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Roma kloster och dess omgivningar har länge
varit ett fokus för historisk och antikvarisk forsk -
ning på Gotland. Platsen hade en central bety-
delse för det gotländska samhället under i princip
hela medeltiden. För att möjliggöra en modern
analys av Romatrakten inleddes 2014 Romapro-
jektet med Gotlands Museum som huvudman.
Inom projektet samverkar fristående forskare,
som undertecknad, med forskare från bl.a. Upp-
sala och Stockholms universitet. Under 2015 och
2016 har en rad grundläggande undersökningar
genomförts, bl.a. kartanalyser och georadarunder-
sökningar av utvalda ytor inom och runt klostret.

Som en del av Romaprojektet har jag besikti-
gat och i en del fall omtolkat de fynd från Roma
kloster och kungsgårds ägor som förvaltas av Got  -
lands Museum. Därvid har jag kunnat klassificera
ett antal tidigare anonyma fynd. Sedan 1990-talet
har ett antal undersökningar med metalldetektor
genomförts i området. Det är sedan århundraden
utsatt för intensiv odling och andra aktiviteter
som förändrat landskapet, men undersökningar-
na har ändå resulterat i att en stor mängd fynd till-
varatagits inom flera ytor, inte minst den sk.
Guldåkern (Raä Roma 85:1) norr om kloster- och
kungsgårdsområdet. Fynden därifrån, bl.a. när-
mare 400 viktlod av olika typer, har Majvor Öster-
gren (2013, s. 14) på goda grunder kopplat till
Gutnaltinget – Gotlands högsta styrande försam-
ling fram till 1600-talet – eller marknadsaktivi-
teter i samband med dess sammankomster. Det
mesta är från vikingatiden, vilket är intressant då
den äldsta skriftliga källan som direkt utpekar
Roma som tingets mötesplats inte är äldre än
1401. Detta år förklarar en tysk översättning av
Gutalagen att gutnaldhing das ist czu Rume (Yr-
wing 1978, s. 80). Namnledet Gutnal- har disku-
terats länge men anses i modern forskning sna-
rast beteckna själva platsen (Melefors 2014). Det-
ta stöds bl.a. av att klostret, grundat 1164, ur-
sprungligen bar namnet Sancta Maria de Guthna-

lia. Gutnalia är kort och gott en latiniserad formav
ett namn som på modern svenska skulle lyda Gut-
nalen. Fynden från Guldåkern skiljer sig klart
från gotländska fyndplatser av boplatskaraktär:
typuppsättningen påminner snarare om öns hamn-
platser.

Fyndanhopningar och hantverksspår
Metallsökeriet har även påvisat flera andra fynd-
anhopningar i området. En av dessa (Raä Roma
84:1) ligger ute i en åker, ca 600 m öster om klos-
terruinen. Ytan metalldetekterades hösten 1990
inom ramen för det s.k. Skattfyndprojektet som
då drevs av Riksantikvarieämbetets Gotlandsun-
dersökningar (RAGU, jfr Almqvist et al. 1990).
Platsen har aldrig blivit utgrävd, men utifrån and-
ra platser som både metalldetekterats och grävts
ut pekar fyndbilden mot att det rör sig om en
överplöjd boplats, möjligen med ett näraliggan-
de gravfält. Bland de tillvaratagna föremålen finns
bl.a. delar av smycken och spår av metallhantverk
i form av en gjutkon, smältor och upphuggna
bitar av bronsbarrar. Därtill tillvaratogs ytterli-
gare ett fragment av gjuten kopparlegering (fig.
1; GF C 17489:19). Det är skenbart anonymt och
beskrivs i rapporten som en bronsdetalj för till-
verkning – med runstensslingor. Beskrivningen
avslutas med ett tvekande »Knivskaft?». Detta
sista förslag kan, ett drygt kvartssekel senare,
konstateras vara fullkomligt riktigt. Det rör sig
emellertid inte om en detalj för tillverkning utan
om ett fragment av ett knivskaft som avsiktligt
huggits upp, sannolikt för att smältas ner och
gjutas om.

