagervis. — Northern Gnisvärd. Area K. a) the di
stribution of fish bones and other bones in different exca-
vated layers. b) the distribution of artefacts in different ex-
cavated layers. 

dåre kan noteras att antalet fynd är fler i övre 
lagren än i de undre och silvermynten och glas
bitarna huvudsakligen tillhör de övre lagren. 
De båda pärlorna kommer dock från de under
sta lagren. 

Gravarna 

Vid grävningarna i boplatsområdets sydöstra 
del påträffades tre begravningar. Dessa sakna
de helt synliga märken ovan jord. Två av be
gravningarna utgjordes av enkla nedgrävning-
ar i strandgruset. Den tredje bestod av en kist-
formad nedgrävning täckt av en stenpackning. 
Samtliga gravlagda var orienterade i nordos t -
sydvästlig riktning med huvudet i nordost. Två 
av anläggningarna undersöktes (fig. 9). 

Anläggning 1 utgjordes av en kist- eller båtfor-
mad stenram med den gravlagde, en vuxen 
man, liggande på rygg med raka ben och med 
armarna längs sidorna. Vid hans vänstra höft 
fanns en starkt förrostad kniv och vid högra 
höften en bältesölja, likaledes starkt rost-
skadad. 

Fornvännen 82 (1987) 
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Fig. 9. Norra Gnisvärd. Kvinnograv frän vendeltid. Den 
döda var nedgrävd ydigt i s trandmark. Huvudet var avsla
get genom den odling som försiggått i området på 1600-
talet. Foto D. Carlsson. — Northern Gnisvärd. Woman's 
grave from the 8th century. The deceased was buried in a 
shallow pit at the waterside. The cranium had been cut off 
by agricultural work in the area in the 17th century. Photo: 
D. Carlsson. 

Anläggning 2 utgjordes av en nedgrävning i 
strandgruset. Den gravlagda, en ung kvinna i 
åldern 15—20 år (muntl. Berit Sigvallius), låg 
på rygg med raka ben och med armarna svagt 
böjda. Runt halsen hade hon ett halsband be
stående av 152 en- och flerfärgade pärlor och 15 
fiskhuvudformade bangen. Vid högra tinning
en låg en bronsnål med genombrutet platt hu
vud. På vänster arm satt tre armringar, två av 
brons och en av järn, och vid högra lårbenet 
fanns en sländtrissa av kalksten. Två djurhu-
vudformade spännen kompletterade bilden av 

en typisk kvinnlig smyckeuppsättning från ven
deltidens senare del, period VII:4 enligt Ner-
man 1969, dvs. 700-750 e. Kr. (fig. 10). 

Med tanke på att riktningen på de två andra 
begravda helt överensstämde med den unga 
kvinnans och att gravarna ligger mycket nära 
varandra torde även dessa kunna dateras till 
700-talet. 

Tolkning 

Det är naturligtvis vanskligt med tanke på den 
begränsade grävytan att helt kunna uppfylla de 
tre inledningsvis uppställda målen. Det första 
målet gällde frågan om den använda tekniken 
vid fosfatkarteringen (spot-testmetoden; pro
verna tagna i övergången mellan "kulturjord" 
och "s ter i l" jord; 20 m mellan provtagnings
punkterna) är användbar för att identifiera och 
avgränsa en eventuell hamnbebyggelse. Med 
utgångspunkt från de karteringar som hittills 
har utförts och resultaten av grävningarna i Tof
ta torde man kunna svara " j a " på denna fråga. 
Med andra ord finns här en förhållandevis en
kel och billig metod att spåra dessa "hamnan
läggningar", detta under förutsättning att de 
inledande kart- och arkivstudierna utförs med 
omsorg. J ag återkommer till detta i samman
fattningen. 

Det andra målet var att tidsfästa den verksam
het som ägt rum på platsen. De kronologiska 
hållpunkterna utgörs främst av de fyra arabiska 
silvermynten, den vendeltida graven samt 4 
C14-dateringar av kulturlagret. Genom att 
mynten är halva och " fe l" halva saknas är det 
svårt att mer exakt datera dessa, men två torde 
vara präglade under 800-talet och två under 
900-talet, varav ett sannolikt 963/64 (muntli-
gen Kenneth Jonsson). 

