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UNDERSÖKNINGARNA PÅ VISBYBOPLATSEN 
1936-37 

AV 

E R I K B. L U N D B E R G 

I
samband med nygestaltningen av bebyggelsen i kvarteret 
Nunnan vid Stora Torget i Visby blev det under vinterhalv
året 1936—37 återigen möjligt att företaga undersökningar i 
det mäktiga kulturlager, som sträcker sig under stadens cent

rala delar och som representerar en av Gotlands största stenålders
boplatser. 

Denna boplats har senast på ett utförligt sätt behandlats av John 
Nihlén1 i dennes avhandling om Gotlands stenåldersboplatser. Re
dan vid tidpunkten för dess avfattande förelåg ett ganska rikt fynd
material från föregående grävningar, dels Nihléns egna vid början 
av 1920-talet och dels Wennerstens och Fardelins något årtionde 
tidigare. 

Genom de senaste undersökningarna2 har emellertid detta mate
rial utökats till det dubbla och ett par nya fornsaksformer har till
kommit, som ytterligare bekräftar den vedertagna uppfattningen, 
att boplatsen tillhör en mycket sen del av gånggriftstiden. 

Eftersom denna uppsats blott är avsedd att i mycket kortfattad 
form framlägga det viktigaste av det nya fyndmaterialet är här ej 
platsen för en rekapitulation av äldre framställningar. I stället må 
det vara tillåtet att under hänvisning till Nihléns avhandling med 
dess kartor, diagram och tabeller direkt övergå till grävningarna 
i kvarteret Nunnan, som ligger på boplatsens södra del och ut 
emot dess periferi. 

1 J. N i h l é n , Gotlands stenåldersboplatser, Sthlm 1927, med där anförd 
äldre litteratur om visbyboplatsen. 

* I Gotländskt Arkiv 1937 har förf. lämnat ett kort meddelande om det 
allra första resultatet av grävningarna under rubriken: Stenåldersunder-
sökningar inom kv. Nunnan. 

11 — Fornvännen 94S. 
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K u l t u r l a g r e t vilade dels på sand och grus och dels på klap
per, som inom kvarterets östligaste del bildade en riktig vall, vars 
högsta punkt låg omkring 1 m högre än sjögruset intill kvarterets 
västra gränslinje, där höjdsiffran 15,89 m över havet noterades. 
Lagrets tjocklek varierade givetvis något, men översteg i allmän
het icke 30 cm. 1 kvarterets nordvästra hörn påträffades 10 cm ner 
i sjögruset ett undre kulturlager, ytterst tunt och blott innehållan
de några små slipade benflisor. Det spårades blott över en mycket 
liten yta och kunde icke återfinnas någon annanstans inom området. 
Det bör kanske i detta sammanhang påpekas att boplatslagret inga
lunda låg orört över hela kvarteret, utan hade på flera håll skyff
lats bort vid grundgrävningar och inläggandet av flisgolv i de me
deltida källare, som påträffades i stort antal. Den lilla fläck 
undre kulturlager, som anträffades, har givetvis ingått i ett större 
sammanhang, men på vilket sätt var omöjligt att avgöra på grund 
av ovannämnda förhållanden. Orsaken till uppkomsten av detta 
skikt är måhända att söka i någon tillfällig översvämning av bo
platsens nedre del, varvid uppslammat kulturlager drivit upp och 
överlagrats. En annan sida av samma fenomen utgöra de fynd av 
svallad keramik och slipade djurben, som av Nihlén hittades nere i 
sjögruset. Nihlén3 vill häri se ett bevis på en andra transgression 
av litorinahavet enligt de teorier, som uppställts av Kamsays. Kom
mande grävningar ska kanske kunna bringa problemet närmare sin 
lösning. 

Kulturlagret innehöll inga andra till bosättningen hörande fasta 
anordningar än rester efter några e l d s t ä d e r . Dessa lågo i om
rådets sydvästra del och utgjordes av askanhopningar, varav en var 
kringsatt av gråstensflisor. Här var boplatslagret synnerligen rik
ligt bemängt med djurbon, keramik och artefakter av diverse slag. 

