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Förord
Av Anders Broberg

För lite drygt tio år sedan, år 1979, publicerades 
Arkeologi på Gotland, en samling uppsatser röran
de gotländsk arkeologi skrivna av ett trettiotal 
aktiva gotlandsforskare och arkeologer. Uppsat
serna speglade inte bara 1960- och 70-talets 
fältarkeologiska verksamhet på ön utan också i 
hög grad då aktuella forskningsproblem. Arkeolo
gi på Gotland ger genom detta en god bild av 
kunskapsläget liksom den arkeologiska forsk
ningens förutsättningar på Gotland i slutet på 
1970-talet. Situationen är i dag i mycket annor
lunda, såväl avseende problemställningar som 
den arkeologiska verksamhetens yttre villkor.

1960- och 70-talets gotlandsarkeologi präglades 
framför allt av de stora vetenskapliga forsknings- 
grävningarna, vilka finansierades av AMS och i 
flera fall varade över många fältarbetssäsonger. 
Vid Annelund utanför Visby genomförde Riksan
tikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) 
undersökningar på det stora gravfältet under 
drygt 20 år. Exempel på andra omfattande pro
jekt är undersökningarna vid Havors fornborg i 
Hablingbo och på Sällegravfältet i Fröjel. Sedan 
början på 1980-talet har AMS engagemang i den 
arkeologiska undersökningsverksamheten som 
ett arbetsmarknadspolitiskt medel successivt av
vecklats. I princip upphörde de AMS-finansiera- 
de undersökningarna med utgången av år 1986.

Som en följd av att de yttre finansieringsfor
merna förändrades påverkades också de ekono
miska förutsättningarna för RAGU. Utveckling
en gick under loppet av 1980-talets senare del 
allt mer från vetenskapliga forskningsundersök- 
ningar mot så kallad exploateringsarkeologi. Det 
senare innebär i korthet undersökningar vilka 
föranleds av att fornlämningar hotas av bygg
nadsprojekt eller andra former av markutnyttjan
de och att exploatören, ett byggföretag, en 
kommun eller exempelvis Vägverket, med stöd 
av kulturmiljölagen åläggs att bekosta de arkeo
logiska dokumentationsinsatserna. Detta bety
der också, jämfört med den tidigare situationen, 
att det inte är arkeologerna som fritt väljer under
sökningsobjekt utan att valet i stället är mer 
slumpartat och styrs helt av exploateringstryc- 
ket.

Volymmässigt torde exploateringsarkeologin 
i dag stå för mer än 99% av den totala fältarkeolo
giska verksamheten i Sverige. Den mest uppen

bara konsekvensen av att de AMS-finansierade 
undersökningarna upphörde på Gotland är att 
de arkeologiska insatserna i dag tenderar att 
koncentreras till det expansiva Visby-området. 
De nya ekonomiska förutsättningarna och över
gången mot exploateringsarkeologi medförde att 
RAGUs ställning inom Riksantikvarieämbetet 
förändrades. Som en följd av detta kom RAGU 
att infogas under Byrån för arkeologiska undersök
ningar (UV) som ett av flera regionkontor vilka 
helt inriktas på den externfinansierade uppdrag- 
sarkeologin. Formellt skedde RAGUs inlemman
de i UV-organisationen vid årsskiftet 1989/90. För 
institutionens del medför kopplingen till UV en 
förstärkning inte minst genom tillgången till den 
stora organisationens resurser. Personal vid RA
GU utför i dag, bland annat som ett resultat av 
inkorporeringen med UV, undersökningar även 
på fastlandet, i första hand i Östergötlands län.

Förhistoriens och medeltidens Gotland har 
även efter 1979 tilldragit sig forskningens intres
se. Sedan Dan Carlssons studie av järnålderns 
kulturlandskap (1979) har till exempel ytterligare 
sju akademiska avhandlingar framlagts, en in
riktad på gotländsk stenålder (Österholm 1989), 
en på Torsburgen (Engström 1984) och de övriga 
fem (Carlsson 1983, Thunmark-Nylén 1983, Öster
gren 1989, Westholm 1989, Trotzig 1991) på förete
elser i vikingatidens och den äldre medeltidens 
samhälle. Denna tendens, med en kraftig tyngd
punkt för studier av vikingatidens och medelti
dens Gotland, är märkbar även avseende den 
arkeologiska gotlandsforskningen i allmänhet. 
Det senare framgår också tydligt i ett Gotlands
nummer av tidskriften Populär Arkeologi (1988:2) 
där sammanlagt 11 av totalt 13 artiklar behandlar 
järnålder/medeltid och 6 enbart perioden efter år 
800 e Kr.

Den omfattande gotlandsforskningen avspeg
lar sig nu inte enbart i ett antal akademiska 
avhandlingar utan syns dessutom, och kanske 
framförallt, i en stor mängd artiklar och debattin
lägg i tidskrifter och symposiepublikationer samt 
gravningsrapporter. Knappast något annat geo
grafiskt område i Skandinavien torde heller 
kunna uppvisa en så intensiv forskningsinsats. 
Mot bakgrund av den imponerande forsknings- 
volymen finns dock, paradoxalt nog, fortfarande 
stora kunskapsluckor rörande det äldre samhäl
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let på ön, något som bland annat påpekats av 
Anders W Carlsson i Populär Arkeologi 1982:2 och 
som nyligen ytterligare illustrerades i ett tema
nummer om den äldsta medeltidens Gotland i 
Medeltidsarkeologisk Tidskrift 1990:3.

Föreliggande skrift syftar inte till att belysa 
centrala frågor inom gotlandsarkeologin. Avsik
ten är i stället att försöka ge en bild av ett stycke 
"arkeologisk vardag" på Gotland i dag, i början 
på 1990-talet. Meningen är att via några enskilda 
undersökningar och observationer försöka lyfta 
fram den typ av undersökningar eller frågeställ
ningar som var omedelbart aktuella för ett antal 
arkeologer verksamma vid eller med nära an
knytning till RAGU vintern 1990/91.