Det kan naturligtvis inte med säkerhet styr
kas att gravarna funktionellt har med bosätt
ningen att göra, men frånvaron av skador på 
gravarna genom boplatsaktiviteter samt deras 
belägenhet i terrängen talar för ett funktionellt 
samband. Intressant härvidlag är att både vid 
Paviken och Snackgärdsbaden förekommer 
vendeltida gravar inom bebyggelseområdet. I 
det senare fallet rör vi oss än så länge med en 
förmodad bebyggelse. 

Fyra C14-prover har analyserats. Proven ut
görs av träkol och härrör från kulturlagrets und-
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Fig. 10. Norra Gnisvärd. Delar 
av fyndmaterialet från kvin
nograven. Datering ca 700— 
750 e. Kr. Foto C. Brobäck. — 
Northern Gnisvärd. Some of the 
finds from the woman's grave, 
dating from c. A . D 700-750 . 
Photo: C. Brobäck. 

•. //Illliv 

T 
re delar. Avsikten med proven var att belägga 
bebyggelsens initialskede. Ett prov är från den 
förmodade huslämningen i schakt H och date
ras till A.D. 875 ±70 (okalibrerat). I samma la
ger påträffades de 2 arabiska silvermynten från 
800-talet. Övriga prover är från schakt A (A.D. 
710 ±75), yta K (A.D. 1330 ±110) och yta M 
(A.D. 805 ±70). 

Mot bakgrund av det ovan sagda förefaller 
det rimligt att datera bebyggelsens varaktighet 
till vendeltidens senare del och vikingatid. 

Det tredje målet, att belysa bebyggelsens funk
tion och omfattning, är betydligt svårare att 
uppfylla. För att börja med det senare, bebyg
gelsens omfattning, torde fosfatkartan indikera 

en rumsligt sett relativt liten bebyggelseenhet, 
detta i jämförelse med Paviken och vad som tro
ligen funnits vid Kronviken i Väskinde och 
Snackgärdsbaden i Visby. Grävningens ringa 
omfattning ger inte heller underlag för någon 
bedömning av exempelvis antalet byggnader 
eller människor som har varit verksamma på 
platsen. Man bör dock komma ihåg att fosfat
kartan huvudsakligen speglar själva boende-
områdets rumsliga omfattning och den säger 
nödvändigtvis ingenting om förekomsten av 
andra aktivitetsområden såsom verkstadsplat
ser, båthus eller andra liknande typer av an
läggningar, vilka förmodligen inte avsätter 
större fosfatmängder. 
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Funktionen är likaledes svår att avgöra. Man 
kan notera att fyndmaterialet, trots sin litenhet, 
till sin sammansättning uppvisar likheter med 
Pavikenmaterialet (arabiska mynt, glasbitar, 
stora mängder flinta och förhållandevis mycket 
fiskben). Till detta kan man lägga förekomsten 
av gravar inom eller i omedelbar närhet av be
byggelsen, såväl i Paviken som här. Det rumsli
ga sambandet mellan bebyggelsen och den av
snörda havsviken är naturligtvis också av bety
delse i sammanhanget. 

Måhända skall huvuddragen i verksamheten 
på platsen tolkas på följande sätt: Under loppet 
av 700-talet eller kanske redan under 600-talet 
etableras här en gård där människorna framför 
allt livnärt sig på fiske, säl- och sjöfågelfångst 
samt ett begränsat jordbruk. Med tiden kom
mer andra verksamheter in i bilden; hamn- och 
handelsaktiviteter får allt större utrymme och 
gården har under 900-talet fungerat som en 
handelsstation. Framåt 1000-talet förlorar han
delsstationen allt mer sin betydelse i takt med 
att handeln på Gotland koncentreras till ett 
mindre antal hamn-/handelsplatser. Omkring 
år 1000 har handelsstationen "lagts n e d " och 
gården ödelagts. Ett alternativ till det ovan sag
da är att gården som sådan fortlever in i medel
tid, för att ödeläggas under 1300-talets mitt i 
likhet med andra små gårdar belägna i margi
nalbygder. En annan möjlig tolkning är att 
"gå rden" anlagts med det primära syftet att 
fungera som en hamn-/handelsplats till följd av 
allt mer tilltagande handelsaktiviteter under 
loppet av vendeltiden. 

