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En stenåldersboplats på Gotland,
på Kungl. Vitterhets, Historie och Antiqvitets Akademiens bekostnad 

undersökt åren 1891—1893

af

Hans Hansson.

För några år sedan påträffades, som bekant, i en grotta, »Stora 
Förvar», å den omkring 6,5 km. västerut från Gotland belägna 
klippön Stora Karlsö synnerligen märkliga fornlämningar från sten
åldern. Grottan, hvars nära 4 m. mäktiga kulturlager från denna 
tid1 fullständigt undersökts af doktor Hjalmar Stolpe och adjunkt 
L. Kolmodin i Visby, bade under en längre tid varit af människor 
använd till bostad, såsom framgick af, förutom olika slags sten-, 
ben- och hornredskap, den stora mängden djurben samt de på olika 
djup befintliga primitiva eldstäderna, bestående af hällar och i krets 
lagda stenar, som äro svärtade af sot. Doktor Stolpe har konsta
terat, att flere hålor i kalkberget å Stora och Lilla Karlsö inne
hålla fornsaker och sålunda i gamla tider användts som bostäder. 
Hittills har dock endast Stora Förvar blifvit utgräfd.

Medan ännu undersökningen af denna pågick, anträffades en 
liknande stenåldersboplats på själfva Gotland, i dess sydliga del. 
Ar 1890 hade nämligen professor G. Lindström till Vitterhets, Histo
rie och Antiqvitets Akademien inlämnat några från stenåldern här
rörande smärre föremål, såsom lerkärlsskärfvor med de för denna 
kulturperiod egendomliga ornamenten, flintaffall m. m., hvilket en 
hans »stensamlare» på Gotland troligen själf upplockat å ett ställe 
i, såsom det uppgått, Hafdhems socken. På uppdrag af riksanti

1 Ofvanpå detta funnos fornsaker från bronsåldern och öfverst ett järn- 
ålderslager.
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kvarien tog jag följande år reda på platsen, hvilket ej var så lätt, 
då jag icke haft tillfälle att få några upplysningar af ofvannämnde 
stensamlare, och de af honom funna föremålen voro alltför obetyd
liga för att befolkningen i trakten skulle vidare fästa sig vid 
saken.1

Fornlämningen är belägen på gränsen mellan Hafdhems och 
Näs’ socknar, å ägorna till hemmanen Burge i den förstnämnda och 
Bangsarfve i den senare socknen, samt genomskäres af den s. k. 
västra landsvägen mellan Hablingbo socken och Burgsviks hamn. 
Afståndet till nordligaste ändan af Burgsviken — den grunda hafs
vik, som skjuter in mellan Fide och Näs’ socknar på Gotlands syd
västra kust — är 3,5 km. och höjden öfver hafvet omkring 11,5 
m. med någon sänkning åt öster, där nedanför den låga ås, å hvilken 
fyndplatsen är belägen, framgår en dalsänkning ner till nämnda 
vik.

Jordmånen består af tämligen groft bottengrus (gotl. ör) samt 
därpå 30 å 40 cm. djup sandblandad, ljus mylla, som är ytterst 
mager, hvarför marken icke numera användes till åker. Den har 
dock förr varit begagnad som sådan, hvilket synes af de grunda, 
breda diken, som genomkorsa taltet. Inom det fornsakshaltiga om
rådet har matjorden en betydligt mörkare färg, — den ser ut som 
fin svartmylla, — och skall den enligt en jordägares påstående 
vara ett godt gödningsämne, hvarför han under några år lösgräft 
och på närliggande åkrar utfört rätt mycket af den. Och där
igenom upptäcktes just platsens förhistoriska betydelse. Det forn
sakshaltiga området var nämligen på intet sätt märkbart ofvan 
jord, utan föremålen lågo under myllan på alfven i ett 5 å 10 cm. 
tjockt lager. Möjligen har kulturlagret från början varit något 
mäktigare och dess Öfversta del genom odling blifvit kringkastad.

1 I allmänhet är dock gotlandsallmogen mycket intresserad för i jorden 
funna fornsaker, men då måste dessa vara mynt eller andra metallföremål 
eller också stenyxor, de enda stenåldersfynd, som förut på ön äro någor
lunda kända. Detta intresse beror dels därpå, att årligen på Gotland så 
talrika fynd af fornsaker göras, dels på det ledsamma förhållandet, att där 
på de senare åren uppstått en mängd uppköpare, som, antagligen med god 
förtjänst, till utländske samlare sälja värdefulla, mången gång kanske unika 
fornsaker.