I några fall rör det sig om äldre undersökning
ar som vid denna tidpunkt befann sig i rapport
fasen, som Annelundsgravfältet vid Visby 
flygplats och S:t Hans kyrkoruin i Visby, eller 
ännu äldre undersökningar som av annan anled
ning på nytt bearbetades, exempelvis gravarna 
på Trullhalsar i Anga. Undersökningen i kvarte
ret Annexet i centrala Visby och graven från 
kvarteret Melonen i Bingeby, strax utanför sta

den är däremot exempel på den typ av exploate- 
ringsundersökningar som i dag dominerar 
verksamheten vid RAGU. Ett annat exempel på 
uppdragsarkeologi är de av Länsstyrelsen finan
sierade undersökningarna vid klosterruinen i 
Roma inom ramen för det s k Kulturturism-pro- 
jektet. Detta gäller också RAGUs, av Riksanti
kvarieämbetet finansierade, skattfyndsproj ekt, 
vilket inriktas på efterundersökningar av got
ländska skattfyndplatser. Ett typiskt sådant fynd 
påträffades hösten 1990 vid Kattlunds i Grötling- 
bo medan fynden från Kodings i Hemse i stället 
illustrerar den typ av fynd och information som 
skattfynds-projektet indirekt ger helt vid sidan 
om skattfynden. Vid sidan om dessa bidrag finns 
dessutom två som mer är av sammanfattande 
och framåtblickande karaktär. Det gäller dels en 
beskrivning av 1980-talets stenåldersforskning 
på Gotland och dels en diskussion kring medelti
dens ben- och hornhantverk och möjligheterna 
att via detta kunna beskriva inte bara hantverkets 
förändring över tiden utan också generella ut- 
veckligstendenser i medeltidens samhälle.
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Resultat av gotländsk stenalders- 
forskning under 1980-talet

Av Inger Österholm

Efter att en följd av år endast ha fått sporadisk 
uppmärksamhet intensifierades gotländsk sten- 
åldersforskning i början av 1980-talet, då Pro
jektet Gotlands Stenålder startades. Projektet 
knöt kontakter med forskare vid universiteten i 
Stockholm och Lund och med Länsmuseet och 
Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökning- 
ar (RAGU). Kontakten med Stockholms univer
sitet ledde till att arkeologiska institutionen där 
kom att förlägga en del av studenternas semina- 
riegrävningar till Gotland. Genom att samordna 
dessa grävningar med fältarbetena för arkeologi
studerande vid Gotlands läns folkhögskola blev 
avsevärda grävningsundersökningar möjliga.

1983 förläde Projektet Arkeologiska Prospekte
ringsmetoder en stor del av sin verksamhet till 
Gotland, vilket medförde, att bl a ett par kost
nadskrävande metoder kunde prövas i under
sökningarna, nämligen flygfotografering med 
moderna filmkvaliteter och georadarprospekte- 
ring. Båda visade sig kunna ge intressanta och 
värdefulla resultat men kunde av kostnadsskäl 
inte komma till användning i större utsträckning.

Av prospekteringsmetoder blev det i stället 
framförallt fosfatanalyser på jord, som kom till 
användning i stor skala, främst den snabba och 
billiga spot testmetoden (se artikel denna pu
blikation). Även tolkning av tillgängliga pollen
diagram blev en ovärderlig hjälp, när det gällde 
att i regional skala rekonstruera floran och dess 
växlingar i stenålderns gotländska landskap och 
att spåra människans påverkan på naturmiljön. 
I första hand användes de standardpollendia
gram från Lojsta-området, som upprättades av 
Ingemar Påhlsson i mitten av 1970-talet (fig.1-2).

Kurvorna för pollenzon VII berättar, att klima
tet under mesolitikum för runt 7000 år sedan var 
vad man brukar kalla atlantiskt. Medeltempera
turen för juli låg över 20 grader, och vintrarna 
var milda. Värmeperioder över hela jordklotet 
gjorde att världshavet steg vid upprepade tillfäl
len och bröt in i Östersjöbäckenet och fyllde det 
s.k. Litorinahavet med saltvatten. Produktionen 
i havet gynnades, och på land frodades yppiga 
ekblandskogar med murgröna, hassel och bok.

Det bör ha varit ett inbjudande landskap, som 
mötte de första invandrarna till ön, med bitvis

överflödande grönska och rika kustmiljöer med 
uddar, vikar och skär, som erbjöd möjligheter 
till givande fiske och säljakt. Mesolitiska grupper 
hade etablerat sig på den gotländska kusten re
dan för c:a 8000 år sedan, dvs senast i början 
av atlantisk tid. Kanske utkristalliserades efter
hand det bosättningsmönster som under hela 
stenåldern skulle komma att styra respektive 
gruppers aktivitet och rörelsefrihet geogafiskt. 
Kanske fanns det tidigare i kulturmonstret och 
medfördes som oskriven lag av landnamsgrup- 
perna. Under alla omständigheter uppvisar 
redan den första bosättningen en sträng territori- 
eindelning. Boplatsgrupperna ligger spridda 
utefter kusten med c:a 2 mil mellan de olika cen
tra och med obebodda områden emellan (fig.3). 
Troligen ligger socio-ekonomiska aspekter bak
om indelningen. Man hade behov av ett resurs
område med c:a 1 mils radie runt boplatsen för 
samlande och jakt på landdjur och en kustremsa 
om c:a 2 mil för fiske och säljakt. På ett ställe 
hade en grupp etablerat sig i öns inland, nämli
gen vid Mölner—Gullarve i Väte. Man bodde där 
vid stranden av ett stort insjösystem.

De återkommande globala värmeperioderna 
och havsstigningarna, som utgjorde grunden för 
det varma och fuktiga klimatet, måste emellertid 
också ha medfört dramatiska följder för de kust- 
boende säljägarna/fiskarena. Kanske förefaller 
förändringarna mer drastiska, när vi sena tiders 
människor beskriver dem, än de i verkligheten 
upplevdes av de inblandade. Framförallt kan vi 
inte applicera ett korrekt tidsperspektiv på ske
endena. Inte desto mindre bör kustfolket under 
perioder med havsstigningar, i varje fall under 
loppet av en generation, ha fått bevittna hur sto
ra arealer strandvegetation dränktes och erövra
des av havet med tidigare boplatser, sälskär och 
allt. Vi kan avläsa de dramatiska skeendena i 
kurvan för tallpollen (Pinus) i pollendiagrammet 
för zon VII där upprepade hak i kurvan illustre
rar hur stora strandområden med tallskog 
dränktes av havet och utplånades (fig.l).

