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ETT STENÄLDERSFYND FRÅN VÄTE 
PÅ GOTLAND 

AV 

M Å R T E N S T E N B E R G E R 

S
ommaren 1938 lyckades Gotlands fornsal som deposition från 
Othems kyrkskola på norra Gotland förvärva ett stenålders-
fynd av ovanlig beskaffenhet, bestående av en båtformig 
stenyxa, sex bearbetade svinbetar samt en elegant dolk av 

hjorthorn. Fyndet gjordes redan för c:a 35 år sedan vid Mölner i 
Väte socken vid bortschaktandet av jord invid ett kalkstensbrott, be
läget ungefär 100 meter söder om det vägskäl, där vägarna från 
Örtarve och Gullarve mötas helt nära gränsen till Hejde socken. 
Finnaren av föremålen1 tog vid avflyttning från orten dessa med sig 
och lämnade dem i sinom tid som gåva till Othems kyrkskola, där de 
sedan förvarats och använts som åskådningsmaterial i historieunder-
visningen. 

Om fyndomständigheterna föreligga följande knapphändiga noti
ser. I den för kalkstensgrundens friläggning uppschaktade jorden 
hittades först yxan jämte de sex svinbelarna liggande nära tillsam
mans samt någon tid efteråt den fina horndolken. Den kom i dagen, 
sodan jordkokorna börjat falla sönder, och stack fram ur jorden 
»som ett långt revben». Dolken och de övriga föremålen torde dock 
ej ha anträffats på exakt samma plats utan på ett avstånd från var
andra av omkring 5 meter. Några rester efter skelett av människa 
lära enligt do meddelade fyndupplysningarna ej ha iakttagits. De så
lunda erhållna uppgifterna om gjorda observationer i samband med 
föremålens tillvaratagande lämna ingen direkt antydan om deras 
sammanhang med en grav, men med hänsyn till fyndets sammansätt
ning och innehållet i säkert verifierade gotländska stenåldcrsgravar 

1 Finnare är nuvarande arrendatorn Karl Ronström, Othem, vilken munt-
ligen lämnat bär anförda fynduppgitter. 
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kan det ej råda tvivel om dess karaktär av gravfynd. Att föremålen 
tillhört samma grav torde vidare vara tämligen säkerl. 

Det uppgavs dessutom, att på platsen för kalkstensbrottel funnits 
en mängd »små jordkullar», vilka likväl saklöst bortschaktades. var 

Fig- 1 V.. 

vid åtskilliga spännen och »bucklor» av metall påträffades oeh i 
viss utsträckning tillvaratogos. Dessa föremål skingrades efter
hand. Do ifrågavarande kullarna ha av uppgifterna att döma till
hört eller utgjort ett järnäldersgravfält. 

Efter denna allmänna orientering kunna vi övergå till ett närmare 
studium av slenäldersgravfyndet. Den delvis tämligen kraftigt vitt
rade yxan av bard, mörkt grön bergart är avslagen i två delar över 
skaftbålet. Den representerar en i vårt land sällsynt båtyxvariaul 
(fig. 1). Det är en yxa med centralt beläget skafthål, tvärsnittet un
der den mot undersidan ensidigt utbildade nackknoppen är rundat 
ovalt, en tämligen utpräglad, rundad skuldra poängterar övergången 
mellan yxans främre och bakre parti. Översidan har väl utbildad 
mittås, på ömse sidor begränsad av en grund, nedmcjslad linje. Kring 
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skafthålet förekommer en obetydlig förhöjning. Främre delen äger 
utbildade smalsidor med rundade övergångar. Exemplarets längd är 
21,8 cm och största bredden 6,8 cm. 

Till typen överensstämmer yxan i det närmaste med Minnen fig. 

Fig. 2 Va 

321, ehuru skulderpartiet hos denna sistnämnda yxa är mera utpräg
lat. Väteexemplaret har en nära motsvarighet i ett annat gotländskt 
stenåldersgravfynd, nämligen från grav nr 7 på gravfältet vid Väster-
bjers i Gothems socken, i vilken jämte ifrågavarande yxa (fig. 2) 
påträffades en tjocknackig, välslipad flintyxa samt tre flintpilspetsar 
med tresidigt snitt av typen Minnen fig. 455. Yxan från Väster-
bjersgraven är gjord av en tät, gulgrå bergart, är något längre än 
Väteyxan, 23,6 cm, samt har under nackknoppen ett mera utdraget 
ovalt snitt än denna. Nackknoppen är emellertid även på della 
exemplar ensidigt utbildad mot undersidan och holk förekommer 
ej. Översidan genomdrages av en markerad mittås med triangulär 
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genomskärning. Eggens triangulära sidofält övergå i relativt 
skarpa sidokanter. 