Onskligt vore, örn verksamma åtgärder kunde med det snaraste vid
tagas för hämmandet af denna ofosterländska export.
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Vid den följande undersökningen hittades här och hvar uppemot 
ytan fornsaker, som troligen rubbats från sitt ursprungliga läge. 
Det var tydligen på den förut blottade alfven, som de af professor 
Lindström inlämnade föremålen tillvaratagits. Jag hopplockade där 
ej så obetydligt med lerkärlsskärfvor, flintaffall, djurben samt t. o. m. 
ett fragment af människoskelett. Sägnerna örn »drakeld» på fältet 
bevisa säkerligen ingen kännedom om denna fornlämning, utan 
sammanhänga troligen likasom slättens namn, »Gudrum», med de 
rätt stora grafhögar från järnåldern, som finnas i trakten. Jag 
undersökte en af dessa, men fann ingenting annat än spår af 
brända ben.

På uppdrag af Vitterhets, Historie och Antiqvitets Akademien 
samt på dess bekostnad har jag under tre somrar, 1891—1893, 
undersökt denna boplats, hvarvid ett område af omkr. 1,000 kvadrat
meter rundtomkring det af nyssnämnde jordägare uppgräfda stycket 
medhunnits. Hela det undersökta området ligger väster örn lands
vägen, tätt intill densamma. Säkerligen har vid dennas anläggande 
en god del af den forntida boplatsen blifvit förstörd. Att den sträckt 
sig äfven till andra sidan örn den nuvarande vägen framgår däraf, 
att jag i en där uppkastad jordvall hopletade rätt många forn
saker. Vid försöksgräfningar i en på samma sida örn vägen be
lägen hage å Burge hemman syntes svaga spår af djurben och 
krukskärfvor. Största delen af det undersökta området, omkr. 800 
kvm., ligger å Gudrum, tillhörigt Rangsarfve hemman; af återstoden 
ligga 150 kvm. i en åker å Burge hemman och 50 kvm. å ett till 
landsvägen utlagdt område.

Jag ämnade verkställa undersökningen på det sätt, att, sedan 
ett mindre område blifvit indeladt i kvadratiska rutor örn 4 kvm., 
hvarje sådan ruta genomgräfdes, och de där påträffade fornsakerna 
förvarades särskildt. Men sedan jag medhunnit två af dessa rutor, 
erhöll jag från riksantikvarien en promemoria, enligt hvilken under
sökningen sedan utfördes. Fältet indelades i smärre områden, som 
hvar för sig undersöktes på det sätt, att först det öfre genom odling 
rubbade lagret försiktigt afgräfdes med spade, hvarefter den lös- 
gräfda jorden noggrant genomsöktes, och de där påträffade före
målen, som särskildt signerats, förvarades för sig. Det orubbade, 
närmast alfven liggande kulturlagret genomgräfdes därefter ytterst 
sorgfälligt med täljknifvar, och för hvarje fynd nedsattes en trä
sticka, försedd med samma nummer, som i protokollet är vid fyndet
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angifvet. Hvarje område uppmättes genom vanlig korstaflemätning 
ock inlades tillika med alla fyndplatser på rutadt papper i skalan 
1:20. Till sist afvägdes platsen ock uppgjordes en karta öfver 
kela området, å kvilken angifvits ställena för de viktigaste fynden. 
Denna af doktor Stolpe först använda undersökningsmetod fick jag 
under några dagars lärorikt ock angenämt kesök å Stora Karlsö 
sommaren 1892, innan jag körjade mina gräfningar, tillfälle att 
praktiskt lära mig af doktor Stolpe själf. Genom densammas an
vändande är det möjligt att med all erforderlig noggrannket be- 
stämma kvarje saks läge. I kartkladen erkåller man de fullstän
digast möjliga planer, å kvilka man med största lättket kan finna 
platsen för kvarje i fyndprotokollet upptaget föremål. Särskildt är 
denna undersökningsmetod lämplig i fråga örn fornlämningar af 
något större utsträckning. Men äfven vid grafundersökningar kan 
den med fördel användas. Vid mina gräfningar använde jag mest 
arketare, som förut deltagit i Karlsögräfningarna ock därför voro 
vana vid detta arketssätt.

Innan undersökningen påbörjades, genomletade jag omsorgsfullt 
den jord, som klifvit från stället bortkörd. Sedermera under arbe
tets fortgång fick jordägaren ej borttaga annan jord än den af mig 
undersökta.