Den ursprungliga kniven tillhörde en typ som
skiljer sig från mer traditionella vikingatida kni-
var genom sitt gjutna skaft. Tekniken benämns
överfångsgjutning och gick till så att ett massivt
skaft av kopparlegering göts fast på tången till ett
knivblad av järn. Överfångsgjutning användes för
framställning av flera olika föremålstyper under
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Fig. 1. Knivskaftsfragment från Raä Roma 84:1 (foto förf.) – Knife handle fragment from Roma.
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den sena järnåldern och tidiga medeltiden, t.ex.
nycklar, dräktnålar och låsdetaljer (Gustafsson
2013, s. 56). Tekniken hade ibland en praktisk
funktion genom att den ger väldigt hållbara sam-
manfogningar, men i de flesta fall bör det snarare
ha handlat om att skapa föremål som i färdigt
skick kombinerar och kontrasterar polerat järn
mot plastiskt ornerad kopparlegering. Ironiskt nog
är kombinationen av järn och kopparlegering
fatal på längre sikt. När kopparlegeringen utsätts
för korrosiva krafter uppstår en galvanisk ström,
det vill säga att elektroner vandrar över från jär-
net till den ädlare kopparlegeringen vilket med-
för att järnet rostar sönder samtidigt som koppar-
legeringen bevaras i motsvarande grad (Matts-
son & Kučera 2009, s. 49 ff). Fenomenet benämns
bimetallkorrosion och är orsaken till att exem-
pelvis moderna båtmotorer förses med en offer-
anod av zink. Eftersom järn expanderar när det
rostar kan det slutligen även spränga sönder den
påförda kopparlegeringen, vilket inte är helt ovan-
ligt när det t.ex. gäller mindre nyckelskaft.

I rapporten över 1990 års metalldetektering
anges att fragmentet från Roma är försett med
runstensslingor. Det som avses är egentligen volu-
ter som ingått i den djurornamentik som utsmyc-
kat knivskaftet. Endast en liten del av denna orna-
mentik har bevarats, men det är tillräckligt för att
ytterligare typbestämma kniven. Den har ingått i
en grupp som jag för enkelhets skull kallar fågel-
huvudknivar, en knivtyp som med utgångspunkt
i kända fynd främst verkar ha varit spridd i östra
Mellansverige och delar av Östersjöområdet. De -

koren på dessa knivar daterar dem till den sena
vikingatiden och tidiga medeltiden, men typen
som sådan har sannolikt romerska rötter (jfr Ca-
meron 2007, s. 192; Miks 2007, Abb. 33).

Fågelhuvudknivar
I skrivande stund känner jag till åtta fågelhuvud-
knivar som påträffats i Sverige. Romafragmentet
verkar utgöra en del av en nionde. Typens känne-
tecken är överfångsgjutna skaft som avslutas av
fågelhuvuden med krökta näbbar och svepande
nackflikar. På flera av de bättre bevarade knivar-
na gör fågelhuvudenas komposition att de även
kan ses som stiliserade hela fåglar där nackflikar-
nas voluter utgör stjärtfjädrar och de krökta näb-
barna halsar och huvuden. Där bladlängden kan
avgöras har den varierat högst väsentligt – från
2,5 till 10 cm. Ornamentiken kan närmast föras
till ringerikestilen. Fågelhuvuden av samma typ
återfinns långt ifrån bara på knivskaft. Snarlika
huvuden finns exempelvis på svärdsknappar (t.ex.
SHM 22293:1) men även i form av dekorerade
träföremål, bl.a. en förmodad möbeldetalj som
påträffats i Dublins senvikingatida och tidigme-
deltida stadslager (Lang 1988. s. 62).

Från Gotland finns en tidigare känd fågelhu-
vudkniv, från Snäckarve i Stenkumla (SHM 9518:
A). Den påträffades före eller under 1894 då den
skickades in till Historiska museet. Fynduppgif-
terna är vaga men eftersom kniven är svårt brand-
skadad så härrör den sannolikt från en bortodlad
brandgrav. De bevarade detaljerna visar att den
avviker något från de övriga knivarna genom att
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Fig. 2. Nära nog komplett fågelhuvudkniv från
Köpingsvik, Öland (efter Schulze 1987). – Almost
complete bird-headed knife from Köpingsvik, Öland.
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nackflikar nästan helt saknas, dock med förbe-
hållet att den alltså är tydligt påverkad av stark
värme vilket kan ha förvrängt och utplånat vissa
detaljer. Det nordligaste svenska fyndet härrör
från Fors i Hille socken, Gästrikland (SHM 23211:
III). Kniven framkom i en grav tillsammans med
bland annat ett par dubbelskaliga ovala spänn -
bucklor. Kniven själv har jag tyvärr inte kunnat
hitta, men avbildningar i museets katalog visar
att den ansluter till grundtypen med nackvoluter
och krökt näbb. Ytterligare en fågelhuvudkniv,
från Köpingsvik på Öland (fig. 2), påträffades i en
grav, på skelettet av en kvinna, instucken under
den vänstra underarmen som vid gravläggningen
vinklats in över bröstet (Schulze 1987, s. 97 &
2004). Tyvärr gjordes inga andra direkt date -
rande fynd i graven, men att den var anlagd i öst-
västlig riktning med den dödas huvud i väster
visar tillsammans med åtta kistspikar att det rör
sig om en kristen grav, sannolikt från 1000-talet
som tidigast.