Sammanlagt påträffades ett 20-tal s k e l e t t , varav de flesta voro 
utmärkt väl bibehållna. De lågo merendels med kraniet åt norr 
och nedbäddade antingen i själva kulturlagret eller också under 
detsamma i klara strandgruset. De döda syntes i regel ha nedlagts 
mycket omsorgsfullt, oftast på rygg och med mer eller mindre rakt 
utsträckta extremiteter; i två fall intogo de modifierat hockerläge 
och i ett tredje låg skelettet på ett sådant sätt, som skulle den be
gravde ha dött i sovande ställning och därefter myllats ned utan att 

» N i h l é n , a. a., sid. 222. 
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P/ctn civ ^keleitcyao 
Ao Hunna si i / i s i y 

rubbas. Under två skelett funnos några små flata kalkstenar, som 
verkade att vara ditlagda. Över det enas kranium låg även en 
mindre flat sten, som knappast av en tillfällighet hamnat där vid 
igenskottandet av graven, utan 
säkerligen nerlagts i skyd
dande syfte. Denna enkla 
gravform har förut konstate
rats såväl i Visby4 som på 
Hemmorboplatsen. Gravgå
vor av växlande storlek och 
innehåll förekommo i nästan 
alla gravar. Tyvärr har 
ännu icke någon antropolo-
gisk undersökning av ben-
materialet företagits men förf. 
tror sig dock själv kunna ur
skilja åtminstone några kvin
nogravar. Gravgodset utmär-
kes här framför allt av den 
rikliga förekomsten av pry
lar och sältänder (fig. 1). 
Tänderna, som äro genom
borrade vid rotändan eller 
försedda med fästeskåror, lå
go på ett karakteristiskt sätt 
utspridda nedanför bäcke
net. Vid undersökningarna 
på det bekanta och med vis
byboplatsen samtida stenål-
dersgravfältet vid Väster-
bjärs i Gothem sn på Got
land ha sältänder påträffats 
liggande eller samlade på 
samma sätt. Stenbergers5 förklaring att de prytt klädedräkten som en 
frans längs kjolfållen låter mycket plausibel. 

Fig. 1. 
Plan av grav 25. 1 = benprylar; nedanför 
bäckenet en frans av sältänder. Uppm. av 

M. Stenberger. 
Plan von Grab 20; 1 = Knochenpfriemen; unter
halb des Bcckens eine Art Frånse von Seehunds-

zslhnen. Atifgem. von M. Stenberger. 

* Ibidem, sid. 177. 
6 M. S t e n b e r g e r , Das Västerbjersfold ein Grabfeld der Ganggräber

zeit auf Gotland, Acta Archaeologica, vol. X, 1939. 
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Bland övriga föremål,0 som hittades i gravarna, märkas yxor och 
mejslar av flinta och sten, många med halad egg, pilspetsar av 
skiffer och ben, djurtänder, svinbetar, bearbetade på olika sätt och 
åtminstone i ett fall använda som halssmycke, rörpärlor och järn-
ockra. Av yxorna lågo några vid huvudet, andra på bröstet eller 

vid höften. Den enda skifferspets, som hit
intills föreligger från visbyboplatsen, an
träffades i en mansgrav, inne i skelettets 
bröstkorg, och har troligen tillhört en pil, 
sora fällt mannen till marken (fig. 2). I en 
annan grav (nr 16) lågo 7 pilspetsar av 
ben, förenade i en klump av sådant utse
ende, alt man vill hålla för troligt, att spet
sarna varit skaftade och nedstuckna i ett 
koger, som fått medfölja sin ägare i gra
ven. Till samma skelett hörde också en vac
kert utskuren metkrok och 10 rörpärlor av 
ben, som lågo vid kraniet och sannolikt till
hört ett halsband. Tyvärr blev denna grav 
delvis spolierad innan undersökning hann 
företagas, och de bevarade resterna måste 
plockas fram ur en jordvägg, vilket omöj
liggjorde upprättandet av en plan över 
denna en jägares-fiskares grav. 

