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Bulverket . 

En svensk pålbyggnad i Tingstäde träsk på Gotland. 

Av 

A. ZETTERLING. 

Jfter upptäckten på 1850-talet av de första pålbyggna-
derna i Schweiz' sjöar påträffades under de närmaste 
decennierna sådana förhistoriska sjöboningar i de flesta 
Europeiska länder. Sverige syntes alldeles saknat så

dana. År 1910 påträffades dock av en händelse i Dagsmosse nära 
Alvastra i Östergötland en stenåldersboplats, som enligt veder
taget språkbruk räknas in under denna kategori. 

Emellertid existerar i verkligheten ytterligare åtminstone en, 
vilken är föremålet för nedanstående beskrivning. 

Tingstäde socken, belägen c:a 20 km. öster om Visby och 
15 km. n. v. om Slite hamn, har med säkerhet varit ett kultur
centrum för norra Gotland. Ett stort gravfält ligger ett stycke 
från n. v. stranden av Tingstäde träsk på den moränvall, som från 
Lärbro i nordost sträcker sig i s. v. riktning ända till Visborgs 
slätt 2,5 km. söder om Visby, och vilken vall tilltäppt den åt 
norr förut öppna skålform, som isen utmejslat i kalkbädden, 
samt på detta sätt bildat den sjö, som benämnes Tingstäde 
träsk. Nära intill gränsen till Othems socken ligger en boplats 
från järnåldern, av befolkningen kallad Järnkorset. Utom en del 
gravar, en del av stora dimensioner, finnas på platsen, som om
gives av en stengärdesgård av triangulär planutstakning, lämningar 
efter 4 å 5 hus. Söder om gärdesgården ligger bl. a. en Trojaborg, 
det hela utvisande, att platsen varit bebodd av rätt mycket folk. 
Enligt d:r Wennersten äro i Rings träskåker söder om träsket en del 
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bronsföremål, stenyxor m. m. funna. Själva namnet på socknen, 
Tingstäde, visar att platsen i likhet med andra lika benämnda, 
såsom Tingstad i Östergötland och Tingsted på Bornholm under 
forna tider varit en plats, där rättvisa skipades. Strax öster om 
kyrkan har man trott sig finna domareplatsen, utmärkt av på 
kant ställda rätt stora kalkstensblock. Nedanför kyrkan i socknens 
sydöstra del, gränsande i sydost till Hejnums socken, ligger 
Gotlands näst största insjö, Tingstäde träsk, vilket namn ej får 
tagas i dess bokstavliga betydelse. Den är en verklig om ock 
grund sjö. Alla öppna vattensamlingar, huru djupa de än må vara, 
kallas av gotlänningen träsk. Endast Östersjön hedras med det 
förnämliga namnet sjö. 

Träskets utsträckning är 3,3 km. i nordost—sydvest, 2,5 nord-
vest—sydost, betäckande en yta av c:a 40 km2. Vattnet är ganska 
grunt och vid lugnt väder klart och genomskinligt. Djupet över
stiger vid högvatten ingenstädes 1,8 m. och detta djup nås blott 
i nordöstra delen, som därför av den kringboende befolkningen 
kallas Stordjupet. Som så gott som inga synliga tillflöden kunnat 
iakttagas, måste sjöns vattenförråd underhållas av källflod och 
nederbörd. På våren efter snösmältningen är alltid vattenståndet, 
vilket är mycket variabelt, högst, för att under sommaren och 
hösten sjunka 0,7 m. eller mera. År 1921 på sommaren var 
vattenståndet mer än 0,7 m. lägre än 1924 i aug. 