Under första sommaren, då jag hufvudsakligen var sysselsatt 
med undersökningen af ett järnåldersgraffält i Alfva socken, med
hann jag endast de två ofvannämnda rutorna samt kartbladen A 
och B. Andra året omfattade undersökningen bladen C—K och 
sista året de öfriga bladen, L—T, samt afvägningen af platsen. 
Marken klef nu åt alla kåll fattigare på fornsaker och myllan 
ljusare, hvarför jag afslöt undersökningen. Säkert är dock inga
lunda, att ej åtskilligt ännu skulle kunna anträffas, örn gräfningen 
fortsättes. Den förnämsta delen af boplatsen kan emellertid anses 
undersökt, och de funna föremålen torde genom sin mängd och be
skaffenhet vara fullt tillräckliga för bedömandet af fornlämningens 
betydelse.

De funna fornsakerna utgöras af:
A. Skelettdelar af människa;
B. Djurben;
C. Flintskärfvor;
D. Lerkärlsfragment;
E. Redskap och vapen;
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F. Prydnadsföremål;
G. Eldstäder.
Delar af flere människoskelett anträffades, däribland ett nästan 

fullständigt, som låg midt ibland allt det öfriga i en ytterst enkel 
graf, bestående af en i marken gjord fördjupning, ej fullt 0,3 m. 
under dåvarande jordytan, med tre små kullerstenar i rad på hvar
dera sidan om skelettet, hvilket låg på ryggen med hufvudet åt 
väster. Om de, som nedlagt den döde, gjort sig litet mera besvär 
och gräft grafven endast helt obetydligt djupare, hade kraniet säker
ligen undgått senare tiders plog, som nu krossat det. Öfriga ben 
funnos orubbade och tämligen väl bibehållna. Att grafven tillhör 
samma tid som platsens öfriga fornlämningar är af flere skäl fullt 
klart. Invid skelettets hufvud på grafvens kant anträffades ett litet 
sandstensbryne och i grafven lågo flere föremål af sten och ben. 
Huruvida den invid grafven befintliga kol- och askbädden haft att 
göra med något slags graföl är väl ovisst, då flere sådana bäddar 
anträffats, vanligen i närheten af eldstäderna.

På ett par andra ställen anträffades äfven nästan fullständiga 
människoskelett, hvilka dock vid odlingen rubbats. Vid dessa fanns 
ej spår af någon sorts graf. Invid det ena påträffades en mängd 
genomborrade sältänder, som antagligen prydt den döde. Enstaka 
människoben hittades kvarliggande på den af jordägaren blottade 
alfven, hvadan troligen äfven där grafvar förekommit. Anmärknings- 
värdt är, att de döde utan vidare omständigheter endast helt nöd
torftigt jordats på själfva boningsplatsen midt bland de efter- 
lefvande. Huruvida i den hittills icke undersökta bensamlingen 

„ förekomma flere människoben, kan jag ej afgöra. Så många, jag 
säkert igenkänt, har jag afskilt. Det är att hoppas, att en blif
vande fullständig undersökning af så väl de härstädes som i Stora 
Förvar hopsamlade människobenen skall lämna nöjaktigt svar på 
frågan, huruvida bland stenåldersfolket på Gotland kannibalism 
förekommit, något som man med stöd af Karlsöfynden ansett sig 
kunna misstänka.

Af cljurbenen, som ymnigt anträffats öfver bela området med 
starkare anhopningar på somliga ställen, och som utgöra rester af 
bebyggarnes måltider, hafva många varit utsatta för eld. Tyvärr 
har jag icke ännu haft tillfälle att låta undersöka de ben, som an
träffades under de båda sista somrarna. Af dem, som hopplocka
des på det 1891 undersökta området, hvilket var rikast på djurben,



6 HANS HANSSON.

har doktor Stolpe bestämt så mycket, som är bestämbart, och 
därvid funnit ben af 

hund, atlas m. m.;
räf, belt kranium, epistrophseus m. m.; 
hare, humerus; 
igelkott, humerus;
vildt svin, käkar, tänder, klöfvar m. m.; 
tamt svin, (?);
säl, i synnerhet tänder och klor; 
fågel;
fisk, ryggkotor, refben o. s. v.
De talrikast förekommande benen äro af vildt svin samt i syn

nerhet säl och fisk. Säll)enen hafva tillhört individer af olika 
åldrar, hvadan det är antagligt, att platsen varit ej blott en till
fällig uppehållsort, utan att den bebotts hela året igenom.

Anmärkningsvärdt är, att af husdjur förekommer säkert endast 
hund. Benen af tamsvin äro nämligen osäkra. Ar den benkam, 
som längre fram omtalas, och som är en afbildning af en häst, för
färdigad på stället, hvilket väl är antagligt, måste äfven detta djur 
varit kändt. Kanske funnos »skogsruss» redan på den tiden!