Två gravar (nr 3 och 12) innehöllo före
mål av älg- respektive hjorthorn (fig. 3). I det förra fallet rör det 
sig troligen om ett redskap, i det senare möjligen om ett vapen. Älg-
hornstaggen låg vid skelettets högra sida och hjorthornstaggen över 
vänstra höften. Av svinbetarna äro några genomborrade vid rot-
ändan och på baksidan försedda med skåror. De måste uppfattas 
som halssmycken. Redan Lithberg7 påvisar härvidlag sambandet 
med kontinenten och nämner några fyndorter söder om Östersjön. 

Fig. 2. 
Plan av grav 3. 1 = skiffer-
spets, 2 = mejsel. Uppm. av 

förf. 
Plan von Grab 3; 1 = Schief er-
spitze- 2=Melsse). Aufgem.von 

Verf. 

6 Samtliga föremål ha av Statens Hist. Museum överlämnats till Got
lands Fornsal i Visby och bära inv.-nr 8805: 1—109, 8806: 1—38, 8806: 113, 
114 och 116, 8872 och 8765: 3. Innan fynden översändes blevo de avbildade 
och utförligt beskrivna av fil. licentiaterna Greta Arwidsson och Sverker 
Janson. Fyndkatalogen förvaras i S. II. M. 

7 N. L i t h b e r g , Gotlands stenålder, Sthlm 1914, sid. 109. 
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Stenbergers redogörelse för denna fornsaksform är emellertid be
tydligt fylligare och bygger delvis också på färskare material.8 

B o p l a t s k e r a m i k förekom i riklig mängd över hela området. 
Sammanlagt tillvaratogos närmare 1100 skärvor, varav flertalet med 
ornament av det vanliga slaget, alltså gropar, punkter och streck 
i stämpelteknik. Några skärvor skilja sig från mängden, därigenom 
att godset icke är av det vanliga rödbruna slaget utan snarare gul-

Fig. 3. 
Grav 12. Vid kraniets högra sida ligger en håleggad yxa, vid högra nyckel

benet en svinbete och intill högra underarmen en älghornstagg. 
Grab 12. An der rechten Seite des Schädels liegt eine hohlschneidige Axt, am rechten 
Schlilsselbcm ein Schwcinchaner und neben dem rechten Unterarm eine lilchhornzacke. 

aktigt och därtill ganska fint. Utsirningen består av stämpelintryck, 
i ett fall ordnade i svagt buktande parallella rader. Det största 
fragmentet av denna typ synes icke ha tillhört ett kärl av den 
spetsbottnade typen utan snarare en mindre bunke. 

Bland skärvorna finnas givetvis åtskilliga kantstycken med pro
filer av växlande utseende, likaså ett antal hela och fragmenta
riska koniska bottenspetsar ornerade med inristade linjer i enkla 
mönster. Dylika kärlbottnar föreligga i ett ganska stort antal från 
tidigare grävningar och förtjäna därför icke någon större upp
märksamhet. Av något större intresse däremot är den lilla spets-
bottnade lerkopp, som hittades i närheten av de i det föregående 
nämnda eldstäderna. Godset är hårdbränt och rött samt innehåller 

M. S t e n b e r g e r, a. a., sid. 93 ff. 
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mängder av kalkstenskorn. Ett liknande fast något större miniatyr-
kärl framtogs av Nihlén i en av de gravar som undersöktes 1924.9 

I ett par fall hittades vackert ornerade skärvor invid skeletten, 
men det är tämligen osannolikt att de nedlagts som gåvor. Snarare 
torde de ha kommit dit med den jord, som kastades över den döde. 

Fig. 4. 
Tjocknackig flintyxa. 1/3. 

Dicknackige Feuersteinaxt. 1/3. 

Fig. 5. 
Dubbeleggad stridsyxa; fragmentarisk. 

1/3. 
Doppcischneidige Strcitaxt, beschädigt. 1/3. 

Avslag av s. k. g o t l ä n d s k f l i n t a uppsamlades till ett antal 
av omkring 150 stycken. 