Träskets botten är betäckt med äfja, bestående av c:a 50 % 
kolsyrad kalk, vilken ur det så att säga kalkförgiftade vattnet 
utfällts genom algers och luftens inverkan. På sina ställen har 
densamma av vattnets strömningar drivits hop till stora bankar, 
vilka vid lågvatten höja sig över ytan och äro absolut oframkom
liga. Under det att de lägre äfjelagren ha en seg, geléartad kon
sistens, äro de övre mycket luckra och lättrörliga, varför vattnet, 
eljes källklart, efter blåst blir mjölkigt och fullständigt ogenom
skinligt. Denna omständighet är för undersökning av föremål på 
botten av synnerligen menligt inflytande och vållar stor tids-
utdräkt. 

Ungefär mitt i träsket påträffas på botten väldiga anhop-
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ningar av grovt timmer i, som det frän början ser ut, planlös 
oordning; liksom en timmerbröt i en norrländsk älv, eller som 
strödda ut ur en jättelik tändsticksask äro tusentals stockar 
vräkta om varandra i alla riktningar, en del sticka upp ur bot-
tenäfjan med ena ändan, andra äro helt eller delvis sjunkna. 
Stockarna äro av grova dimensioner, de flesta försedda med 
stora hål nära ändarna. Här och var stå rester av fyrkantvirke 

Fig. 67. Utsikt över Tingstäde träsk frän kyrkbacken i augusti 1921. 

rätt upp ur botten, slanor och annat virke ligga så tätt att det 
på bottnen bär en person, vilket ej är fallet på andra närlig
gande delar av sjön. Någon plan i det hela kan ej upptäckas. 
Ror man i en viss riktning stöter man på en del, fortsätter man 
åt samma håll kommer man ibland rätt över en annan del, långt 
från den förra och skenbart utan sammanhang därmed. Det är 
ju även svårt att överskåda någon större del av botten, då man 
i båt befinner sig nära vattenytan. För övrigt är det icke så lätt 
för den med träsket mindre bekanta, att alls träffa på fyndplat
sen, som kan hittas blott genom observation av vissa landmär
ken. Av ortens befolkning benämnas dessa lämningar "Bulverket", 
vilket på högsvenska är Bålverket eller Stockverket. 
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År 1907 iakttogs detsamma tillfälligtvis av undertecknad vid 
en fisketur och väckte synnerligt intresse. D:r Wennersten i 
Visby, som dä redan flera år haft kännedom därom, karaktäri
serade det som en pålbyggnad från möjligen bronsåldern. Någon 
tradition bland traktens befolkning lever ej kvar. De besynner
ligaste föreställningar om upphovet äro gängse; rester av en bro
byggnad över träsket — vad den skulle tjäna till är obegripligt, 
då väg sedan urminnes tid gått efter södra stranden — eller en 
sjunken timmertransport, som i så fall måste vara av oerhörd 
omfattning. 

Redan år 1915 utfördes av mig några förberedande arbeten 
med utmärkning av vissa delar av verket med ballongprickar, 
men oförutsedd förflyttning från Tingstäde under dåvarande mo
bilisering avbröt arbetet. 

Först år 1921 i aug. erhöll undertecknad Riksantikvariens 
uppdrag att verkställa en undersökning så långt den fram
skridna tiden på sommaren medgav, och lyckligtvis var vatten
ståndet på grund av torkan 1921 så lågt, att verkets detaljer 
bättre kunde skönjas än något år förut. 