Då flere af redskapen eller vapnen äro förfärdigade af älghorn, 
torde äfven ben af detta djur förekomma. Emellertid kan frågan 
örn, hvilka djur, tama och vilda, på denna tid funnits på Got
land, ej nöjaktigt klargöras, förrän benen härifrån och från Karlsö 
blifvit fullständigt bestämda och möjligen nya fynd gjorts. Att 
flere liknande boplatser finnas på Gotland är mycket antagligt.

Fiskbenen förekommo otta i så stor mängd, att de rent af hop
gyttrats med jorden i riktiga kokor. Tydligen hafva de gamle 
gotländingarne, åtminstone på detta ställe, hämtat sin hufvudsak- 
ligaste föda ur hafvet, såsom än i dag sker på stora delar af ön. 
De hafva då t. o. m. ej tvekat att ge sig ut på djupare vatten. 
På några ställen anträflades nämligen de små båtformiga, glasartade 
ben, som parvis förekomma i torskens hjärna, men mig veterligen 
ej hos någon annan af våra vanliga fiskar. Men då denna fiskart, 
som bekant, ej går in på synnerligen grundt vatten, måste man, 
för att kunna fånga dem, varit i besittning af någon sorts farkoster. 
Af sådana hafva visserligen inga spår anträffats, men antagligen 
hafva de här som annorstädes under stenåldern bestått af urhålkade 
trästammar (ökstockar), hvilka man nog kunnat manövrera någor
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lunda säkert i den lugna Burgsviken. Svårare måste navigeringen 
varit för befolkningnn å Karlsöarna i det oroliga hafvet utanför 
deras branta klippor.

Bland benen finnas i rätt stor mängd brända och obrända frag
ment af kranium, alla af ungefär samma storlek, 3 å 4 kvcm., och 
med tydliga spår af våld. Troligen härröra de från vildt svin.

Flintsliärfvor förekommo å det undersökta området till ett 
antal af omkr. 3,500 st., en anmärkningsvärdt stor mängd affall i 
förhållande till det obetydliga antalet flintredskap. I allmänhet äro 
flintskärfvorua mycket små, en och annan af en valnöts storlek, 
ingen nämnvärdt större. Färgen är ljusgrå. Att någon tillverkning 
af flintredskap ägt rum på platsen är tydligt, men hvart dessa red
skap tagit vägen är ej så lätt att afgöra. Antagligen hafva de 
såsom sällsynta och värdefulla noga tillvaratagits och medförts, då 
stället öfvergafs.

Äfven förekommo i stor mängd öfver hela området smärre 
stycken af hvit kvarts, hvilkas användning jag ej kunnat utfundera. 
Möjligen har en och annan skarpkantig bit nyttjats som pilspets. 
Att de afsiktligt hopsamlats är ganska säkert, ty i vanliga fall 
förekomma sådana kvartskorn ganska sällan i jorden där på trak
ten, enligt hvad närboende jordbrukare med bestämdhet påstodo.

De föremål, som förekommo i största mängden, äro lerkärls- 
fragment, hvaraf uppsamlades mer än 22,000 st. Med undantag af 
några bitar, som höra tillsammans och bilda en del af mynningen 
till ett stort kärl (3 å 4 dm. i genomskärning), äro alla de öfriga 
så små, att man icke af dem kan få någon föreställning örn kärlens 
storlek och form. Godset är groft, och ytan har olika färg: mörk
brun, mörkt och ljust röd, gulaktig. Arbetet har skett för hand 
utan drejskifva. På en stor mängd af skärfvorna förekomma orna
ment af det för -stenåldern karakteristiska slag: kombinationer af 
intryckta runda gropar, mindre punkter och räta linier (fig. 1—4). 
På de ofvannämnda mynningsfragmenten och några andra bitar 
äro groparna så djupa, att de på insidan bilda en upphöjning. 
Inga fragment med hål tvärtigenom för upphängning, såsom vid 
Ringsjön, hafva här anträffats. Ej heller har jag observerat, att 
några varit svärtade af sot. Gifvet är väl dock, att åtskilliga af 
lerkärlen användts för kokning. Det må likväl anmärkas, att få 
bottenfragment förekommit.
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Redskapen och vapnen äro förfärdigade af flinta, skiffer, grön
sten, kalksten och sandsten samt ben, horn och ytterskollor af stora 
vildgalttänder. De bestå till största delen af fragment, som ofta 
äro så små, att man ej kan afgöra deras bestämmelse. Så väl sten
som benredskapen äro väl slipade. Undantag därifrån göra dock 
flintföremålen, å hvilka jag blott i ett enda fall trott mig skönja 
spår af slipning.