Av v i t f l i n t a äro två hela och en fragmentarisk10 yxa, en 
mejsel och en pilspets. Båda yxorna äro tjocknackiga och ha en 
längd av 14 respektive 13 cm. Den ena (fig. 4), som hittades invid 
skelettrester11 och väl därför får betraktas som gravfynd, har 
rektangulärt snitt och är mycket vackert slipad på den ena sidan. 
Den andra bredsidan och smalsidorna äro däremot något mindre 
välslipade. Det andra exemplaret har blott slipspår på ena bred
sidan, i övrigt är den rått tillslagen. 

• J. N i h 1 é n, a. a., sid. 172, fig. 125. 
10 Fragmentet, som består av eggpartiet efter en tjocknackig yxa, be

finner sig i privat ägo. 
11 Dessa frampreparerades av fil. kand. L.-E. Bergström. 
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Även mejseln är tjocknackig och vid eggen svagt hålslipad. Den 
påträffades intill ett skelett, som tyvärr spolierades vid uppbry
tandet av ett cementgolv, beläget strax ovan detsamma. Några upp
lysningar om mejselns läge stod icke att erhålla. 

Pilspetsen, som tillhör boplatslagret, är omkring 11 cm lång, har 

Fig. 6. 
Hälcggade grönstensyxor. 1/2. 

Hohlschncidige Griinstelnäxtc. 1/2. 

två vackert pringlade sidor och tresidigt tvärsnitt. Typen är förut 
representerad av två exemplar i det äldre visbymaterialet.12 

S t e n y x o r n a äro relativt talrika. De uppgå sammanlagt till 
16 stycken, varav ett fragment. Huvudparten är av grönsten. 

Bland dessa yxor finnas 1 stridsyxa, 5 ined hålslipad egg och 4 
trindyxor. Av de återstående är 1 tväreggad och så liten att den 
kanske snarare bör benämnas mejsel, 1 snedeggad, 1 så starkt vitt
rad att den till sin typ är ganska obestämbar och slutligen 2 tjock
nackiga med i det närmaste rundovalt snitt. 

Stridsyxan är, trots att ena eggpartiet saknas, en synnerligen 
vacker pjäs av porfyrit (fig. 5). Den är välslipad och har ett mot 
mitten förträngt skafthål. Yxan, som hittades i kulliirlagret, är den 
första i sitt slag från Visby. 

Två håleggade yxor äro gravfynd; de lågo båda invid kraniet 
(gravarna 8 och 12) (fig. 6). 

Trindyxorna, varav den längsta är 15 cm, ha runt eller rund-

« N. L i t b b e r g, a. a., fig. 62 och 63. 
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ovalt snitt, äro bultade och vid eggen slipade (fig. 7). Samtliga 

ä ro lösfynd. 

Bland yxmater ia le t f rån ä ldre g r ä v n i n g a r på boplatsen ä r trind-

yxan blott företrädd av ett f ragmentar i sk t exemplar , som omnäm

nes av Nihlén.1 3 När L i thbe rg däremot sk rev sin avhandl ing var 

t r indyxan okänd på visbyboplatsen, vi lket föranledde honom till 

det antagandet , att visbyboplatsen an lag t s senare än bopla tserna 

Fig. 7. 
Trindyxa med runt snitt. 1/2. 
Rundaxt, ronder Quenehnltt. 1/2. 

Fig. 8. 
Tjocknackig stenyxa. C:a 1/5. 
Dicknackige Steinaxt. Etwa 1/6. 

vid Hemmor, Gul l rum och Visborgs kungs ladugård . 1 4 Fö r L i thbe rg 

spelade nämligen t r indyxan rollen som indikator vid fastslåendet 

nv bopla tsernas inbördes kronologi . Det t ro l igas te ä r väl dock att 

ovannämnda boplatser ä ro ungefä r samtida och av l ägga re av samma 

s t r andku l tu r . 

Den tvä reggade yxan eller mejseln låg i g r av 2 över skele t te ts 

högra höftben, och den så kal lade snedeggade, som var s t a rk t vitt

rad och med i det nä rmas te ovalt snitt , intill k ran ie t i g rav 8 till

sammans med en håleggad yxa. 

