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Bulverket i Tingstäde träsk. 

1927 års undersökning.1 

Av 

A. ZETTERLING. 

'nder juli månad 1927 återupptogs undersökningen av 
Bulverket. Närmast gällde det att finna något eller 
några kulturföremål, med ledning av vilka en be
stämning av Bulverkets ålder skulle låta sig utföras. 

Därjämte avsåg man att söka efter förmodade rester av byggnads
virke i och för avgörande av frågan, huruvida Bulverket varit 
försett med bostäder för den besättning, som måste förutsättas 
avsedd för denna stora befästning. Som under året ny modell, 
denna gång i liten skala för att få med hela byggnaden jämte 
pallissader, var under arbete, borde dessas utsträckning nog
grant uppmätas såväl som kontrollmätningar av antalet fyrkanter 
i sida i norra, östra och västra ytterlinjerna av byggnaden. 

Undersökningen gynnades av ett sällsynt lyckligt väder. 
Under hela månaden med undantag av ett par dagar under 
fruntimmersveckan rådde så gott som fullständigt vindstilla med 
strålande sol. Sedan år 1921, då undersökningen tog sin början, 
ha förhållandena icke gestaltat sig tillnärmelsevis så lyckliga 
under så lång period. Vattenståndet var, trots juni månads starka 
nederbörd, något lägre än normalt, varför i det kristallklara 
vattnet de minsta föremål å sjöbottnen utan svårighet kunde 
iakttagas. Då även en svag vind genom krusning av vattenytan 
i hög grad nedsätter sikten och en storm gör vattnet för flera 

Tillägg till artikel i Fornvännen 1927, sid. 161 ff. 
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dagar mjölkigt av lösryckta blekepartiklar, möjliggjorde väderleks
förhållandena ett ihållande arbete med, som framgår av nedan
stående, synnerligen värdefulla resultat. 

Till en början och sedermera så långt tiden räckte under
söktes botten med sond, bestående av en i ena änden järnskodd 

Fig. 16. Flotte använd vid muddring och upptagning av virke frän Bulverket. 

spetsig ribba, som tillät nedträngande till över en meters djup 
under botten. Varje föremål av sten eller metall kännes med en 
sådan sond. Andra fynd än slungstenar gjordes icke. Men ett 
par sådana stenar hittades för första gången, liggande i pallis-
saden utanför sydvästra hörnet. Eljes ha icke sådana påträffats 
utom ytterlinjerna. 

Hela bottnen i de av fyrkanter sammansatta huvudlinjerna 
underkastades den mest ingående okulära besiktning. Härunder 
återfanns i södra delen av västra linjen de för ett par år sedan 
iakttagna resterna av ett sjunket golv. Nu kunde tydligt alla de-
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täljer varseblivas såsom bräder försedda med runda eller fyr
kantiga hål m. m. Medelst dykning upptogs och undersöktes en 
stor del av detta virke. Det visade sig bestå av synnerligen om
sorgsfullt behandlat byggnadsvirke: plankor och bräder med fast 
sittande dymlingar, grova stockar, skrädda å två sidor i ena 

Fig. 17. Planka med utsparade åsar eller falsar för ändarna av väggbräder i 
hus. Se fig. 22,i och fig. 23, a—b. 

änden och med dubbla hål av fyrkantig genomskärning i den 
andra, fyrkantsvirke med falsar och rännor. 

Under det besök, som av antikvarien T. J. ARNE avlades på 
Tingstäde träsk under den tid, som dr L. VON POST där var 
sysselsatt med borrningar för Bulverkets åldersbestämning ge
nom pollenanalys, tjänstgjorde såväl dessa båda herrar som under
tecknad och den halvindianske dykaren Vinqvist i denna senare 
egenskap (fig. 17—21) och lyckades bringa i dagen en del av ramen 
till ett fyrkantigt hus, bestående av hörnstock av kvadratisk ge
nomskärning, försedd med rännor för väggarnes bräder, fasad 
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Fig. 18. Dr von Post och dr Arne tjänstgöra som dykare och bärga stockar. 