Sammanfattning 

Pilotstudien har givit vid handen att det av allt 
att döma finns ett stort antal hamnar eller 
"handelsstationer" från den yngre järnåldern 
längs den gotländska kusten. Uppskattningsvis 
torde det finnas minst 40—50 enheter runt ön. 
Det finns även anledning att förmoda att situa
tionen är likartad längs stora delar av övriga 
kuster i landet. 

Det har alltså visat sig att vi står inför ett be
tydande problem att skydda lämningarna efter 
dessa hamnar, eftersom ytterst få av dem är 
kända till sin lokalisering och endast en sådan 
är utmärkt på ekonomiska kartan som fornläm-
ning (Paviken, gränsbestämd 1976). Studien 

har även visat att huvuddelen av hamnplatser
na idag är mer eller mindre exploaterade av fri
tidsbebyggelse, turistanläggningar etc. vilket 
bekräftar Ingemar Olssons farhågor om att en 
väsentlig del av vårt kulturarv förstörs och att 
ett kulturhistoriskt källmaterial av mycket stor 
betydelse raderas ut, något som redan påtala
des av Hans Hansson för närmare tjugo år 
sedan. 

Forntida hamnar och handelsstationer är 
fasta fornlämningar. De omfattas således av 
fornminneslagens (FML) bestämmelser oav
sett om de är kända eller inte. Svårigheten lig
ger idag i att bevaka kulturminnesvårdens in
tressen inför ett exploateringshot eftersom vår 
kunskap om lokalerna ännu är bristfällig. Be
stämmelserna i FML om var och ens skyldighet 
att avbryta grävningar etc. om en tidigare 
okänd fornlämning påträffas är ofta verknings
lösa. Anläggningarna avtecknar sig inte i mark
ytan och är därför svåra att identifiera. O m 
marken tidigare varit odlad är anläggningarna 
ofta tämligen diffusa och framträder inte till
räckligt. Den enskilde har därför små möjlighe
ter att förstå om hans arbete skadar en fornläm
ning. 

Ett problem är således att lokalerna inte är 
redovisade som fornlämningar på den ekono
miska kartan. Endast ett förbättrat invente
ringsläge skulle kunna ändra förhållandena. J u 
bättre kunskap vi har om handelsstationerna 
desto bättre skulle vi kunna skydda dem. Kän
nedom om bl. a. läge, antal, utbredning och be
tydelse ger myndigheterna underlag för att be
döma behovet av skydd och vilka villkor som 
måste ställas för eventuella tillstånd till in
grepp. 

När det gäller de redan kända hamnlägena 
från yngre järnålder och medeltid ger FML 
möjlighet att förbjuda olämpliga verksamheter 
såsom t. ex. camping och eldning. I övrigt gäl
ler givetvis FML:s generella bestämmelser om 
förbud att utan tillstånd gräva ut, rubba, över
hölja eller eljest genom plantering eller bebyg
gelse eller på annat sätt förändra eller skada el
ler borttaga fast fornlämning. För de områden 
som idag är utsatta för skilda former av exploa
tering, såsom exempelvis Snackgärdsbaden 
norr om Visby, borde det med utgångspunkt i 
fornlämningsbilden och fosfatkartan vara möj-
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ligt att gränsbestämma fornlämningsområdet, 
för att därmed visa det område på marken inom 
vilket F M L gäller. 

Det kan synas vara en närmast oöverstiglig 
arbetsuppgift att spåra dessa anläggningar 
längs landets kuster, men erfarenheterna från 
vår pilotstudie är att en omsorgsfull kart- och 
arkivstudie, parad med fosfatkartering med 
spot-testmetoden, är en förhållandevis enkel 
och tidsbesparande metod att registrera och av
gränsa denna fornlämningstyp. J ag vill här be
tona betydelsen av att kart- och arkivstudien 
(kunskapsinsamlingen) görs omsorgsfullt och 
att man med utgångspunkt från denna marke
rar möjliga hamn/handelsplatser och att dessa 
konsekvent fosfatkarteras. Att förutsättnings
löst fosfatkartera hela kusten låter sig givetvis 
inte göras. 