Av de t jocknackiga yxorna låg den ena som g r a v g å v a på ske-
11 J. N i h l é n och C a r l M. F ti r s t, Från det förhistoriska och medel

tida Visby, II, Fornvännen 1925, sid. 258. 
14 N. L i t h b e r g , a. a., sid. 73 och 81. 
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lettets högra bröstkorgshalva (grav 26), den andra däremot (fig. 
8), som är av en starkt glimmerhaltig bergart, hittades av en ar
betare i kulturlagret och överträffar i storlek — den är 21,5 cm 
lång — alla de övriga yxfynden. Samme arbetare tillvaratog också 
en liten, synnerligen välslipad mejsel av grönsten, -tväreggad och 
mot nacken avsmalnande. 

I fyndmaterialet ingår blott ett enda föremål av skiffer, nämligen 
den i det föregående omtalade pilspetsen.15 Denna är av en grå 
skifferart, har två korta hullingar och starkt åsade sidor. Spetsar 
av samma slag förekomma i Västerbjärs, där typen lik
som i Visby även finnes omsatt i ben. 

B e n - o c h h o r n f ö r e m å l äro synnerligen talrika. 
Sålunda förekomma icke mindre än 32 st. prylar och ben
spetsar av olika storlek och utseende. De äro i allmänhet 
av mycket enkel beskaffenhet. Blott spetsen är slipad, 
för övrigt äro de obearbetade. Bland undantagen härifrån 
märkas framför allt några av prylarna från grav 8 
(fig. 9). De ha en osedvanlig längd (omkr. 18,5 em) och 
äro omsorgsfullt glättade. De äro i sitt slag de vackraste 
exemplar vi känna från visbyboplatsen. 

Fångstredskapen utgöras av metkrokar, några frag
mentariska harpuner och ett brottstycke av något 
som möjligen kan ha varit en ljusterspets (fig. 10). 
Krokarna, varav några äro ofullständiga, uppgå t i l l p , n e m e n , 1 / 4 , 

10 stycken och äro samtliga försedda med fastbindningshak. Särskilt 
vackert utskuren är den som hittades i grav 16 tillsammans 
med rörpärlor och ett knippe pilspetsar av ben. 

Dessa pilspetsar äro av två slag (fig. 11). Den ena typen — re
presenterad av 6 stycken — har välvda bredsidor, kort tånge och 
små hullingar. Den visar stark frändskap med ovannämnda skif-
forspets. Den andra typen, som blott företrädes av ett exemplar, 
har ena sidan delvis välvd, den motsatta däremot är konkav, be
roende på, att pilspetsen är förfärdigad av ett kluvet rörben. Vid ba
sen finnes en hulling bevarad och därovanför ett djupt hak för fast
bindningen vid pilskaftet. Spetsarna ha i stort sett samma längd, 
c:a 10 cm. 

Fig. 9. 
Benprylar. 

1/4 
Knochen-

15 E. B. L u n d b e r g , Stenåldersundorsökningar inom kv. Nunnan. Gotl. 
Arkiv 1937, fig. 4. 
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Fig. 10. 
Dcnspctsar, metkrokar, ett harpunfragment och cn ben-

skena med borrat hål (hängsmycke?). 1/2. 
Knochcnspitzcn, Metkriigc, ein Ilai-piineiifragniciit and eine Beinschicne mit durchgc-

bohrtcm Loch (Anhänger?). 1/2. 

Till de intressantaste fynden som överhuvud gjordes på bo
platsen höra utan tvekan de taggar av älg- och hjorthorn, som 
framtogos i gravarna 12 och 2. Älghornstaggen (fig. 12) är kluven 
och mäter en längd av 27,5 cm. Spetsen är blankslipad oeh nött. 
Vartill den har använts är naturligtvis omöjligt att med bestämd
het avgöra. Men man kan mycket väl tänka sig att den varit skaf-
tad och använd som hacka, i likhet med vad Stenberger10 antager 

M. S t e n b e r g e r , a. a., sid. 91 ff. 
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Fig. 12. 
Kluven älghornstagg. C:a 1/5. 