Under år 1921 utforskades och avtecknades byggnadsverkets 
plan. Med tillhjälp av den enda ballong, som sedan 1915 kvar
stod, bestämdes platsen i träsket genom inskärning från Ting
städe kyrktorn och den sydligaste gavelspetsen av stora ladugår
den i Träskvälder. Belägenheten visas å situationsplanen. Till bas 
togs sistnämnda syftlinje och från ballongen som fick tjänstgöra 
som nollpunkt utsattes å densamma åt bägge hållen stakar med 
fyrkantiga nummertavlor, så långt lämningar kunde iakttagas, på 
var 10:de meter. Vinkelrätt från denna baslinje stakades en linje 
nr 2, som markerades pä samma sätt och så erhölls ett koor
dinatsystem. Från varje 10 meters punkt stakades linjer paral
lella med axlarna och deras skärningspunkter markerades, vari
genom ett rutnät erhölls med 10 mot varandra vinkelräta sidor. 
Från markerade punkter avtecknades, vilket kunde ske endast 
under fullständigt lugnväder, stockarnas läge i vattnet och på så 
sätt erhölls kännedom om byggnadssättet inom det begränsade 
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området stakningen omfattade, rätt litet i förhållande till den 
stora areal verket intar. Att på delta sätt erhålla en totalbild på 
rimlig tid visade sig omöjligt, men under inteckningen blev det 
tydligt att de lägst, närmast botten liggande stockarna bildade 
fyrkanter, som i vissa riktningar löpa parallellt med varandra 
och eljes fortlöpa i sammanhängande rader. Vid noggrannare 

Fig. 68. Ballongprick utsatt 1915 med markeringstavlor anbragta 1921. 

observation befunnos dessa stockar medelst hål invid ändarna 
trädda på ur bottnen uppstående, strax över densamma avfrätta 
pålar, vanligen 3 st. i varje hörn och varje sådant bildar därför 
en knulpunkt. De stakar, som markerade rutnätet, upptogos med 
undantag av koordinataxlarnas och knutpunkterna markerades. 

De av de liggande stockarna bestående fyrkanterna löpa 
parallellt tre och tre eller t. o. m. fyra och fyra i sammanhäng
ande linjer, byggnadsverkets yttersidor orienterade i väderstrecken. 
Linjerna eller sidorna bilda en kvadrat av c:a 175 meters längd 
och bestå av en 3- till 4-dubbel rad fyrkanter av ej fullt rek
tangulär eller kvadratisk form; mellanrummet mellan verkets av 
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fyrkanterna bildade yttersidor är öppet, med undantag av en 
eller annan stock, pekande snett ur botten, antagligen driv-
stockar, förda till sin plats av isen. Invid ballongpricken synes 
en ingång till den öppna platsen ha funnits, ly sammanhanget 
mellan västra och norra linjerna tyckas där varit annorlunda än 
inom varje linje för sig. Därför talar även en annan hittills ej 

Fig. 69. Inre palissadens stolpspetsar i augusti 1921. 

berörd iakttagelse. Utanför verkets västra sida iakttogs ett sam
manhängande bälte av stående smäckert rundvirke, c:a 1 dm. i 
genomskärning, delvis mindre. Vid föregående besök, under då
varande högre vattenstånd, observerades dessa visserligen, men 
antogos ej ha med fornlämningen att göra, utan vara anbragta för 
fiske. År 1921 stodo stolparna upp ur vattnet. Bältet följdes och 
avslöjade sig som en sammanhängande palissad omkring 20 m. 
bred, gående runt verket på ett avstånd av c:a 25 meter och på 
åtminstone västra sidan dessutom en inre palissad av c:a 10 m. 
bred. Just väster om O-punkten och mittför sydvästra hörnet är 
bottnen fri från stolpar, varför det kan antagas att ingångar till 
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Fig. 70. Stolpar från palissaden upptagna vintern 1923. 

verket funnits där. Österut ligger en äfjebank så nära verket, att 
palissaden försvinner däri. 

Bulverket är alltså en sluten fyrkant med sidor av timmer 
bildande fyrkanter i tre ä fyra rader, försedda med tvärförbind
ningar. Timret är fastknutat i hörnen medelst sina hål på stående 
fyrkanttimmer. Runt verket löper en palissad av stående stolpar 
med ingångar åtminstone vid nordvästra och sydöstra hörnet. 
Mellan verkets yttersidor är öppet fritt vatten. 