Af flinta förekomma pilspetsar samt några, antagligen som 
knifvar använda, spånön De förra äro spetsiga, tvåeggade, med

Fig. 3.

Fig. 1—4. Bitar af ornerade lerkärl, ^/z.

undantag af ett par trekantiga och en med tvär egg likasom de å 
Lindormabacken funna.1 I ett par fall äro kanterna sågtandade.

Af skiffer funnos fragment dels af en pil- eller lansspets2 
dels af ett par brynen eller små slipstenar. Ett helt sådant af sand
sten påträffades, som förut är nämndt, invid det ena människoske- 
lettet. Det utgör ett omkring 2 kvdm. stort stycke af en sand- 
stenshäll, och har tydligen varit användt till slipning af spetsarna

1 Jfr fig. 23 och 26 i Montelius: Les temps préhistoriques en Suede.
* Lik fig. 50 i nyssnämnda arbete.
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på benverktygen, såsom de två smala refflorna angifva. Fragment 
af sandstensbrynen med glattslipade ytor hafva äfven anträffats.

De flesta öfriga stensakerna äro af grönsten, antagligen diorit. 
De utgöras af några yxor, hvaraf ett par med skafthål, samt rät- 
och hålmejslar. Flertalet mejslar äro ovanligt små med en längd 
af högst 6 cm. och en eggbredd af 3 å 4 cm. Exemplar finnas, 
som äro endast 20—30 mm. långa och 16—20 mm. breda (fig. 5). 
Den minsta är blott 12 mm. bred i eggen. De äro i allmänhet 
synnerligen väl slipade och glattpolerade med jämn och skarp egg. 
Så små, som de äro, måste de hafva varit skaftade för att kunna 
användas. (Jfr fig. 39 i Montelius: Sveriges forntid, texten.)

Ben- och horn-verktygen eller -vapnen äro:
harpun- och ljusterspetsar,
metkrokar,
prylar,
knif- och mejselformiga verktyg.
Harpun- och ljusterspetsarna förekomma alla i fragment, hvaraf 

de vanligaste äro själfva spetsarna med en eller flere hullingar, 
(fig. 6, 7), hvilka, med undantag för ett enda exemplar, sitta på 
blott den ena sidan. Endast ett par bakre ändar med hål för fäs
tande af snöret, som bestått af en djursena eller dylikt, äro funna. 
Dessa vapen hafva antagligen varit på samma sätt beskaffade som

Fig. 5.
Liten mejsel af grönsten. 1/i.

Fig. 6. Fig. 7.
Harpunspetsar af ben, af brutna. Vi.
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de harpuner, hvilka än i dag af naturfolken begagnas som kast
vapen vid jakt på sjödjur. Spetsen är fastgjord dels vid midten 
af skaftet medelst en kortare lina, dels vid dess främre ända medelst 
något häftämne, det senare dock ej starkare än att, när spetsen 
inträngt i djuret, denna lossnar och skaftet flyter upp till ytan, då 
djuret, så vida det icke är alltför stort, ej förmår komma djupare 
ned än linans längd medgifver.

Här ifrågavarande föremål äro af två slag: stora af älghorn, 
som likna de å Karlsö funna och som användts till harpunspetsar,

Tig. 8.
Metkrok af svintand, afbruten. v*.

Fig. 10.
Knif af ben. 2/s.

Fig. 9. Metkrok af ben, afbruten. 1/i.

samt mindre, af något platt djurben förfärdigade, ofta väl slipade, 
hvilka troligen suttit som spetsar på fiskljuster. Hullingarna hafva 
åstadkommits på det sätt, att inskärningar gjorts från håda sidor, 
tills det tunna benet genomskurits. Å ett par exemplar finnas 
ofvanför de färdiga hullingarna en eller två blott markerade sådana. 
Spetsarna och hullingarna äro, där de finnas i behåll, ganska 
skarpa.

Äfven metkrokarna äro sönderbrutna, men så väl öfverstycken 
som krokar äro anträffade. Bland de senare finnas ett par rätt
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intressanta, som visa olika sätt för hullingens åstadkommande. A 
den ena, som förfärdigats af en svintand, är först i denna borradt 
ett rundt hål, hvarefter detta i ena kanten utskurits och skärfvan 
där tillspetsats till krokudden (tig. 8). Å den andra är hullingen 
bildad ungefär som å harpunspetsarna genom en vinkelformig in
skärning, på insidan af krokspetsen Ofverändarna äro, för krokens 
fästande vid snöret, försedda antingen med ett litet hål (fig. 9) 
eller med inskärningar i kanterna.