Fig. 19. "Hörnstock" till hus. Rännor och tvärgående häl tydliga. Se fig. 24, a, b, c, d. 
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fotsyll samt åtskilliga av de bräder, som med sina ändar varit 
inskjutna i stockarnes rännor och bildat väggar i huset. Ramen 
tillhör ett av gavelhörnen; i hörnstocken sutto fortfarande plankor 
i rät vinkel mot varandra trädda genom vinkelrätt mot varandra 
gående avlånga hål och kvarhållna av dymlingar; vid uppta
gandet brast eua plankan just vid själva hörnstocken. Någon 

Fig. 20. Dr von Post lyfter gavclhörnet till elt husovan vattnet. 
Hörnstock, se fig. 24; a, e, d, fotsyll fig. 24: c—d. 

svårighet att återställa fyndet i sin ursprungliga konstruktion 
föreligger icke. 

Det funna virket avfotograferades, uppmättes och avritades 
samt överlämnades i september till Statens Historiska Museum 
för konservering och undersökning av sakkunnig. 

Den del av byggnadsvirket, som legat sjunket i bleket eller 
ävjan var till utseendet så friskt, som om det varit tillhugget för 
några dagar sedan. Däremotvoro somligabjälkar avbrända påmitten. 
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Vad som förut under mindre gynnsamma observationsför
hållanden tagits för sjunkna golv, har nu kunnat bestämmas till 
husrester. Det mesta av virket kvarligger för vidare undersök
ning å fyndplatsen. Även i östra linjen upptäcktes liknande läm-

Fig. 21. Qavelhörn av hus, åter sänkt för vidare 
undersökning. 

ningar, vilka under ett kommande år eventuellt bli föremål för 
vidare undersökning. Sannolikt förekomma flera liknande fynd
orter numera helt eller delvis täckta av bleke. 

Utanför Bulverkets sydvästra hörn iakttogs ett antal stående, 
grova stockar, placerade i sicksack och utan förband sins emellan. 
Deras platser komma att återges i den nya modellen. Pallissa-
derna undersöktes noggrant för vinnande av full kännedom om 
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deras täthet och planutstakning. Denna senare visade sig mera 
oregelbunden än föregående undersökningar givit vid handen, 
liksom även tätheten på olika fronter är ganska olika. 

Vid upptagningen av knutpunktsstolpar år 1923 observe
rades, att ytan å desamma under vattenytan och bolten var 
kolad. Detta kan ha varit avsiktligt utfört för att göra virket 
mera motståndskraftigt mot vattnets rotande inverkan. Men det 
är möjligt, att kolningen skett under någon brand, som härjat an
läggningen. Vattennivån måste då vid detta tillfälle varit avsevärt 
lägre än nu, eller också har byggnaden under århundradenas 
lopp så småningom sjunkit i den sega materia, som till ett djup 
av c:a 4 meter bildar sjöbotten kring Bulverket. 
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Fig. 22. Ritning över byggnadsvirke från Bulverket, upptaget i juli 1927. 

3 — Fornvännen 1928. 
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Mätningar till pallissaden från Bulverkets ytterlinjer utfördes 
på alla sidor. Det visade sig, att densamma är dubbel ej blott, 
som förr observerats, på västra sidan, utan även delvis på andra 
sidor. Så varpå södra sidan i dess mittersta del pallissaden dubbel, 
men båda dessa delar löpte samman i närheten av sydvästra 
hörnet. Avståndet mellan verkets ytterlinjer och pallissaden varie
rade från 15 meter i södra linjen till 30 meter i norra. Likaså 
voro stolparnas täthet i norra, östra och södra linjerna 1 ä högst 
2 pr kvadratmeter, alltså glesare än på den västra, 2 ä 3 pr kva
dratmeter. För en noggrann bestämning av pallissadens plan 
räckte ej tiden; så snart sjön lägger sig, kommer uppmätning 
att ske på isen, om s. k. glanskis förekommer. 

Som slutresultat av sommarens undersökning kan angivas 
följande: 

Å Bulverkets fyrkanter av stockar såsom fundament ha bygg
nader eller hus av ett slag, som ännu förekommer på Gotland 
och i Skåne, varit uppförda. 