Mot slutet av atlantisk tid förändrades de me
solitiska fångstboplatserna på den gotländska 
kusten till "yxboplatser". Det rör sig om stora 
mängder (hundratals) yxämnen och färdiga yxor
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Fig.l. Pollendia
gram från Bro
träsk, Lojstaom- 
rådet, Gotland. 
Zon VII, atlantisk 
tid. Efter I. Påhls- 
son 1977.
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Pig-2. Pollendiagram från Broträsk, Lojstaområdet, Gotland. Zon VIII, subboreal tid. Efter I. Påhlsson 1977.
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av sten på och omkring boplatserna. Grovt slag
na yxor, ibland delvis slipade, och yxor mer eller 
mindre anslutande till de s.k. lihults- och lim- 
hamnstyperna tycks successivt ha ersatts av 
bultade trindyxor med slipad egg. Det förefaller 
väl inte alltför långsökt att koppla yxorna till be
gynnande röjningar i den atlantiska urskogen. 
De alltmer tätnande skogarna kan till slut ha bli
vit nog så svårframkomliga, och det är inte 
omöjligt, att en primär funktion för yxan varit att 
fungera som något slags djungelkniv. Ökande 
mängder kol i sedimenten antyder emellertid 
också, att något slag av svedjebruksfas inletts i 
slutet av atlantisk tid (se fig.2 spalten Charcoal i 
pollendiagrammet för zon VIII nederst).

Tecken på en tidig jordbruksfas accentueras i 
inledningen av den följande klimatperioden, den 
sub-boreala.Sitt namn har den fått genom att 
temperaturen gradvis sjönk och småningom när
made sig den under boreal tid, d v s att julimedi
um kom att pendla runt 18 grader och att 
klimatet antog mera kontinentala drag med stör
re skillnad mellan sommar och vinter. Inbrotten 
av saltvatten till Litorinahavet upphörde för 
många århundraden, och de marina resurserna 
började sina. Undersökningar på strandboplat
serna har visat, att kustfolket småningom över
gav sina tidigare boplatser vid havsstranden för 
ett mer eller mindre rörligt svedjebruk i resurs
områdenas inre. Det skede av stenåldern som 
kallas neolitikum hade inletts. Exempelvis fyn
den från boplatsområdet Jakobs—Ajvide i Eksta 
visar på ett utmärkt sätt förändringen (fig. 4). På 
Jakobs högst upp på boplatsudden går en strand
linje från mesolitisk tid. Innanför denna depone
rades i slutet av mesolitikum en stor mängd 
stenyxor av äldre typer. När sedan udden genom 
landhöjningen växte till utåt fortsatte inte depo
sitionen av yxor utanför den gamla strandlinjen, 
och slutsatsen måste bli, att man då vistades på 
annat håll.

Förändringarna har sannolikt fortskridit över 
avsevärd tid men har inte desto mindre hela ti
den gått i en och samma riktning; mot en 
övergång från den mesolitiska fångstekonomien 
baserad på marina tillgångar till en ekonomi med 
huvudsakligen agrara verksamheter som djur
hållning och begynnande odling i lövskogsom
råden och utmed insjöstränder inåt ön.

Lång kontakt med agrara grupper på andra 
håll hade säkerligen betydelse för det gotländska 
fångstfolkets sätt att reagera på de vikande mari
na resurserna. Man upptog inte bara agrara 
verksamheter som sädesodling och djurhållning

JAKOBS

Område med yxor av endast 
äldre typ

enbart yngre typOmråde med yxor av

AJVIIE

Fig.4. Kartskiss över Jakobs/Ajvide-boplatserna visande 
ytfunna stenyxor. De fyllda markeringarna representerar 
yxor av äldre typer. De ofyllda markeringarna represente
rar yxor av yngre typer.

utan också för första gången keramiktillverk
ning. Att impulserna till denna kom från Konti
nentens och Sydskandinaviens s.k. trattbägar- 
kultur är helt uppenbart (fig.5). Även yxtyperna 
kom att följa växlingarna inom denna kultur
grupp under den tidigneolitiska odlingsfasen, 
och för första gången kan en mera avsevärd im
port till ön av flintföremål från Sydskandinavien 
spåras, främst i de tunnackiga flintyxorna och 
inte minst i depåfynden av sådana. Odlingsfasen 
varade flera århundraden och sträckte sig in i 
första delen av mellanneolitikum. Fynd av mel- 
lanneolitisk typ, t ex enstaka dubbeleggade yxor, 
uppträder i odlingsområdena.

Vid denna tid har emellertid åter en serie höj
ningar av havsytan förändrat förutsättningarna 
för marin fångst och fiske. Jordbrukargrupperna 
börjar återvända till havet, i början tillfälligt eller 
säsongvis, men småningom mera permanent. 
De stora mellanneolitiska kustbyarna växer fram. 
På boplatsen vid Jakobs—Ajvide bebodde man 
nu den nedre delen på Ajvide, som genom land
höjningen vuxit ur havet (fig.4).
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Fig. 5. Exempel på trattbägarkeramik. Teckningar Sven 
Österholm.

Återigen var det uppenbarligen livliga kontak
ter med andra grupper runt det Baltiska havet, 
som var betydelsefulla för utvecklingen. Denna 
gång gällde det grupper i nuvarande östra Sveri
ge och åländska—finska grupper. Den tidigneoli- 
tiska agrart inriktade kulturen på Gotland 
förändrades snabbt vad beträffade keramikde
kor, redskapstyper och livsföring och inlemma
des i ett nytt sammanhang; den gropkeramiska 
kulturen, som fått sitt namn av keramiken, där 
runda gropar stuckna med en pinne var överord
nat dekorelement.

Den nya livsföringen var baserad på fiske och 
sälfångst men var ändå inte en renodlad fångst
ekonomi. Sannolikt medförde man åtminstone 
svinet som husdjur vid flyttningen till stranden, 
och fynden från senare kulturlager visar , att 
husdjuren också omfattade får/get och nötbo
skap. Pollendiagrammen omvittnar, att denna 
djurhållning efterhand påverkat landskapet runt 
boplatsbyarna mot ett allt öppnare betesland
skap.

Om man för enkelhetens skull räknar med fyra 
generationer per århundrade, är det fråga om 
15—20 generationer under den period vi kan kal
la gropkeramisk på ön. Även om vi räknar med 
att endast drygt hälften levde och dog som bofas
ta på de gropkeramiska strandboplatserna är det 
ändå de hopade lämningarna från minst ett dus
sin generationer vi träffar på när vi undersöker 
de mäktiga och utbredda kulturlagren från de 
gropkeramiska strandbyarna, och det är inte un
derligt, att man kan utläsa mindre förflyttningar 
över tiden på boplatsytorna liksom spår av ha
vets återkommande stigningar och översand
ningar på låga boplatser.