Gespaltene Elchhornzacke. Etwa 1/5. 

Fig. 11. 
Pilspetsar av ben. 2/3. 

Pfeilspitzen aus Knochen. 2/3. 

Fig. 13. 
Glättad hjorthornstagg. C:a 1/5. 

Geglättctc Hirschhornzackc. Etwa 1/5. 

om några av de hjorthornstaggar, som anträffats på Västerbjärs-
gravfältet. 

Hjorthornstaggen17 (fig. 13), en föremålsform med anknytning till 
enmansgravkulturen, är vid den tvärt avskurna basändan genom
borrad av ett oregelbundet runt hål, helt glättad och vid spetsen 
slipad. Det ligger frestande nära att beteckna denna tagg som ett 
stick- eller huggvapen. 

Bland d j u r t ä n d e r n a dominera sältänderna; de uppgå till in
emot 700 stycken och ha, som ovan omnämnts, säkerligen tillhört 
kvinnodräktens utsmyckning. Svinbetarna äro till antalet 12. Några 
äro obearbetade, andra försedda med hål vid roten och spetsen och 
övriga ha räfflor på baksidan (halssmycken) (fig. 14 a) eller äro på 
annat sätt tillskurna. En bete, påträffad vid resterna av ett barn-
skelett, har vid båda ändarna runt om gående fästeskåror och på in
sidan kraftiga slipspår (fig. 14 b). I detta fall rör det sig troligen 

17 Ang. hjorthornstaggen såsom stenåldersfynd hänvisas till S t e n b e r 
g e r s sammanställning i a. a., sid. 91 ff. 
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Fig . 11. 
Bearbetade svinbztar. 1/2. 

Be irbeitete Sctawelnehauer, 1/2. 

I I I I 
III III 

Fig. 15. 
11 öi pärlor av ben. 2/3. 
Hohrperlen ans Bein. 2/3. 

ej om ett smycke utan fastmer om ett föremål för praktisk! bruk. 
Detsamma gäller för en annan svintand, som hittades i kultur
lagret. Den är 6,3 cm lång, har i ena ändan en fästeskåra för 
upphängning, där nedanför 3 par hullingar samt slutar i en skarp 
egg. En annan smyckeform äro rörpärlorna av ben (fig. 15). Deras 
antal är litet (24 stycken). En är ett lösfynd, de övriga fördela sig 
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på två gravar. Som hängsmycke skullo man slutligen vilja rubri
cera en omkr. 10 cm lång benstav, som hittades i boplatslagret (fig. 
10). Detta enkla föremål utgöres av ett avskuret revben, som pole
rats och försetts med ett litet hål i ena ändan. Till sin typ påminner 
denna skena om hällkisttidens skifferhängen. 

Även om det nya fyndmaterialet, som ovan i korthet beskrivits, 
icke kan tillmätas någon direkt sensationell betydelse, så bidrager 
det dock till att ytterligare utvidga vår kunskap om den kultur, 
som vid gånggriftstidens slut uppbars av den gotländska befolk
ningen. I Visby liksom i Västerbjärs synas de primitiva strand-
bebyggarna, för vilka havet med sin rikedom på säl synes ha varit 
den viktigaste näringskällan, ha nåtts av en ganska stark kultur-
strömning söderifrån, vilket säkerligen haft en icke ringa civilise
rande verkan och givit upphov till en egendomlig biandkultur, där 
särskilt inslaget från båtyxkulturen gör sig starkt gällande. 

Genom grävningarna har vidare ett icke obetydligt antal mätbara 
kranier tillförts den antropologiska forskningen, som redan tidi
gare mottagit en ganska stor tribut från visbyboplatsen. 