Timret har grova dimensioner, 0,3—0,5 m. diameter och 
upptill 10 meters längd. De i ändarna mejslade hålen äro upp 
till 0,4 meter i längd och 0,2—0,3 m. bredd. Timret består av 
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furu. En del stockar äro urhuggna framåt ändan, tydligen för att 
kunna kammas på andra stockar och ligga fast. Beundransvärt 
omsorgsfullt äro knutpunkterna utförda. De långsgående sidorna 
bestå av på sina ställen dubbla rader stockar, de tvärs över gå
ende av en enkel rad. Man har icke nöjt sig med en eller två 
stående pålar att kränga stockarna på, utan vanligen tre. De 
ovan omtalade hälen ligga ofta rätt långt från stockändan, ända 
till 90 cm.; på den fria ändan synas ha vilat påkammade stockar. 
Man har synbarligen bemödat sig om ett så kraftigt och stabilt 
byggnadssätt som möjligt. I sidorna finnes upp till 8 lager virke 
över vartannat kvar. De övre lagren äro förskjutna av isen, och 
de allra översta, som från början legat över vattnet och därför 
kunnat flyta, bortförda. 

På timmersidorna synes ett golv av rätkluvet rundtimmer ha 
varit placerat, varav rester finnas strax under äfjan, där även rät
kluvet gärdsel av granvirke liksom rundtimret i stora massor 
ligger kringstrött. I närheten av östra linjens mitt påträffades 
1924 ett helt golv sjunket. 

Stockändarna äro dels rätt avhuggna, dels snett från elt eller 
två håll. Ändarna på det rätkluvna rundtimret äro avhuggna 
medels lätta yxor med bågformigt skär av 1 dm. längd, vilket 
synes av den ringa bredden på varje hugg. 

Det är ej säkert att hyddor varit uppförda, men omöjligt är 
det icke. Det på timmersidorna vilande golvet av rätkluvet tim
mer har varit jämförelsevis torrt och delvis kunnat flyta bort, 
gärdslet, som finnes i större mängder, har kunnat utgöra tak och 
under årens lopp genomdränkts av vatten och sjunkit. En del 
stockar med spetsig ända stå upp ur äfjan och kunna ha tjänst
gjort att fästa takresningen vid. 

Verkets sidor äro som nämnts 175 m. långa, fyrkanternas 
sidor i medeltal 6 m.; som dessa löpa parallellt och samman
hänga med varandra i tre rader, på sina ställen fyra, finnes i 

175 
var och en av verkets sidor -g-, 3 fyrkanter = 87 st. och i 

hela verket i det närmaste fyra gånger så många, alltså c:a 348 st. 
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Varje fyrkants sidor består numera, sedan de översta av isen 
bortförts, av 6 till 8 st. stockar om ej mer, följaktligen i medel
tal minst 27 stockar. Hela antalet blir efter denna beräkning 
9,416. Med nu bortförda lager torde det bli minst 11,000 stockar. 

Hur mycket rundtimmer i palissaden m. m. som åtgått, kan 
ej nu angivas. Palissaden täcker en cirkelring av 15 m. genom
skärning och c:a 85 m. inre radie; med en täthet av 2 pålar 
per m. beräknas densamma innehålla 16,000 sådana, med den inre 
palissaden om 3,000 st. ej mindre än 19,000. Inberäknat palis
saden upptar verket en yta icke understigande 5 har, vilket för 
ett enstaka byggnadsverk av denna art ej torde vara överskridet 
i Europa. 

Under vintern 1922, då i januari träsket belades med osed
vanligt tjock is, återupptogs arbetet. Av verktyg konstruerades 
en mudderskopa av metalltrådsnät, fästat på ram av vinkeljärn, 
med träskaft och grova rep för upphalning samt tång med 4 dm. 
käftar och 2 m. långa handtag, varjämte lånades stocksågar och yxor. 