De åtminstone under huvudfasen mycket rika 
marina resursena gav gropkeramikerna tid att 
utveckla ett rikt socialt och ceremoniellt livs
mönster. Spåren av kontakter grupperna emel
lan på ön och även kontakter med andra grupper

runt det baltiska havet omvittnar detta liksom de 
exempel vi kan se i gravarna, där vi inte bara kan 
utläsa omsorg om de döda anförvanterna utan 
också avancerade rituella mönster. Så saknade 
ett mansskelett i en grav vid Ajvide i Eksta hu
vud, men alla tänderna låg i ordning bredvid 
skelettet. Två tänder var ersatta med djurtänder, 
och tänderna bar skador som enligt osteologerna 
visade att de var utmejslade ur käkarna. I en 
annan grav vid Ajvide låg en ung flicka, som 
utöver matoffer och andra gravgåvor också hade 
fått med sig fem underkäkshalvor av olika igel
kottar, troligen i en liten amulettpåse som burits 
runt halsen. Under huvudet hade hon dessutom 
ett skinn av igelkott. "Igelkottsflickan" är för 
närvarande utställd i en monter i Gotlands forn- 
sal.

På östra sidan av ön är det inte ovanligt att 
skeletten ligger på sidan med uppdragna knän i 
s.k. sovställning eller hocker, varjämte grav
gåvorna ofta är stridsyxor och smyckeplattor av 
ben, alltsammans tecken på inflytande från den 
s.k. stridsyxekulturen i Danmark och på Konti
nenten.

På Gotlands nordligaste del förekom seden att 
läggs underkäkar av svin i gravarna. En grav vid 
Lickershamn innehöll inte mindre än 23 sådana 
käkar (fig.6). Svinkäkar i samband med bärnsten 
och hocker förekommer vid Ire och kan ha sam
band med den s.k. klotamforakulturen i Polen.

Keramiken, som fått ge den gropkeramiska 
kulturen dess namn, är ett av de bästa bevisen 
för att tid kunde avsättas till att uttrycka estetiska 
behov (fig.7), men också den omsorgsfulla ut
formningen av redskap och prydnadsföremål 
omvittnar det samma (fig.8). Tecken på att mera 
direkta ansträngningar för överlevnaden fick 
prioriteras i periodens slutfas kan intolkas i fynd
materialets kvalitativa tillbakagång. Sannolikt 
sammanhänger denna tillbakagång med den 
ovan nämnda ökade boskapshållningen, som var 
mera tidskrävande än den tidigare fångsten och 
fisket.

När kustbyarnas boskapsherdar i början av 
senneolitikum började expandera innåt ön, var 
avsikten inte enbart att finna nya betesmarker för 
djuren. Den kraftigt stigande kolkurvan i pollen
diagrammen (från mitten och uppåt i zon VIII) 
antyder, att målet inte minst var lämplig odlings
mark. Pollenkurvorna visar, att det var ädellöv
skogarna som fick ge plats för svedjeytorna, och 
fyndfördelningen omvittnar att odlingen efter
hand centrerats till öns bästa åkerjordar, även 
om man också kan utläsa, att praktiskt taget hela
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Fig.6. Dubbelgrav vid Grausne, Stenkyrka. Foto A. Lindberg.
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Fig. 7. Exempel på gropkeramik. Teckningar Sven Öster- 
holm.

öns yta utom en del rena hällmarker utnyttjats 
för bete. De s.k. skafthålsyxorna, troligen herde
folkets speciella löv- och röjyxor, är spridda över 
mest hela ön.

Den senneolitiska periodens gravar visar viss 
övervägande lokalisering till kusterna och i nå
gon mån till centrala delar av de gamla resursom
rådena. Förf. är tveksam till att dra alltför 
vittgående slutsatser av detta förhållande. För 
det första speglar kanske gravarnas lokalisering 
till de gamla områdena endast förhållandena i 
odlingsfasens inledning, när ännu levande tradi
tion från tidigare gjorde sig starkare gällande än 
senare. För det andra täcks odligsområdena inåt 
ön av den senare odlingsbygden från järnåldern 
och dessutom av den moderna odligen. Eventu
ella gravar kan vara utplånade och den diskute
rade lokaliseringsbilden helt missvisande. Mot 
detta resonemang talar å andra sidan fynd som 
t ex en grav vid Fläffinds i Burs, där en senneoli- 
tisk hällkista fungerat som familjegrav under 
många senneolitiska generationer för att slut
ligen i början av äldre bronsålder byggas om till 
storhög/röse. Anläggningen låg mitt i en modern 
åker.

Utnyttjandet av de gamla fiske- och fångst
platserna ännu långt in i bronsåldern är andra 
exempel på att bindningen till de gamla resurs
områdena fanns kvar länge nog.

I 1980-talets stenåldersforskning på Gotland 
har också s.k. experimentell arkeologi förekom
mit, dvs tekniska analyser av och praktiska 
prov med funna redskap etc. Till exempel prov 
med olika typer av stenyxor gav lika intressanta 
som oväntade reultat. Det visade sig nämligen, 
att eggvinklarna på exempelvis diabasyxor är i 
stort sett lika så långt ett tränat hantverkaröga 
kan åstadkomma detta, oberoende av yxtyp från

limhamnsyxa till trindyxa med slipad egg, tun- 
nackig diabasyxa och — mest förvånande av allt 
— enkel skafthålsyxa (fig.9). Samtliga "biter" i 
princip lika bra vid huggning, och eggvinkeln är 
på normala exemplar av alla typerna en kompro
miss mellan önskan att få en skarp yxa med bra 
bett och samtidigt en yxa som håller. Man kan 
endast avvika enstaka grader från den idealiska 
kompromissvinkeln förrän det straffar sig. Fun
na yxor med sönderslagen egg visar sig ofta vara 
exemplar, där man i försök att få en yxa med 
speciellt skarpt bett avvikit från idealet och fått 
eggen för tunn.Den för alla yxtyperna gemen
samma eggvinkeln är med andra ord en anpass
ning till materialets förutsättningar.

Det är säkert inte bara de stora tunnackiga yx
orna, som i tidigneolitisk tid berett vägen för det 
öppna odlingslandskapet, vilket oftast antas, 
utan även limhamnsyxor och slipade trindyxor, 
de senare av formen att döma ofta skaftade som 
tväryxor, var fullt användbara för sitt ändamål; 
att ringbarka stora träd och hugga rotskott/sly- 
skog med i små mesolitiska odlingar. Till och 
med den till synes runda och klumpiga s.k. 
"enkla" (ibland "simpla") skafthålsyxan från 
senneolitisk tid var en effektiv yxa för sitt för
modligen vanligaste ändamål; boskapsherdarnas 
lövtäkt. Många av de funna enkla skafthålsyxor
na är sönderslagna i nacken, vilket kan betyda, 
att de också använts som kilar vid klyvning av 
grövre virke. De kan då ha drivits med klubbor 
av trä, som inte efterlämnat några direkt synliga 
slagmärken.