De äldre visbykranierna ha undersökts av Fiirst18, som kom till 
den slutsatsen att befolkningen på visbyboplatsen varit heterogen 
ur rassynpunkt sett, men att en ras som står den nordiska nära 
varit dominerande. Det återstår att se vad den antropologiska under
sökningen19 av det nya skelettmaterialet kommer alt giva för resultat 
i detta avseende. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

E R I K B. L U N D B E R G : Die Untersuchungen atif dem Visby-
wohnplatz 19.36/37. 
Während des AVinterhalbjahres 1936/37 wurden in der mächtigen Kul

turschicht Untersuchungen vorgenommon, die sich unter den zentralen 
Teilen der Stadt Visby ausdehnt und einen von Gotlands grössten Stein-
zeitwohnplätzen repräsentiert. Dabei wurden einige 20 Skelette ange
troffen, die meisten ausgezeichnet erhalten. Sie lagen last alle mit dem 
Schädel nach Norden und waren entwoder in dor Kulturschicht selbst 

18 J. N i h l é n och C a r l M. F il r s t, a. a. 
19 Denna kominer att utföras av fil. dr Elias Dahr, som f. n. är sysselsatt 

med att restaurera de trasiga kranierna. 
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öder darunter im Strandkies gebettct. In einigen Fallen lagen die Ske
lette auf einer Bettung von kleinen flachen Kalksteinen. Fast alle Gräber 
hatten Grabbeigaben. Ausserdem wurden in der AVohnplatzschicht eine 
Menge Einzelfunde angetroffen. 

Es fanden sich iiber 1000 Tontopfscherben, die meisten mit Gruben-, 
Punkten- und Strichverzierung in Stempeltechnik; sie vertrcten typische 
AVohnplatzkeramik. Aus weissem Feuerstein sind 3 dicknackige Äxte, eine 
beschädigt, ein Meissel und eine Pfeilspitze. Zwei Äxte und der Meissel 
sind Grabfunde. Die Zahl der Steinäxte ist 16. Darunter fallen eine doppel-
schneidige Streitaxt aus Porphyrit (Abb. 5) auf, 5 hohlschneidige Griin-
stoinäxto — zwei sind Grabfunde (Abb. 6) —, 4 Rundäxte (Abb. 7) und 
2 dicknackige Äxte (Abb. 8), von denen dio eine in einem Grab gefunden 
wurde. 

Unter den besonders zahlreichen Bein- und Horngegenständen befinden 
sich Pfriemen (Abb. 9), Beinspitzen, Metkriige, Harpunenfragmente (Abb. 
10) und 6 Pfeilspitzen. Die letzteren lagen in einem Grab zusammen mit 
einem Metkrug und 10 Rohrperlen und sind von 2 verschiedenen Arten 
(Abb. 11). 

In einem Grab lag eine gespaltene Elchhornzacke (Abb. 3 und 12), 
vielleicht ein Gerät, und in einem anderen eine geglättcte Hirschhornzacke 
(Abb. 13), die man wohl als Stich- odcr Iliebwaffo bezeichnen känn. Ahn
liche Gegenstände aus Ilirschhorn sind aus dera mit dem Visbywohnplatz 
gleichzeitigen Steinzeitgräberfeld bei \Tästerbjärs im Ksp. Gothera auf 
Ostgotland und von einigen Erdgruben in Skåne aus der Steinkistenzeit 
naehgewiesen. In einigen Frauengräbern wurden in grosser Menge See-
hundzähne gefunden, ontweder am Wurzelende durebbohrt öder mit Fest-
haltekerben versehen. Sie lagen, bezeiebnend genug, unterhalb des Ske-
lettbeckens verstreut (Abb. 1) und dienten vermutlich als Gewand-
schmuck. — Schliesslich gehören zu dem Fundmaterial eine Anzahl bear-
beiteter Schweinehauer, einige als Halsschmuck gotragen (Abb. 3 und 
14 a), etwa 20 Rohrperlen aus Bein und eine durchbohrte Beinschiene, 
die an Schieferanhänger der Steinkistenzeit erinnert (Abb. 10). 

Das neue Fundmaterial aus Visby zeigt ebensowie die reichen Funde 
von dem Västerbjärsgräberfeld, dass Gotland im letzten Abschnitt der 
Steinzeit von starken Kulturströmungen aus dem Siiden erreicht wurde, 
was Anlass zu einer eigentiimlichen Miscbkultur gab, wo sich besonders 
3er Einschlag der Bootaxtkultur stark geltend maehte. 