En del virkesprov upptogs: stockändar med hål, knutpunkts-
stolpe, skrädd å 2 sidor, samt plankor, varjämte bottnen under
söktes med tång och mudderskopa. Det upptagna virket över
lämnades dels till Statens Historiska Museum, dels till Gotlands 
fornsal. Under arbetet iakttogs noga, att icke några fast förank
rade stockar rubbades, utan proven togos uteslutande av sådant 
virke, som genom isen förts ur sitt ursprungliga läge, och där
för mäste ha tillhört de översta lagren. Det upptagna stående 
virket var av isen avbrutet nere i äfjan. Att hala upp sådant helt 
visade sig omöjligt. 

Det hade varit önskvärt att få upp hela stockar, vilket visade 
sig mycket svårt. Isen var över 5 dm. tjock och därför mödo
sam att komma igenom och stockarna, genomdränkta med vatten 
och oerhört tunga, lågo samtliga med ena ändan antingen djupt 
i äfjan eller i kläm under andra stockar. Utan maskinell anord
ning var man ganska maktlös. Det visade sig, att den del av 
virket, som hela tiden stått nere i äfjan, till utseendet var full
komligt friskt, tack vare dennas konserverande inflytande. 
12 — Fornvännen 1927. 
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Några hela stockar blevo dock senare, vintern 1923, upp
tagna och placerade nära åns utlopp i vattnet, där de ännu 
ligga. De äro synnerligen väl bibehållna. 

På den skrädda knutpunktstolpen kunde varje yxhugg följas, 
vilket även fotografien utvisar. En yxa, som vid detta arbete 
varit i användning, har haft ett jack i eggen och dess spår kan 

Fig. 71. Stock och planka upptagna vintern 1923. 

följas hugg för hugg. Samtidigt var allt virke så svampigt att 
ett något så när hårt tryck med tummen lämnade märke efter sig. 

I bottnen c:a l/t m. under äfjans översta lager anträffades 
med ovannämnda tång och skopa massor av knytnävstora stenar. 

Fig. 72. Konstruktionsdetaljer av knutpunkter. 
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Fig. 73. Större stolpe i knutpunkt, yxhuggen tydligt synliga. 

tydligen av samma slag, som ännu finnas kvar i Hejnums kyrkas 
skyttegång i tornet. Med stor sannolikhet utgöra desssa slung
stenar det enda artilleri, som stod den dåvarande besättningen 
av verket till buds. Utanför Bulverkels område ha inga sådana 
anträffats. 

Förrän vattenståndet sjunkit var det ingen idé att fortsätta. 
Men då i början av juli djupet vid Bulverkets nordvästra hörn 
sjunkit till 1,1 m., upptogs verksamheten på nytt, men då på 
en flotte, för tillfället byggd på fotogenfat, 6 m. lång, 4 m. bred 
och där förankrad medelst ståltråd ute över Bulverket. 

Muddringen återupptogs, men några fynd av redskap gjor-
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des ej, trots långvarigt arbete på skilda ställen. Lika litet kunde 
kulturlager med bestämdhet iakttagas. 2 st. plankor med hål, 
fyrkantigt, tillvaratogos och placerades på Gotlands Fornsal. Där
emot hittades träkol på skilda platser å västra linjen. Synbar
ligen har en del av verket råkat i brand vid något tillfälle, ty 
åtminstone ett av de tillvaratagna fynden bestod av gärdsel, del
vis kolat av elden och för resten obränt. 

En orsak bidragande till det resultat, att ej kulturlager träf
fats, antogs ligga däri, att bottnen är så fylld av stockar, plankor, 
grenar, gärdsel och ris, att mudderskopan endast på vissa ställen 
kan tränga ned till det djup där sådant lager kan förmodas. För 
undanrödjande av detta virke, träffades överenskommelse med 
Södra Sveriges Skogsarbeten, alt arbete i detta syfte under 1923 
års vinter skulle få ske och har detta skett utan kostnad för 
Statens Historiska Museum, då arbetet betraktas och avlönas 
som nödhjälpsarbete. 