I fotsyllar står fyrkantvirke fastsatt medelst tappar, dels i 
hörnen, dels, om huset är långt, även mellan dem. På Gotland 
kallas dessa "hornstockar". I rännor, anbrakta i stockarnas sidor, 
skjutas uppifrån väggarnas bräder ned till fotsyllen och kvar-
hålles så utan spikning i sitt läge. Ovanpå lägges syll eller 
plank som avslutning och därpå vila takbjälkarna. Bräderna 
kunna även vara stående men konstruktionen blir i alla fall 
analog med föregående. I Visby ligger vid Biskopsgatan mitt 
emot Biskopsbostället ett bostadshus, typiskt för detta byggnadssätt. 

Med stor sannolikhet äro dessa rester av träbyggnader bland 
de allra äldsta, som så väl bevarats i sitt ursprungliga skick 
och därför förtjänta av en fortsatt ingående undersökning och 
värda det största intresse. 

Det visar sig, att Bulverket, denna enorma befästning, är 
en ännu mera omfattande och sorgfälligare utarbetad anläggning 
än föregående års undersökningar ådagalagt. 

Endast en i hög grad allvarlig politisk situation har kunnat 
framtvinga denna byggnad, som dessutom för sitt utförande 
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a b c d 
Fig. 23 a - b : planka (jfr fig. 17 och fig. 22, detalj 1), c: planka (jfr fig. 22,. 

detalj 2), d: planka (jfr fig. 22, detalj 3). 
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Fig. 24 a - b : "hörnstock" (jfr fig. 19 och fig. 22, detalj 5), c - d : fotsyll (jfr 
fig. 22, detalj 6). 
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krävt en ganska tät befolkning. Antalet dagsveiken vid bygg
nadens utförande måste uppskattas till sexsiffrigt tal. 

En datering av detsamma torde kunna kasta ljus över de 
samtida politiska förhållandena inom Gotland och Svea rike, 
speciellt den omstridda utvandringen från ön österut. 

Ur denna synpunkt betonar jag vikten av ett fortsatt och i 
detalj gående arbete i och för lösande av detta historiskt vik
tiga problem. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

A. Zetterling: Das "Bulverket" in Tings täde . 

Verf. legt in diesem Nachtrag zu seinem Aufsatz in Fornvännen 1927, S. 
161 ff., das Ergebnis der 1927 vorgenommenen, etfolgreichen Ausgrabungen 
des "Bulverket" vor, wobei einige Gebäudereste aufgenommen werden konntcn. 
Auf den Baumstammvierecken des Bulverket als Fundamenten sind Gebäude 
der Art, wie sie noch heute auf Gotland und in Schonen vorkommen, aufge
fiihrt gewesen. In Fussbalken mittelst Zapfen befestigt stehen Vierkantstämme 
teils an den Ecken, teils, wenn das Haus läng ist, auch zwischen ihnen. Auf 
Gotland werden diese "hornstockar" ("Eckpfeiler") genannt. In Rinnen, die an 
den Seiten dieser aufrechtstehenden Stamme angebracht sind, werden von oben 
her die Bretter der Wände bis zum Fussbalken heruntergeschoben und so ohne 
Nagelung in ihrer Lage festgchalten. Oben wird ein Balken öder ein Brett als 
Abschluss aufgelegt, und darauf ruhen die Dachbalken. In Wisby liegt in der 
Biskopsgatan ein Wohnhaus, das typisch fiir diese Bauart ist. 

Die fortgesetzte Untersuchung hat ergeben, dass das "Bulverket" eine 
umfangreichere und sorgfältiger ausgearbeitete Anlage darstcllt, als man es 
vorher geglaubt hat, und dass nur eine hochgradig crnste politische Situation 
die Auffiihrung dieses Baues hat erzwingen können, die iiberdies das Vor-
handensein einer ziemlich zahlreichen Bevölkerung zur Voraussetzung hat. Die 
Anzahl Tagewerke hat nach der Schätzung des Verf:s eine sechsstellige Zahl 
gebildet. 