Smärre, mer eller mindre yxformade verktyg, 
t ex de s.k. gullrumsyxorna (namnade efter den 
gropkeramiska boplatsen Gullrum i Näs, den 
först undersökta på ön), torde knappast vara yx
or. De är ofta mycket tunna i eggen och har 
sannolikt varit skärverktyg, som på stenåldern 
fick ersätta saxen. Den på senare tid alltmer an
vända benämningen "eggblad" är kanske ett 
bättre namn på detta verktyg, som är vanligt på 
alla de gropkeramiska boplatserna (fig.10).

Frågan om forntidens båtar har också penetre
rats. Det har vid sammanställningen av gjorda 
fynd visat sig, att skinnbåtar, som föreslagits, 
knappast förekommit närmare vårt område än i 
Nordnorge, på Irland och i sydvästra Storbritan
nien, med andra ord i områden med otillräcklig 
skog men med tillgång till skinn/hudar. För öv- 
rigt tycks båtmaterialet ha varit trä, och sannolikt 
utgjorde trädstamsbåten i olika utformningar 
under lång tid forntidsmänniskans enda kom
munikationsmedel i Sydskandinavien på samma
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Fig.8. 1, tjocknackig flintyxa. 2, miniatyryxa av diabas. 
3, flintkniv. 4, retuscherad spets av flinta. 5, spånpil- 
spets av flinta. 6-7, keramikpärlor. 8, rörbenspärla. 9, 
bearbetat ben. 10-11, fiskekrokar. 12-14, harpuner. 
15-16, benspetsar. Nr 1 storl. 2/3, övriga 1/1. Teckning
ar av Sven Österholm.
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Enkel skafthålsyxa

Trindyxa med slipad egg

Tunnackig yxa

Yxa av Limhamns-typ

Skala 1/1

Fig.9. Skiss visande fyra diabasyxor. Eggvinkeln är anpassad till materialet och är densamma oberoende av uxtyv. 
Efter S. Österholm 1987.

sätt som den ännu är det i många söderhavskul- 
turer.

Sannolikt har en hel del av oss via skolans his
torieundervisning bibringats uppfattningen att 
forntidens båtar var "ekstockar", som holkats 
ur med hjälp av elden. I själva verket är funna 
båtar från den aktuella tiden tillverkade av lind 
och någon gång poppel, dvs våra lösaste löv
träd.Eken som båtträd tillhör långt senare tider, 
när man hade yxor av järn för urholkningen. Att 
urholka en rå ekstock med hjälp av elden är när

mast ogörligt. Däremot tillämpar Söderhavets 
kanotbyggare tekniken att bränna en nyhuggen 
kanot utan och innan för att den skall bli tät och 
inte spricka i solen. Eventuella märken efter så
dan bränning kan till äventyrs ha gett upphov 
till hypotesen om urholkning medelst eld.

För prov i farvattnen runt Gotland tillverkades 
1986 en 4, 5 m lång trädstamsbåt av en lindstam 
(fig li)- Den försågs med utriggare av en liten 
granstam. Förebilder var fynd av forntida båtar 
och framförallt hällristningarnas båtbilder. Före-
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til.

Fig.10. Minieggblad. Storlek 1/1. Teckning av Sven Ös- 
terholm.

bilderna till dessa är med all sannolikhet just 
utriggade trädstamsbåtar av olika utformning. 
Båten prövades i Östersjön under olika förhållan
den, i första hand för kustfiske och för färder 
mellan Eksta-kusten och Karlsöarna. Två man 
kunde paddla till Lilla Karlsö på 50 minuter och 
till Stora Karlsö på 2 timmar. Det var alltså möj
ligt för stenåldersfolket vid Ajvide i Eksta att på 
sin tid besöka Karlsöarna vid dagsturer, om man 
inte ville göra längre besök. Öarna ligger 3, 5 re
spektive 7, 5 km ut från kusten. Båten döptes till 
"Ålkraku" (Storskarven). Namnet fick den för 
att skelettben av storskarv hittats i kvinnogravar 
på stenåldersboplatsen vid Ajvide. Troligen har 
skarven haft någon speciell betydelse för stenål
dersfolket, kanske i magien, kanske rent av 
praktiskt.Exempel finns från Sydostasien, på hur 
kvinnor än idag använder storskarv till hjälp vid 
fiske. Hur som helst var namnet ett "turnamn" 
för båten. Den fungerade utmärkt även i relativt 
hög sjö, förutsatt att inte vågorna bröt alltför 
mycket.

Efter de lyckade proven med den lilla båten 
tillverkades en större av en poppelstam. Den var 
färdig 8 m lång och kunde ta 6 mans besättning. 
Den urholkade stocken var förhöjd med två syd
da bord och hade en granstock till utriggare 
(fig. 12). Denna större båt paddlades över Öster
sjön till Öland och sedan ner genom Kalmarsund 
och runt Sydsverige till Danmark. Proven visa
de, att besvärliga strömförhållanden och små 
sommarstormar inte torde ha utgjort några större

problem för stenålderns och bronsålderns sjöfa
rare. Inte heller navigeringen bör ha erbjudit 
svårigheter. En färd som den beskrivna kan ha 
tagit forntidens vana kanotpaddlare mindre än 
en månad, inklusive besök hos vänner, kanske 
släktingar, på boplatser utefter vägen. Hemfär
den undan sydvästvindarna bör ha gått väsent
ligt snabbare. Den större experimentbåten, som 
för övrigt kallades Ålkraku II, kunde i gynnsam 
vind göra runt 10 knops fart för sitt linnesegel 
om 8 kvadratmeter.

Intressant i sammanhanget är, att osteologen 
Nils-Gustaf Gejvall på gotländska manliga ske
lett kunnat iaktta en förändring på lårbenet, en 
s.k. popliteal gropbildning, en gropbildning vid 
platsen för ett muskelfäste ovanför knävecket. 
Förändringen uppkommer vid ensidigt ansträng
ande arbete under lång tid, t ex vid kanotpadd- 
ling. Han fann förändringen på 4 skelett från 
boplatsen Ire i Hangvar, på 3 från Västerbjärs i 
Gothem och på 2 från Visby-boplatsen.