Den typ, dessa två yxor representera, motsvarar närmast Fors-
sanders typ Bf 3.2 Den anknyter till finsk-baltiskt, ävensom kon-

Fig. 3. Ca V,. 

tinentalt formschema. Varianten är i Sverige särskilt talrikt be
lagd från de östra mellansvenska landskapen, och det föreligger 
intet skäl till annat antagande än atl de två gotländska yxorna ut
göra import föremål från fastlandssvenskl område. 

De sex genomborrade svinbetarna äro representanter för en högst 
karakteristisk fornsaksform i de gotländska markgravarna från 
stenålderns slutskede. Vätefyndets betar äro relativt små vid jäm
förelse med betarna från exempelvis Västerbjersgravarna och hålla 
en kordalängd varierande mellan 10,2 och 11,8 cm (fig. 3). Såsom 

2 J.-E. F o r s s a n d e r , Die schwedische Bootaxtkullur, Lund 1933. 
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framgår av avbildningarna ha de bildat tre par (utgöra tre höger 
och tre vänsterbetar) samt äga alla ett borrat, jämförelsevis litet 
runt hål vid vardera ändan. En bete äger nära främre spetsen yt
terligare ett borrat hål. Samtliga hål äro borrade från insidan. Be-
larua äro kluvna samt ha fått sina bakre ändar tillspetsade eller 
avrundade genom skärning. Ett artificiellt ingrepp utgör dessutom 
etl anlal tvärställda, inslipade fåror, som förekomma på deras in
sidor. På andra gotländska exemplar av denna fornsaksform kunna 
skårorna vara så (äll anbragta på betens insida, att denna är full
komligt refflad, samt uppgå till ett antal av intill 20 på en och 
samma bete samtidigt som de kunna vara nedförda till ungefär 
1 ., ( iu:s djup; här är antalet väsentligt mindre och varierar mellan 
I oeh !*. Skårorna äro därjämte endast ett par millimeter breda samt 
relativl grunda. Två betar sakna skåror. 

Kuligt de iakttagelser, som gjorts på Västerbjersfältet och även i 
gravar på den med Västerbjersfynden samtida boplatsen i Visby3 ha 
genomborrade betar av detta slag varit nyttjade som halsprydnader. 
Ehuru i åtskilliga hithörande gravar påträffats ett flertal genom
borrade svinbetar ha likväl endast två dylika, en liggande på vardera 
sidan om halsgropen, kunnat (ill sitt ursprungsläge säkert betygas. 
Mel [öreliggande antalet av sex betar från Vätegraven, bildande tre 
par, torde, trots del tillfälliga tillvaratagandet av fyndet, utgöra eu 
komplett utrustning, och sannolikt ha dessa liksom de in situ på 
andra håll funna genomborrade svinbetarna burits som ett hals- eller 
bröstsmycke. 

Vätefyndets ståtligaste stycke är dolken (fig. 4). Den är såsom 
sagts i det föregående tillverkad av en spjälkad hjorthornstagg och 
är anmärkningsvärd såväl med hänsyn till det förträffliga arbetet 
sum sitt goda bevaringstillstånd. Någon motsvarighet till detta före
mål föreligger ej från vårt land. Dolken har en längd av 33,8 cm. en 
största bredd av 3,3 cm och en tjocklek av intill 2,1 cm. Den är 
närmast lancettformig med utåt avsmalnande, i genomskärningen 
plankonvext grepp, vilket mjukt övergår i det bredare och mot spet
sen elegant uppsvängda bladet. Undersidan är till hela sin längd plan 
oeh visar tydliga nötningsspår, översidan, som är naturlig! åsad från 
greppets bas fram mot spetsen, är, om ock ej glättad, likväl jämnad. 

3 E r i k B. L u n d b e r g , Stenåldersundersökningar inom kv. Nunnan i 
Visby, Gotländskt arkiv IX, 1937, sid. HO ff. 



176 .17 .1 « T E N S T E N B E R G E R 

Fig. 4. Fj fullt »/». 

Vid greppets övre ända sitter på utsidan en kort horntapp, vilken 
torde ha sparats för att tjänstgöra som mothake för det präktiga vap
nets kvarhållande vid bältet. 