J ag vill i likhet med Ingemar Olsson och tidi
gare Hans Hansson och Per Lundström stryka 
under behovet av snabba insatser om inte läm
ningarna efter samtliga hamn- och handels
platser helt skall förstöras eller utsättas för åver
kan i en eller annan form. Det kan naturligtvis 
diskuteras vem som skall ta ansvaret för att 
nödvändiga inventeringar kommer till stånd 
längs landets kuster. Av gammalt utförs huvud
delen av fornminnesinventeringarna av doku
mentationsbyrån på Riksantikvarieämbetet 
och det förefaller rimligt att huvudansvaret för 
att förbättra kunskapsunderlaget ifråga om 
hamnanläggningar, och egentligen alla typer av 
aktiviteter vid havet under äldre tid, åligger 
ämbetet som central myndighet. Arbetet bör 
dock naturligtvis bedrivas i samarbete med de 

regionala organen och med Sjöhistoriska mu
seet. 

Men det borde även åvila forskarna och de 
arkeologiska institutionerna vid våra universi
tet ett ansvar att satsa forskningsresurser på 
detta område. J a g är övertygad om att med en 
bättre kännedom om den yngre järnålderns 
hamn- och handelsaktiviteter skulle vi få en 
oerhört mycket större kunskap om det vikinga-
tida samhället och åtskilliga är säkert de "åsik
t e r " vi idag framför om dåtidens samhälle som 
därvid skulle kunna överföras till forskningens 
kuriosakabinett. 
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Summary 

As preparation for a major project on "Gotlan-
dic ports and trading stations in the Late Iron 
Age" a test study was executed in the spring 
and summer of 1986 in order to illustrate the 
strength of parts of the theoretical discussion. 

The study also sought to visualize the problem 
of protection, discussed in this context by Pro
fessor Ingemar Olsson in Fornvännen 1985:3. 

The first part of the test study consisted of a 
search of archives and old maps pertaining to 
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the strech of coast Fröjel—Hangvar on the west 
side of Gotland. This produced a dozen possi-
ble ports along the strech of coast in question 
(Fig. 1). The next step was a mapping of the 
phosphate contents of four different localities 
for the purpose of tracing the settlement of the 
ports. The four localities were the following, 
enumerated from the south; Northern 
Gnisvärd in the parish of Tofta (Fig. 2), 
Snackgärdsbaden to the north of Visby (Fig. 
3), Brucebo (Fig. 4) and Kronviken (Fig. 5), 
both in the parish of Väskinde. 

The results of the study were unexpectedly 
good. With the exeption of Brucebo distinct 
phoshate concentrations appeared, indicating 
deserted settlements. The results at Snack
gärdsbaden and Kronviken were particulary 
clear and somewhat less so at Northern Gnis
värd. 

The third step of the test study was a minor 
excavation at Northern Gnisvärd. The in-
vestigations concerned a total of 68 m2, wich is 
only a small fraction of the whole settlement 
area (Fig. 6). In spite of the insignificant size of 

the excavated area the results were extremely 
interesting. 

Besides ten post-holes, a probable house 
foundation, and a jetty construction (?) three 
8th century graves not visible above ground 
were discovered. The finds were fairly nume-
rous and bear a certain resemblance to the 
material from Paviken (Figs. 7, 8). Besides the 
usual settlement find material the excavation 
brought to light four Arabic silver coins, two 
glass beads and occasional pieces of glass and 
melted glass. It was thereby clear that the site 
was a settlement with port functions from the 
8th to the llth century. 

If the results of the test study can be shown to 
be valid for the rest of the Island, and there is 
much evidence to this effect, we could probably 
count about 40—50 ports or trading stations 
from the Viking Age on Gotland. 

The study has also shown that we are con-
fronted with a considerable problem of protec
tion since very few of these sites are known and 
only one of them (Paviken) is marked as an 
ancient monument on the official maps. 
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