Experimenten med stockbåtarna visade, att 
båttypen medgav färder vart som helst till fast
landen runt Östersjön. Avstånden till kusterna 
österut är emellertid 2—3 gånger så stora som till 
Öland i väster, vilket sannolikt medförde, att 
man oftast gick mot Öland och sedan söderut 
eller norrut.

Att färdvägarna ofta gick söderut till Sydskan- 
dinavien — Danmark omvittnar de många flint
föremålen på Gotland från detta område. 
Föremålen var tydligen oftast färdiga yxor etc. 
eller halvfabrikat, där endast slipningen åter
stod. Det fanns ju heller ingen anledning att 
frakta onödig flinta långa vägar.

Kommunikationerna med Sydskandinavien 
och Danmark har också lett till att tandsnäckor, 
bärnsten och stridsyxor av dansk typ funnit vä
gen till ön liksom de tidigare nämnda smycke
plattorna av ben.

Färdvägar norrut speglas av till Gotland hem
förda föremål som björntänder, föremål av skif
fer samt de figuriner av lera eller andra material, 
som påträffas på ön.Dessa senare har sitt ur
sprung i östliga områden med Åland som väst
ligaste utpost.

Den materiella importen motsvaras säkerligen 
av, eller är intimt förknippad med, en import av 
ideer och sedvänjor, i vissa fall med tydliga drag 
av kultbruk. Detta är exempelvis fallet med be
gravningssederna. Vackra gåvor kan möjligen 
klassas som en gärd av hyllning till en avliden 
kär anhörig, men när det kommer till seder som 
att lägga den döde i hockerställning, där annars
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Fig. 11. Den lilla experimentbåten Ålkraku I utanför Gotlands västkust. Foto förf.



utsträckt läge förekommer, är det inslag av främ
mande kultbruk, som uppträder. Likaså när 
speciella kombinationer av gravgåvor uppträder 
eller speciella gåvor, som exempelvis stridsyxor
na av flinta i de gotländska gropkeramiska 
gravarna eller de nämnda smyckeplattorna av 
ben.

Så genomgripande förändringar kan endast 
tänkas som resultat av mycket långvariga kon
takter och kanske inte ens detta. Troligen krävs 
att människor också flyttar mellan områdena och 
för idemässiga nyheter med sig, liksom tekniskt 
kunnande etc.Kanske var det inte ovanligt, att 
brudar hämtades från andra områden. Exempel 
finns på nu levande kulturer på motsvarande
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nivå, där tabureglerna rent av föreskriver ett så
dant förfarande, bl a på Vanuatu i Söderhavet. 
Detta skulle ifråga om vår egen stenålder förklara 
t ex likheterna i dekor och former på keramiken 
liksom likartade förändringar över tiden. Av 
fingeravtrycken att döma synes ju stenålderns 
krukmakare ha varit kvinnor.

Relaterade företeelser gör det klart, att för
bindelserna till och från Gotland varit livliga 
redan under stenåldern. Likaså att de, om än i 
växlande grad beroende på avståndet, varit rikta
de åt olika håll. Troligen kan man redan i denna 
bild ana betydelsen av den faktor som senare 
skulle göra Gotland till ett centrum för medelti
dens handel; det centrala läget mitt i Östersjön.
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VAGARNA OCH GRAVFALTET 
Tre vägar vid Annelund

Av Monica Wennersten

Undersökningen av det stora Annelundsgrav- 
fältet vid Visby flygplats avslutades 1987 efter att 
ha pågått under många år. Totalt hade då ca 420 
gravar från framför allt förromersk och romersk 
järnålder undersökts och återställts. På gravfältet 
finns dessutom två låga rösen med begravningar 
från yngre stenålder och bronsålder.

I september 1990 gjordes kantskärningar längs 
en väg, den s k Hästnäsqvior, som sträcker sig i 
västsydvästlig — nordnordostlig riktning förbi 
och delvis över Annelundsgravfältet mot Lilla 
Hästnäs. Väghyveln rev då med sig några stora 
gråstenar ur vägens västra dike strax intill grav
fältets sydvästra del. Den efterföljande under
sökningen visade att stenarna härrörde från en 
ca 8 meter stor grav, som till hälften var täckt av 
vägbanan och fortsatte in på två tomter väster 
om gravfältet. Denna tidigare ej kända anlägg
ning är av en gravtyp, som överensstämmer med 
den närmaste anläggningen inne på gravfältsom- 
rådet. Även de fynd, som gjorts i graven, bl a 
fragment av en s k örontutulus av brons, pekar 
mot samma datering, övergången mellan brons
ålder och järnålder, ca 300 f Kr.

För att utröna om ytterligare gravar fanns i den 
närmaste omgivningen grävdes ett flertal prov
schakt inne på de aktuella tomterna. I schakten 
påträffades ett par stensträngar eller vastar samt 
fortsättningen på den hålväg, som tidigare hade 
registrerats norr om gravfältet men längre mot 
öster. Någon kontakt mellan hålvägen och gra
varna hade hittills inte kunnat konstateras. När 
den nyupptäckta graven torvades av framträdde 
dock tydliga spår dels av hålvägen i gravens 
nordvästdel, dels av Hästnäsqviors äldsta sträck
ning i sydostdelen. Eftersom på gravfältet också 
finns en med gravarna samtida väg, känns det 
motiverat att helt kort redogöra för de tre kom
munikationsleder som finns på Annelundsgrav
fältet.

Den allra äldsta vägen (1) avtecknar sig som 
ett rakt, gravtomt stråk, 3—10 meter brett, som 
löper i sydvästlig — nordostlig riktning genom 
gravfältets norra del. Den har inte avsatt några 
som helst spår i marken, sannolikt pga det tun
na jordlagret och närheten till berggrunden. 
Eftersom gravarna har tagit hänsyn till denna

väg och grupperat sig längs den måste den vara 
samtida med eller äldre än gravarna. Den torde 
därför kunna dateras till omkr 300 f Kr. En lik
nande forntida väg finns bl a på det med Anne
lund samtida gravfältet vid Sälle i Fröjel socken.