Vätefyndet kompletterar på ett viktigt sätt den bild av kultursitua-
lionen på Gotland under stenålderns slutskede, vilken tack vare de 
under senare år gjorda stora upptäckterna på stenåldersboplatsen 
vid Västerbjers och även i Visby kommit att framstå i en annan 
oeh väsentligt rikare facetterad dager än I Ulf orene. Fyndets tids-
ställning gives av bålyxan. Denna förlägger graven till gånggrifts
tidens senare hälft, oeh till samma skede hör såväl Visby-
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som Västerbjersboplatsen, vilken senare sträcker sig in i häll
kisttid. 

Vätegraven är den andra stenåldersgrav på Gotland, vilken inne
hållit en båtyxa. Mer än av denna yxa karakteriseras fyndet av en 
jämförelsevis stor mängd bensaker, ett förhållande, vilket jämväl 
ställer det i god samklang med boplatsgravarna från Västerbjers och 
Visby, Det framstår alltmera klart, att Gotland under gånggrifts
tidens senare del rönt starka påverkningar från den i södra och mel
lersta Sverige snabbt expanderande enmansgravkulturen. Även om 
de två båtyxor, som Väte- och Västerbjersgravarna lämnat, inga
lunda kunna anses indicera någon till Gotland inkommen gren av 
enmansgravkulturen utan endast utgöra från denna krets impor
terat gods, så giva likväl dessa yxor liksom åtskilliga andra före
målstyper i boplatsgravarna en tydlig antydan om öns kontakt 
med den svenska enmansgravkulturen samt dess receptivitet för denna 
kulturs formvärld. 

En gemensam fornsakstyp förefalla de genomborrade svinbetarna 
vara. Ingenstädes i Norden äro dessa så ymnigt företrädda som i de 
gotländska boplatsfynden — allenast från Västerbjersfältet är ett 
50-tal dylika registrerade — och på det svenska fastlandet inga 
smycken av denna art i ett par fynd tillhörande enmansgravkullli
ren. Av mera utslagsgivande betydelse är den ej obetydliga före
komsten i de gotländska boplatsgravarna av flintyxor av relativt 
litet format, såväl räteggade som hål- och tväreggade yxor, delta 
speciellt med hänsyn till Västerbjersfynden, och i flera fall repre
senterande former, vilka äro hemmahörande snarare i den svenska 
båtyxkulturen än i megalitkulturen. Ett flertal exemplar av de i 
sena skånska enmansgravar förekommande genomborrade spets
redskapen av horn4 äro belagda från gravarna vid Västerbjers och 
i Visby. Andra exempel skulle kunna andragas. 

Som jag hoppas få tillfälle framlägga och kommentera i andra sam
manhang måste likväl utgångspunkterna för de inflytelser, vilka un
der gånggriftstidens senare del nått den centralt belägna ön, ej enbart 
ha tillhört fastlandet i väster, utan de torde även vara att söka i trak
terna söder om Östersjön, öns förbindelser med omvärlden komma 
tydligare till synes i bronsålderns skiftande och lättbedömligare ma-

* J.-E. F o r s s a n d e r , Die schwedische Bootaxtkultur, sid. 93 ff. 

12 — Fornvännen 1939. 
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terial, men redan under stenålderns slutskede har det gynnsamma 
öläget givit upphov lill en vidsträckt kommunikation med angrän
sande civilisationshärdar, förbindelser, vilka på ett imponerande sätt 
skulle komma all hävdas och utvecklas under de följande skedena i 
öns förhistoriska utveckling. 

Antalet av på Gotland hittills funna båtformiga stenyxor är vis
serligen skäligen blygsamt vid jämförelse med fyndfrekvensen i andra 
sydligare svenska landskap, men medan ännu för ett fåtal år sedan 
redovisades för endast fyra typiska båtformiga stenyxor, är antalet 
numera uppe i över det dubbla eller nio.5 Två av dessa härröra från 
markgravar. Härtill kommer fyndel av en jylländsk stridsyxa i grav 
nr 39 vid Västerbjers. Åsikten om det gotländska landets relativa 
isolering, dess avskildhet från de strömningar, vilka rört sig i tiden 
under stenålderns avslutningsskede är knappast hållbar. Det måste 
emellertid strängt betonas, att de nya inflytelserna snarast inneburit 
ell beredvilligt upptagande av främmande kulturformer och kultur
element och dessas införlivande med den gotländska boplatskulturen, 
d. v. s. nya redskaps- och vapenformer, etl nyii gravskick samt bo
skapsskötsel och åkerbruk, men ej en folkinvandring till ön. Kera
miken är den för östsvensk boplatskultur vanliga och inte en 
skärva av den för båtyxkulturen kännetecknande har tills dato 
[ramtagits på ön. Vi torde bli tvungna att i vikliga avseenden re
videra var uppfattning om Gotlands ställning under ifrågavarande 
tid. Härvidlag äro Västerbjersfynden av avgörande betydelse. 