Prylarna äro i allmänhet de bäst bibehållna af benredskapen. 
Flere hela, vackra sådana hafva anträffats, däribland några rätt 
stora (en ända till 116 mm. lång). Jag har icke kunnat upptäcka 
märken efter, att de varit fästa vid något annat föremål. De hafva 
alltså varit använda som verktyg och ej som vapen. Såsom sådant 
torde däremot böra anses en större spets af älghorn, troligen en 
spjutspets.

Af älgliorn äro ock några mejslar, omkr. 1,5 cm. breda i eggen. 
Några ben och en svintandskolla med ena kanten slipad till skarp 
egg hafva tjänstgjort som knifvar (fig. 10).

Till redskapen torde ock böra räknas några små rullar af 
björknäfver, hvilka antagligen anväudts som flöten å fisknät. De 
äro åtminstone fullkomligt lika med de flöten, som än i dag an
vändas å nät för insjöfiske i Småland och troligen äfven annor
städes.

I allmänhet kan örn redskapen sägas, att de äro mindre samt 
finare arbetade och bättre slipade än andra hittills i vårt land funna 
liknande fornsaker från stenåldern, åtminstone dem jag varit i till
fälle att se. Karlsösakerna t. ex. äro betydligt större och, om jag 
så får säga, kraftigare, men Näs-redskapen äro i stället finare.

Bland föremål, som tjänat till prydnad, finns en synnerligen 
intressant pjes, nämligen en kam, förfärdigad af ett större, platt, 
något buktigt ben, antagligen skulderblad af ett större djur. Såsom 
af fig. 11 synes, har den samma form och har väl äfven haft samma 
användning som de kammar af ben, sköldpadd m. m., hvilka vår 
tids fruntimmer för ej många år sedan använde såsom hårprydna
der. Huruvida det också varit en stenålders-rte»», som burit denna 
kam, är väl ovisst. Sådant förhållandet mellan könen vanligen ter 
sig hos naturfolken, är snarare troligt, att en representant för det 
otäcka könet sökt med denna, säkerligen såsom mycket ståtlig 
ansedda, prydnad förhöja sin yttre människa. Hvad som ger före
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målet dess största värde är det delvis rätt lyckade försök till bil
dande konst, hvarpå detsamma är ett prof. Sådana prof finnas, 
som bekant, ej särdeles godt örn från denna aflägsna tid.

Öfverstycket föreställer öfre delen af en häst, hvars hufvud är 
tämligen lyckligt återgifvet. Detsamma kan man ej säga örn 
det människoansikte, som egendomligt nog fått sin plats, där man 
annars väntat finna — hästens svans. Ansiktets ögon och mun äro 
helt enkelt antydda genom fördjupningar i materialet, för de förra 
något djupare, ett förfaringssätt, hvarigenom visserligen afsikten 
att återgifva ett människoansikte är fullt tydlig, men som gör detta

ansikte något »hålkindadt». Samma sätt att återgifva ett mänskligt 
anlete förekommer å några likaledes från stenåldern härstammande 
människofigurer af bärnsten, hvilka hittats i Östersjöprovinserna, 
och hvaraf finnas ett par vaxafgjutningar i historiska museet i 
Stockholm. Hvad som förmått den forntida konstnären att på så 
egendomligt ställe sätta ansiktet är ej godt att utreda. Kanske har 
meningen varit att söka framställa en ryttare, hvars plats dock på 
grund af materialets form eller för symmetriens skull blifvit något 
å la modern cirkusclown till häst.

Kammens öfverstycke (hästkroppen) är på båda sidor orneradt 
med regelbundna zigzaglinier, hvaribland en del kunna beteckna
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hästens man. Rundtorn några af de nio tänderna finnas smala 
ringformiga inskärningar. Huruvida de tillkommit afsiktligt eller 
ej, kan jag icke afgöra.

De enda förut från stenåldern kända föremål med något lik
nande utseende äro de i danska kjökkenmöddingar funna kamlika 
redskapen, som antagas hafva varit använda till klyfning af senor. 
De äro dock försedda med ett handtag, helt olika öfverdelen på 
denna karn, som ju för öfrigt antagligen tillhör ett yngre skede af 
stenåldern.