Den ovan nämnda hålvägen (2) framträder i 
terrängen som en svag, upp till drygt 6 meter 
bred försänkning i marken. Den sträcker sig i en 
vid båge norr om gravfältet och kan mot öster 
lätt följas fram till en åkerkant. Västerut är spå
ren däremot otydligare. Hålvägen har upp
kommit genom långvarig nötning på markytan 
av människor, djur och fordon. Djupet på hålvä
gen varierar beroende på markens beskaffenhet, 
t ex jordlagrets tjocklek. Senare tiders markan
vändning kan också ha påverkat hålvägens 
utseende. Försänkningen är ibland så grund att 
vägens sträckning kan vara svår att urskilja. På 
några ställen är den däremot mycket tydlig och 
djupet kan vara omkring 0,5 meter. Trots att ett 
flertal provschakt har gjorts över hålvägen har 
det inte varit möjligt att datera denna. Genom 
den nu upptäckta graven i områdets sydvästra 
del kan dock fastställas att hålvägen måste vara 
yngre än 300-talet f Kr. Vägen har skadat gravens 
yttre partier där man tydligt kan urskilja spåren 
efter vagnshjul.

En tredje väg, som berör Annelundsgravfältet, 
är den s k Hästnäsqvior (3), en grusväg, som till 
viss del alltjämt är i bruk. Den har ungefär sam
ma sträckning som hålvägen (2). I sydväst går 
den parallellt med denna men är österut lagd 
tvärs över gravfältets nordöstra del och korsar 
här den äldsta vägen (1). Hästnäsqvior finns 
upptagen i kartmaterial från 1600-talet men är 
sannolikt betydligt äldre och troligen förhisto
risk. Den kan ha ersatt hålvägen när denna av 
något anledning har övergivits.

En noggrann analys av kartmaterialet och forn- 
lämningsmiljön runt Annelund är nödvändig för 
att man skall kunna lösa problemet med date
ringen av hålvägen och dess efterträdare, 
Hästnäsqvior. Även frågan om vilken funktion 
vägen har haft bör diskuteras. Detta gäller i ännu 
högre grad den med gravfältet samtida vägen. 
Trots omfattande fosfatkarteringar och provun
dersökningar runt Annelundsområdet har inte
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Pig i Gravfältet med de tre vägarna: l,den äldsta vägen, samtida med gravarna. 2, hålvägen. 3, Hästnäscjvior, samt 
4, grav påträffad och undersökt 1990. Ritning E. Pettersson och S. Pettersson.
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Fig.2. Hålvägen i områdets nordöstra del. Beddenär här c:a 4—4,5 m. Foto Ulf Abramson.

1 VegetsUonssldkt
2 Sandig, gråbrun mylla
3 Småiten 5- 10cm

Co. Visby 
Staga 412

Profil ritad frdn V 
Haj-1990
Av Monica Wmnsrstm

Fig.3. Profil av hålvägen i områdets nordöstra del. Renritning S. Pettersson.

den bebyggelse påträffats, som hör samman med 
gravarna. Vägen bör dock ha använts som kom
munikationsled mellan gården och gravfältet.

Om vägens fortsatta sträckning utanför gravfäl
tet kan ses i äldre kartmaterial kan detta vara en 
möjlighet att lokalisera den förhistoriska gården.
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TRULLHALSAR
Om den osteologiska undersökningen

Av Berit Sigvallius

Det sägenomspunna gravfältet Trullhalsar i 
Anga socken på östra Gotland undersöktes av 
arkeologer första gången redan 1888. 27 år sena
re, 1915—16, genomfördes nästa undersökning. 
Delvis var det samma gravar som undersöktes 
båda gångerna.

Dåtidens arkeologiska teknik skilde sig väsent
ligt från dagens; ofta undersöktes en grav så, att 
man gick direkt på gravgömman, dvs man 
grävde en grop mitt i graven. Vid utgrävningar
na 1915—16 undersöktes dock hela gravarna. De 
gravar som undersöktes två gånger har givit fynd 
båda gångerna.

År 1973—74 gjordes en osteologisk analys på 
de brända benen från Trullhalsar. Denna under
sökning har hittills inte publicerats.

De undersökta gravarna utgör bara en del av 
gravfältet. De är alla från den yngre järnåldern, 
huvudsakligen från vendeltid, dvs 550—800 
e Kr, men några är äldre, från folkvandringstid 
(350—550 e Kr) eller yngre, från vikingatid 
(800—1000 e Kr).

Den osteologiska analysen omfattar totalt 30 
anläggningar. Av dessa har 7 undersökts vid bå
da utgrävningstillfällena och, som sagt, givit 
fynd båda gångerna.

Minst 33 personer har begravts i de 30 anlägg
ningarna. Det betyder, att 3 gravar antingen har 
använts vid upprepade tillfällen eller att två per
soner begravts samtidigt i dem. Att gravanlägg
ningar använts för upprepade begravningar är 
ingen ovanlighet. Man kan t ex jämföra med Tjä
le i Ala, där gravfältets 35 gravanläggningar 
innehöll minst 65 individer av människa och där 
flertalet av dessa gravläggningar inte var samtidi
ga, även om de var från samma förhistoriska 
period. Det undersökta gravfältet på Tjäle är från 
ungefär samma tid som Trullhalsar. (Sigvallius, 
opublic. rapport).

Man får alltså tänka sig att många gravanlägg
ningar på förhistoriska gravfält mycket väl kan 
vara av typen familjegrav eller liknande.

Begravning av flera personer vid olika tillfällen 
i en och samma anläggning förekommer oftast i 
de stora gravarna. Mer sällan hittar man fler än 
en individ i de små gravanläggningarna.

Det är ofta påfallande små mängder ben i

brandgravar. Tör Trullhalsars del varierar mäng
den ben från ett fåtal fragment vägande tillsam
mans 4,5 gram till 6 liter brända ben med en vikt 
av ca 4 540 gram. Genomsnittet per grav är 1,25 
liter, eller 823 gram.

Benen av en kremerad människa har en volym 
av omkring 3 liter, vilket innebär att i genomsnitt 
ungefär två tredjedelar av materialet har försvun
nit. I själva verket saknas betydligt mer, eftersom 
flera gravar innehåller ett eller flera djur, som 
också kremerats. Den ursprungliga benmängden 
borde med andra ord ha varit väsentligt mer än 
3 liter.

Det finns egentligen bara en möjlig förklaring 
till att så mycket ben försvunnit, och det är att 
benen hanterats på något sätt mellan kremering
en och gravläggningen. Eftersom benen är starkt 
fragmenterade, vanligen 1—2 cm stora, ligger det 
nära till hands att tänka sig en avsiktlig kross- 
ning. I samband härmed kan material ha gått 
förlorat, t ex porösa bendelar som helt enkelt 
pulveriserats.