Med statsarbetares hjälp rensades nordvästra hörnet i bottnen 
till stor del från löst virke; de ovannämnda hela stockarna upp
togos och transporterades till utloppet. Härvid iakttogs att en 
stor del virke blivit skadat av brand. 

På sommaren under juli och början av augusti månader 
samma år konstruerades en större flotte, buren av fotogenfat; 
mudderskopa med vindspel erhölls från Slite cementfabrik och 
muddring av de under vintern från löst virke rensade bot
tenpartierna företogs. Kulturlager kunde ej iakttagas. Slung
stenar funnos i stora mängder och i mitten av en fyrkant fanns 
en flat kalksten, omkring V> m. i oregelbunden fyrkant. Den 
syntes på ena sidan svärtad av eld och har möjligen tjänst
gjort som eldhärd. Ett betydande antal huggspån av fullkom
ligt friskt utseende tillvaratogs och insändes till Gotlands Forn
sal. Förekomsten härav visar, att åtminstone någon del -av 
virket tillhuggits ute på träsket. Något fynd av verktyg gjordes 
icke, ehuru djupet på muddringen uppgick till i det närmaste 
1 m. under bottnen. Muddret upplades för varje skoptag å bruk-
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back, uppställd å flotten och undersöktes noggrannt innan det 
åter kastades i sjön. 

Redan 1922 hade skriftväxling med flere myndigheter an
gående flygfotografering ägt rum och sedan Riksantikvarien 
under året gjort framställning till Flottans flygväsende, anlände 
i slutet av juli löjtnant H. af Trolle med hydroplan samt av
fotograferade västra och norra delarna av Bulverket. Den korta 
tid, som stod till förfogande, eller en eftermiddag, tillät ej tagan
det av bilder från de övriga delarna, vilket därför lämnades till 
ett kommande år. 

På våren 1924 i mars gjordes försök att på isen fortsätta 
arbetena, men töväder inföll i slutet av månaden, isen blev porös 
och vattenfylld, varför arbetena efter få dagar mäste avbrytas. 

Plank och fyrkantvirke hade anskaffats och meningen var, 
att kringbygga en del av en fyrkant — en knutpunkt — och läns
pumpa det indämda. Issåg hade anskaffats och medelst nytt 
skaft förlängts, men vattendjupet var så stort, att de understa 
stocklagren lågo 4 m. under vattenytan och blevo oåtkomliga 
med sågen. Försök gjordes att med diafragmapump, som an
skaffats för länsning av indämt område frilägga en knutpunkt 
genom att suga upp äfjelagret kring densamma. Försöket lycka
des ej. Pumpen blev fylld av en seg grötaktig massa och väg
rade att fungera. 

Genom muddring och sågning av liggande virke vid en 
knutpunkt erhölls kännedom om anordningen med stockarnas 
lastgörande, varför möjlighet att konstruera en modell av verket 
erhölls. 

Flygning var utlovad till början av augusti, men trots tele
gram och förnyat löfte infann sig flygare varken under den tid 
undersökning pågick eller senare. 

Virke till modell inköptes och tillhöggs under hösten. 
Under bottenundersökningen påträffades strax vid mitten av 

verkets norra sida ett helt nedfallet golv, endast delvis sjunket 
i äfjan, bevisande, att sådant varit placerat ovanpå de fyrkanter 
som bilda verkets sidor. Åren 1925 och 1926 fortsattes under-
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sökning av botten för att finna något som helst verktyg eller 
föremål, som kan utvisa verkets ålder. Resultatet var fortfarande 
negativt. I alla händelser är en sä ringa areal i förhållande till 
byggnadens oerhörda utsträckning ännu undersökt, alt varje hopp 
om dylikt fynd ännu ej synes vara ute. 

Under sommaren 1925 togos av en marinflygare en serie 
fotos från luften. Som de emellertid alla fotograferades från allt 
för stor höjd, kunde de ej komma till någon användning. 