De tre hittills nämnda knivarna har alltså på-
träffats i gravar. Övriga fem exemplar kommer
alla från ett begränsat område i Sigtunas medelti-
da stadslager (A. Söderberg, muntl. medd. 2016).
En av dessa, med ett bevarat, mycket kort blad
påträffades vid grävningar i lager daterade till
1000-talet inom kvarteret Professorn. Ytterligare
en kniv, stratigrafiskt daterad till 1125–75, på-
träffades inom kvarteret Trädgårdsmästaren. Kni-
ven från Professorn har, med utgångspunkt från
det korta bladet, föreslagits vara en pennkniv eller
ett kirurgiskt instrument (Gustavson & Söder-
berg 2014, fig. 7).

Romafragmentet och gården öster om klostret
Fragmentet från Roma kommer utan tvekan från
skaftet till en fågelhuvudkniv. Där slutar dock i
princip dess primära, tekniska informationsvärde;
huruvida det faktiskt varit del av en fullständig
kniv är omöjligt att säga. Det kan lika gärna röra
sig om en felgjutning som huggits upp. På samma
sätt kan man bara spekulera om dess tillverknings-
ort. Det faktum att fragmentet påträffats tillsam

mans med andra föremål med direkt koppling till
gjutning betyder inte mycket i sammanhanget;
hackbrons och annan skrotmetall förekommer ym-
nigt på gotländska boplatser från den sena järn-
åldern och tidiga medeltiden. Det är frestande att
tolka t.ex. gjutkoner som direkta indikationer på
gjutning, men det måste hållas i åtanke att även



de, lika väl som smältor och bitar av barrar, kan
ha cirkulerat som skrotmetall innan de slutligen
deponerades. Å andra sidan kan den regelmässi-
ga förekomsten av skrotmetall tolkas som spår
efter gårdsbaserat hantverk. Från ett antal got-
ländska boplatser finns dessutom mer di rekta spår
av gjutning, t.ex. i form av härdvägg från ässjor.
Det är dock mindre troligt att det är de boende
själva som gjutit, åtminstone när det gäller kop-
parlegeringar som ställer stora krav på hantverk-
skunnande. I stället är det mer sannolikt att man
på gårdarna samlat råmaterial som sedan smältes
ner på plats av ambulerande hantv erkare (se
vidare Gustafsson 2013, s. 84 ff).

En fråga som återstår är hur den förmodade
gården vid Raä Roma 84:1 förhöll sig till Gutnal-
tinget, vars samlingsplats verkar ha varit belägen
bara några hundra meter därifrån. De daterbara
fynden från gårdsläget uppvisar en lång kronolo-
gi, från romartiden via vendeltiden till den sena
vikingatiden. Detta illustreras av de mynt som
tillvaratogs 1990 – en romersk denar, ett frag-
ment av en arabisk dirhem och ett halvt mynt
från den sena vikingatiden. Andra fynd som do -
kumenterats och tillvaratagits runt kloster- och
kungsgårdsområdet visar även de att platsen som
sådan knappast var obebodd före klostrets till-
komst – bland annat har ett antal sadelkvarnar och
minst en malstenslöpare påträffats. Dessa sadel-
kvarnar, eller malstenar som är den gängse got-
ländska termen, är ofta intimt förknippade med
hägnader och bebyggelse från den äldre järnål-
dern (Cassel 1998, s. 102 f). Ytterligare undersök-
ningar inom Romaprojektet kan kanske bidra till
att förklara vilken roll gården spelade. Knivfrag-
mentet fyller en viktig roll i detta arbete, som en
del i diskussionen runt tidpunkten för gårdens
övergivande. Eftersom knivar av samma typ hit-
tats i lager som dateras långt in i 1100-talet i Sig-
tuna, och eftersom knivfragmentet från Roma
deponerades som skrot, kanske kring slutet av
knivtypens livstid, så kan det hända att gården
öster om klostret existerade ända fram till tiden
för dettas grundande år 1164.

Den förnyade genomgången av fynden från
Roma kloster genomfördes med medel från Helge
Ax:son Johnsons Stiftelse.
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