'• Hägvide, Vamlingbo s:n (S. H. M. 4905); Lummelunda myr, Liiniine-
lunda (S. II. M. 10271): Kroksläde, Tofta s:n (S. H. M. 12210); Bringsarve. 
Eskelhems s:n (S. 11. M. 20805); Västerbjers, Gothems s:n (S. H. M. 20488); 
Gotland (Gotl. fornsal Dep. C 853); Vallstena, Vallstena s:n (Gotl. fornsal 
C 6527); Folllngbo s:n (Gotl. fornsal C 8890); Mölner, Väte s:n (Gotl. 
fornsal). 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

MÅRTEN STENBERGER: Ein steinzeitlicher Fund von Vä/e 
auf Gotland. 

Verf. berichtet tiber einen bcmcrkenswerten steinzeitlichon Fund, der 
schon vor etwa 35 Jahren im Ksp. Väte im mittleren Gotland gemacht, 
aber erst 1938 wissenschaltlich bekannt geworden ist. Er besteht aus einer 
bootförmigen Steinaxt (Abb. 1), seebs durcbbobrten Schweinshauern (Abb. 
:i) nnd einem Dolch aus Hirscbborn (Abb. 4). Der Fund riihrt aus dem 
späteren Teil der Ganggräberzeit ber. Die Axt ist dio zweite bootför
mige Steinaxt, die in einem gotländischen Wobnplatzgrab gefunden wor
den ist. Eine andere derartige Axt (Abb. 2) entstanunt einem Grabe 
des grossen Bodengräberfoldes ans dem späteren Teil dor Ganggräberzeit 
bei Västerbjers im Ksp. Gothem im östlichen Gotland. Dio beiden Äxte 
gehören einer iin iibrigen Schweden ziemlich ungewöbnlicben Bootaxtva-
rianle an, die ein ostschwedisch-tinniscbes wie auch kontinentales Form-
schema repräsentiert. Eine bis zu einem gewissen Grad in die festlands-
sebwedische Streitaxtkultur als Bestandteil eingehende Gegenstands-
fonn bilden durcbbolirte Scbweinshauor vom Typ des Vätefundes, die 
in den gotländischen Bodengräbern äusserst gewöhnlich und von dorther 
in weit grösserer Ausdehnung als aus dem ganzen iibrigen Norden zu-
samiiiengenommeii bekannt sind. Allein auf dem Bodengräberfeld bei Väster
bjers sind gegen 50 derartige Schweinshauer gehoben worden, die als 
I la Is- öder Brustsobmuck getragen worden sind. Unik im schwedischen 
Altertiimerbestand ist der in Abb. 4 wledergegebene, aus einem Hirscb-
geweihzacken verfertigte Dolch. 

I ler Vätefund ist besonders wiebtig, weil er an die Streitaxtkultur auf 
dem schwedischen bestland anknllpft und des wciteren Zeugnis von din 
Kultureinflussen von dieser Seite her ablegt, die durch die in let/.ler 
Zeit, vorgenommenen uintangreichen Untersuchungen auf den beiden wicb-
tigsten steinzeitlichen Gräberfeldern Gotlands, bei Västerbjers im Ksp. 
Gotbem und bei Visby, haben festgestellt werden können. 

Ils muss indessen betont werden, dass die Beeinflussung, welche die got
ländiscbo Kultur demnach in der Endperiode der Steinzeit nachweislich 
von der Streitaxtkultur im Westen hor crfahren hat, in dor Hauptsache 
als eine bereitwilligc Aufnahme neuer Formen und Knlturelemente auf-
zufassen ist, nicht aber mit einer Volkseinwanderung auf die Insel in 
Zusammenhang steht. Dio Keramik ist die fiir die ostschwedische Wohn
platzkultur gewöhnliche, und koin Schorben von der fiir die Streitaxtkul
tur gewölinlichen Tonware ist bisher auf der Insel angetroffen worden. 