Fig. 75. Modell i skalan VM av n. v. delen av Bulverket. 

Samtidigt företogs av undertecknad med samma hydroplan 
en rundflygning över alla de norra träsken på Gotland för att 
erhålla visshet rörande ytterligare förekomst av liknande bygg
nadsverk. Sädana kunde e iakttagas. 

Ytterligare mätningar företogos under sommaren 1926 i och 
för tillverkande av en modell, vilken under januari månad 1927 
förfärdigades i Statens Historiska Museum. 

Undersökningen av Bulverket börjades år 1921 och har 
sedan fortsatt, till en början även under vintern, eljes under som
rarna till och med år 1926. Då full kännedom om verkets ålder 
ännu ej är vunnen, torde ytterligare arbete vara erforderligt för 
nående av definitivt resultat i detta avseende. 
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I mera inskränkt bemärkelse är Bulverket icke någon "pål-
byggnad". Men då med denna benämning på svenska betecknas 
en mångfald i sjöar uppförda träanläggningar såsom crannoghs, 
pälbyggnaden vid Alvastra m. fl. som icke alls stå på pålar, har 

Fig. 76. Modell (fig. 75) fotograferad uppifrån. 

denna beteckning bibehållits. Emellertid torde Bulverkets bygg
nadssätt vara av en klass för sig. I Persantziger See nära Stettin 
existerar enligt Munro, The lake dwellings of Europé, en päl-
byggnad av besläktad art: fyrkanter, dock i enkel rad, av lig
gande timmer. Men timret är icke knutet hop i hörnen, utan 
varje sida hålles upprätt av stolpar nedslagna på ömse sidor 
om timmerväggarna. Dessutom äro fyrkanterna icke byggda 
sammanhängande i löpande följd, utan stående fria helt nära 
varandra. 

i H ^ | H B M | ^ H • H ^ H 
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I flera av Pommerns sjöar existera liknande sjöbyggnader: 
Dabernsee, Werbelinsee, Lijptow see m. fl. Att dessa, som un
dersökts av en major Kasisky m. fl. och R. Virchow, äro upp
förda under romersk järnålderstid synes vara fastslaget och att 
byggnadssättet företer slående likheter med Bulverkets är tyd
ligt. Och härmed torde en om också icke fullt säker hållpunkt för 
bedömandet av Bulverkets ålder vara vunnen: romersk järnålder. 

Ett arbete, så omsorgsfullt utfört med ulstämda hål i virket, 
skrädda stolpar i knutpunkterna, bilade plankor m. m. som Bul
verkets är mig från andra trakter av världen obekant. 

Av undersökningen så långt den nu framskridit, synes fram
gå, att Bulverket varit avsett till försvar. Dess golvutrymme er
bjöd med icke allt för trång förläggning plats för ett par tusen 
människor på sin 10,000 m'2 yta; palissaden, som löper runt hela 
byggnaden, pekar avgjort på försvarsändamål, och träskets botten, 
vars lösa beskaffenhet ovan berörts, omintetgör varje försök att 
gående taga sig fram till densamma. Om byggnaden varit be
bodd är ännu ovisst. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

A. Zetterling: Bulverket , eine vorgeschichtliche Seebefestigung im See Ting
städe träsk auf Gotland, Schweden. 

Eigentliche Pfahlbauten sind in Schweden noch nicht angetroffen worden. 
Der 1910 im Moor Dagsmosse unweit Alvastra in Östergötland entdeckte ge
hört dem Typus an, der in Deutschland Packwerkbau genannt wird. 

Während des Sommers 1921 wurde die Untersuchung einer im Tingstäde 
träsk, einem der wenigen Binnenseen Gotlands, befindlichen, seit langem be
kannten, rätselhaften Anhäufung von Holz leilweise sehr stärker Dimensionen 
begonnen: Stamme bis zu 10 m. Länge und V2 m. Durchmesser, aufrechtste-
hende Pfosten, gerade gespaltene Planken, Zaunstangen und Reisig. 