Ganska talrikt förekommo genomborrade tänder, vanligast hörn
tänder af säl, hvilka burits såsom prydnader eller troféer. Intill 
några skelettdelar af människa, hvilka tyvärr voro rubbade från 
sitt ursprungliga läge, lågo på ett ställe en hel samling, öfver 60 
st., dels hela, dels söndriga, som tydligen med den döde nedlagts 
såsom hals- eller bröstprydnad. En af dessa, en kindtand, var för-

Fig. 12. Kindtand af säl, med skåra rundtorn. 1/i. Fig. 13. Pärla (?) af bränd lera. 2/8.

sedd med en skåra omkring rotändan (fig. 12); alla de öfriga, hörn
tänder af säl, voro genomborrade. Hålen hade i somliga åstad
kommits på det sätt, att på hvardera sidan infilats eller inskurits 
en skåra, hvarefter i midten af dessa skåror med lätthet ett hål 
borrats. I de öfriga var hålet borradt direkt.

Till prydnadsföremålen höra slutligen äfven några pärlor (?) 
af lera, hvaraf en klotrund och en dubbelt konisk, den senare med 
ett fint hål längs igenom (fig. 13). Af bärnsten har intet spår 
upptäckts.

Såsom redan förut är i förbigående nämndt, hafva på flere 
ställen anträffats lämningar af de forntida bebyggarnes eldstäder. 
Åtminstone 6 sådana hafva på det undersökta området kunnat kon
stateras. Troligen hade äfven funnits åtminstone ett par stycken, 
där myllan var borttagen. De utgjordes af några små i krets eller 
oval lagda gråstenar, som voro sotade af eld och omgifna af en
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ask- ock kolkädd samt brända djurben, i synnerhet fiskben i större 
anhopning. — Ett par små svafvelkisstycken äro anträffade, hvilka 
förmodligen användts vid uppgörandet af eld. Svafvelkis eldar näm
ligen mot flinta, och detta var kändt under stenåldern. — Till sist 
må nämnas att några skal af hasselnöt anträffats i kulturlagret. 
De kunna ju dock vara nedförda i jorden af råttor.

Inga spår af de forne hebyggarnes bostäder hafva anträffats, 
hvilket väl för öfrigt knappast var att vänta, då dessa troligen 
varit af enklaste beskaffenhet: små hyddor af skinn eller trä. Kan
ske betecknar hvarje eldstad platsen för en sådan.

Fyndens inventariinummer i Statens historiska museum äro:
1891 års fynd n:o 8962, 1892 års n:o 9120, 1893 års n:o 10055.

Härmed har jag sökt i korthet lämna en redogörelse för be
skaffenheten af de fornsaker, som undersökningen af ifrågavarande 
fyndort bragt i dagen.

Däraf synes, såsom hvar och en torde finna, att stället under 
någon tid varit boplats för människor, som där kvarlämnat oanvänd
bara rester efter sina måltider, eldstäderna, där dessa anrättats, 
sönderbrutna och bortkastade redskap, vapen och husgeråd samt 
ett och annat oskadadt föremål, som tappats bland alfallet. Såsom 
jag förut antydt, är det troligt, att platsen ej varit en blott till
fällig hostad, utan att inbyggarne där haft sitt stadigvarande hem
vist under någon längre tid. För min del är jag böjd för den 
åsikten, att de ganska länge varit där bosatte, ty i annat fall skulle 
ej en sådan mängd af t. ex. lerkärlsskärfvor hunnit hopas. Dessa 
måste anses representera åtskilliga hundratal lerkärl. Örn min nyss 
uttalade förmodan är riktig, att hvarje eldstad har motsvarats af 
en hydda, kan man däraf också sluta till det antal familjer, som 
bildat det lilla forngotländska kustsamhället, kanske bortåt ett 
halft tjog. Och då man väl på den tiden ej på en gång hade 
någon större samling af husgeråd, torde en rätt lång tid behöfts 
för »konsumtion» af så pass mycket lerkärl, för att nu icke tala 
om andra saker. Mot en längre tids vistelse där skulle möjligen 
kunna tala fornsakslagrets ringa mäktighet i jämförelse med det 
flere meter djupa kulturlagret i Stora Förvar; men man måste då 
också jämföra ytvidden, som här är ofantligt mycket större än där
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i deu trånga grottan. Det finns sålunda goda skäl, som tala för 
den meningen, att platsen varit befolkad under någon längre tid, 
åtminstone åtskilliga år. Att bebyggarne varit ett folk, som ännu 
stått helt och hållet på jägarens och fiskarens ståndpunkt, framgår 
af de gjorda fynden och blir ytterligare bekräftadt, därest en full
ständigare undersökning af djurbenen konstaterar frånvaron af alla 
våra vanliga husdjur med undantag af hunden.

Den mesta födan hämtades ur hafvet, som vid den tiden helt 
säkert gick ända upp till boplatsen. Med ljuster, krok och nät 
fångades fisk; med den flintspetsade pilen dödades sjöfågeln; med 
spjut och harpun anföllos sälarne (gotl. kut), som säkerligen före- 
kommo synnerligen talrikt. Annu idag bedrifves vid kusten af 
Näs-borna »kutskytte». För att skaffa omväxling i matsedeln jaga
des skogens djur, bland hvilka vildsvinet var en farlig motståndare, 
men också gaf den läckraste steken. Stundom lyckades man må
hända tälla ett skogens högdjur, en ståtlig älg, som förutom kött 
till föda fick lämna sin pels till kläder, sina ståtliga horn till spjut- 
och harpunspetsar.

Så kommer den frågan: Hur lång tid har förflutit, sedan Gull- 
rum var uppehållsort för dessa människor, som saknade all känne
dom örn metallers bruk? Svaret på denna fråga torde ej med 
någon större grad af säkerhet kunna gifvas, förrän flere dylika 
boplatser blifvit på Gotland funna och undersökta samt geologien 
lyckats någorlunda exakt bestämma den tid, som där åtgått för 
landhöjningen från det s. k. Litorinahafvets maximinivå till den 
nuvarande nivån. Enligt docenten H. Munthe, hvilken godhetsfullt 
lämnat mig en del upplysningar i denna fråga, ligga de högsta 
Litorina-strandvallarna på södra Gotland (i Hafdhem) på cirka 15 
meters höjd öfver nuvarande hafsnivån. Under det sannolika an
tagandet, att det högsta Litorin agruset på Gotland tillkommit sam
tidigt med det högsta gruset af samma slag i Norrland, blir den 
tid, som åtgått för landhöjningen inom båda dessa områden, lika 
lång. Antages vidare, att höjningen under hela tiden varit den
samma som nu — den nutida höjningen är för Norrland känd —, 
skulle man för hela höjningen få en tid af 8,000 år, med en seku- 
lärhöjning för södra Gotland af 17 cm. Då Näs-fyndorten, som 
förut är nämndt, ligger omkr. 11 m. öfver hafvet, skulle enligt 
denna beräkning en tid af 6,000 år hafva erfordrats för fyndortens 
höjande till dess nuvarande nivå. Denna siffra förefaller kanske
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mången alltför hög — och möjligtvis är den äfven så —; men jag 
vill dock erinra om en åldersuppgift i fråga om de af doktor Witt
ling undersökta stenåldersboplatserna i Blekinge. Jag har den visser
ligen endast efter en tidningsnotis, men antar denna vara ungefär 
riktig. Genom beräkningar, liknande de förutnämnda, men, som 
det tyckes mig, något mera exakta och bindande, har doktor Wib
ling kommit upp till en ålder af 10,000 år för dessa fornlämningar. 
Har Blekinge varit bebyggdt så länge, Iean nog Gotland hafva fått 
sina första invånare för 6,000 år sedan. Tyvärr har jag icke ännu 
haft tillfälle att taga del af statsgeologen De Geers arbete om Skan
dinaviens geografiska utveckling efter istiden, där antagligen ledning 
gifves för denna frågas afgörande.

Från rent arkeologisk ståndpunkt kau så mycket sägas, att 
stenåldern på Gotland antagligen slutat ungefär vid samma tid som 
på Sveriges fastland, d. v. s. senast 1,700 år före Kr. Och att 
Näs-boplatsen skulle tillhöra den allra sista tiden af stenåldern är 
ej antagligt. Snarare tillhör den väl tiden för människans första 
uppträdande på Thjelfvars ö.

Öfversikt öfver fornsalcerna, hvarvid medräknats så väl hela 
föremål som fragment, hvilkas användning kunnat bestämmas:
Pilspetsar af flinta och skiffer.................................................. 5
Yxor och mejslar af sten.......................................................... 51
Slipstenar..................................................................................... 10
Harpun- och ljusterspetsar af ben, älghorn o. dyl. ... 46
Metkrokar » » » » . . . 30
Prylar » » » » ... 56
Mejslar och knifvar » » » » . . . 6
Verktyg med okändt ändamål » » » » . . . 3
Obestämbara fragment » » > » ... 78
Näfverrullar (nätflöten?).............................................................. 6
Kam af ben................................................................................. 1
Lerpärlor ?..................................................................................... 2
Genomborrade djurtänder...............................................omkr. 70
Lerkärlsskärfvor.............................................................. » 22,000
Flintskärfvor. 3,500