Durch Markierung der Punkte, in welchen die nächst tiber dem Seeboden 
liegenden Stammschichten einander kreuzen, Messung der Abstände und Kar-
tierung, photographische Aufnahmen von einem Flugzeug aus usw. ist man ins 
klare tiber die Bedeutung dieser scheinbar vollkommen planlos verstreuten 
Holzmasse gekommen. 
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Anfänglich hat hier, mitten im See, der eine Länge von za. 3,5 und eine 
Breite von 2,5 km. hat, ein Bau gelegen mit Aussenseiten von 175 m. Länge, 
quadratisch, in den Himmelsrichtungen orientiert. Die Seiten sind aus Vierecken 
gebildet, die aus liegenden Baumstämmen zusammengesetzt sind. Diese haben 
an den Enden Löcher, und durch diese letzteren hindurchgesteckt stenen Pfosten, 
die auf zwei Seiten flach zubehauen sind. Die Vierecke hängen zusammen und 
laufen einander in zwei, drei bis vier Reihen parallel. Rings um den ganzen 
Bau herum stellt in einem Abstande von za. 20 m. ein 10—15 m. breiter Qiirtel 
von aufrecht stehenden Pfählen, auf der Westseite doppelt, mit Unterbrechungen 
an der nordwestlichen und siidwestlichen Ecke des Baues, mit Sicherheit eine 
Palissade. Auf den erwähnten Vierecken hat ein Fussboden aus gerade gespal-
tcnem Rundholz geruht, und möglicherweise sind Hiitten, wenn auch vielleicht 
nur voriibergehend, aus den Zaunstangen aufgefiihrt gewesen. Grosse, flache, 
von Feuer geschwärzte Steine sind angetroffen worden. 

Nach innen von den Seiten, die durch die Vierecke gebildet werden, ist 
offenes Wasser, und dieser Raum hat möglicherweise als Bootshafen gedient. 

Keine Kulturschichten sind angetroffen worden, ebensowenig ein Qegen
stand, der Anhaltspunkte fiir die Beurleilung des Alters des Baues gewähren 
konnte. Dagegen Mässen von faustgrossen Steinen, vermutlich Wurfprojektilen. 

Eine Berechnung der Holzmenge ergibt das 'Resultat: liegende dicke 
Baumstämme za. 10,000, stehende Pfosten za. 20,000, ausserdem Planken usw. 

Allem nach zu urteilen, war der Bau zur Verteidigung bestimmt. Ting
städe war der Zentralpunkt des nördlichen Gotland und Qerichtsstätte. 

Nächstverwandt mit diesen Bautypus sind die aus der römischen Eisen
zeit herstammenden Baureste, die sich im Dabernsee, Persantzigersee, Wcr-
belinsee u. a. Seen in Pommern finden. 

Die bisher ausgefuhrle, noch nicht abgeschlossene Untersuchung scheint 
zu ergeben, dass das Bulverket zu Verteidigungszwecken errichtet und auch fertig-
gestellt worden, dass aber wahrscheinlich nicht die Notwendigkeit eingetretcn 
ist, es in Benutzung zu nehmen, dass es wahrscheinlich nicht als Wohnplatz 
angcwandt worden ist, dass nur die Verwandtschaft mit den deutschen Bauten 
einen, wenn auch sehr unsicheren, Anhaltspunkt fiir die Altersbestimmung 
liefert, sowie dass es rucksichtlich der Bauweise einer Klasse fiir sich zugewiesen 
werden muss. 

In Anbetracht dieser Eigenschaft wie auch seiner Qrösse diirfte das Bul
verket wenigstens in Europa einzigartig sein und ist wahrscheinlich einer der 
ältesten noch erhaltenen Holzbauten. 