Att bestämma kön och ålder på kremerade 
människor erbjuder stora svårigheter. Tör att 
kunna göra en könsbedömning fordras att vissa 
speciella skelettdelar finns kvar, vilket det, med 
tanke på materialförlusten, inte är särskilt stor 
chans för.

Endast sju individer på Trullhalsar har kunnat 
könsbedömas, fyra kvinnor och tre män. Ålders- 
bedömningarna måste i allmänhet ske med vida 
intervaller och dessutom med överlappningar 
mellan de olika ålderskategorierna. Detta beror 
på att de individuella variationerna, d v s att oli
ka människor åldras olika, är mycket stora. Av 
de 32 individer som kunnat åldersbedömas är det 
endast en, som kunnat bedömas närmare, en 
ung individ, ca 20 år, vars skelett ännu inte vux
it färdigt. Åtta individer har bedömts vara mellan 
18 och 44 år, sju mellan 35 och 64 år, tre har be
dömts vara äldre än 60 år, och för resterande 
tretton har bara kunnat konstateras att de varit 
vuxna.

Att man ibland finner två individer av männi
ska i brandgravarna har lett till tankar om att 
människooffer var vanliga händelser vid brand
begravningar i förhistorisk tid. Emellertid finns
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det flera andra förklaringar till dubbelbegrav
ningar. Upprepad användning av en gravan
läggning för flera olika begravningar, kanske 
nära varandra i tid, är faktiskt den mest troliga 
förklaringen om man tar hänsyn till fyndomstän
digheterna. Gamla utgrävningar kan dock vara 
så dåligt redovisade på den punkten att det blir 
svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra om 
kremationerna varit samtidiga eller bara samtida. 
Ytterligare en förklaring till dubbelbegravningar, 
som man inte kan bortse från, är möjligheten till 
samtidig död, t ex vid smittsamma sjukdomar, 
olyckor m m.

Dock måste man även ta människooffer med i 
beräkningen; det finns skriftliga källor som be
rättar om sådana. Ingen av gravarna på Trull- 
halsar kan dock bevisligen sägas innehålla någon 
offrad människa.

Det verkligt intressanta med brandgravarna är 
emellertid de djur som fått följa med den döde 
på bålet; på Trullhalsar finns inte mindre än 10 
olika djurarter i gravarna.

Brandgravarna på Trullhalsar är dock ej unika. 
Faktum är, att sederna runt kremationer, vad det 
gäller offrade djur, är tämligen likartade över ett 
mycket stort område inte bara inom Sverige utan 
faktiskt inom stora delar av Nordeuropa. Got
land hör till detta traditionsområde, och det 
avspeglar sig i begravningstraditionerna (Müller 
1989).

Den arabiske upptäcktsresanden Ibn Fadlan 
blev vittne till hur en vikingahövding kremera- 
des på Volgas strand år 922 e Kr. Till honom 
offrades ett flertal djur: en hund, två hästar, två 
kor, en tupp och en höna. Dessutom offrades en 
ung kvinna, en trälinna. Att Ibn Fadians beskriv
ning av offren är verklighetstrogna vet vi, efter
som just de djur han nämner är de man 
regelbundet finner i vikingatida, och även äldre, 
brandgravar. Även förfaringssättet i övrigt, dvs 
bålbygget och själva kremeringen, verkar mycket 
verklighetstroget återgivet. Det finns ingen an
ledning att tro att inte också människooffret 
skulle vara ett återgivande av en verklig händel
se.

DJURBENEN
Rovdjur
I 9 gravar, varav 8 brandgravar och 1 skelettgrav, 
finns klofalanger av björn. I skelettgraven är 
även björnklorna obrända. Lodjur finns i 4 gra
var varav 2 även innehåller björnklor. Alla 
gravarna med lodjursklor är brandgravar.

Dessa klofalanger av björn och lodjur är troli
gen vad som finns kvar av en fäll, som den döde 
legat på eller under, eller som han svepts i före 
kremeringen.

I sammanhanget bör man kanske nämna säg
nen om "Takstainarn" i Lärbro, den maktlystne 
storbonden, som slog ihjäl prästen och sedan 
blev ihjälslagen själv av uppretade församlings
bor. Man hade påtagliga besvär med att få 
honom att stanna kvar i sin grav, och till sist 
"band" man honom bl a med en björnfäll under 
besvärjelsen "ligg här ett år för varje hår" och 
slutligen med lindkol, varvid Takstainarn gav 
upp och stannade i sin grav (Söderberg 1975).

Sägnen är från historisk tid, hur gammal är 
kanske svårt att avgöra. Händelsen med Takstai
narn är från 1200-talet, men man har knutit 
sägnen till en grav, som undersöktes på 1920-ta- 
let, en grav från vendeltid, ca 600 e Kr. Söder
berg säger i sina kommentarer om gravens 
samband med den förfärlige Takstainarn att "det 
märkvärdigaste var, att i graven hittades sju 
björnklor".

Sanningen är emellertid att detta inte var 
märkvärdigt alls. Från denna tid, vendeltid, är 
det tvärtom mycket vanligt med rovdjursklor i 
både brand- och skelettgravar på Gotland och i 
övriga Sverige (Petré 1980). Björnklor är det 
ojämförligt vanligaste följt av lodjursklor, men 
även klor av järv har påträffats, dock inte på 
Trullhalsar.

Man kan alltså avfärda den aktuella gravens 
samband med Takstainarn, men sägnen blir ju 
inte mindre spännande för det. Tanken på att en 
rovdjursfäll skulle kunna "binda" de döde vid 
sin grav skulle kunna vara en kvarleva i folktradi
tionen, en kvarleva (må vara omtolkad) från 
förhistorisk tid. Muntliga traditioner om seder 
och bruk är ofta mycket gamla, ibland 1000-tals 
år (Tillhagen 1978).

Ca 1/3 av de begravda människorna på Trull
halsar har fått en rovdjursfäll med sig på bålet. 
Ett par av dem har till och med fått två.

Häst och hund
Minst 12 hästar och 11 hundar finns i gravarna 
på Trullhalsar. Ofta förekommer de båda arterna 
tillsammans. Vanligen finner man benfragment 
från hela djuren, men det förekommer även att 
stora delar av djuren saknas och man får alltså 
räkna med möjligheten att bara vissa delar av 
djuren lagts på gravbålet.

Man kan säga att hästen och hunden hör till
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''standardutrustningen" i gravar från den yngre 
järnåldern. Hunden är i detta sammanhang den 
äldsta, medan hästen dyker upp något senare i 
gravarna och blir vanlig först under vendeltid.

Hunden är idag en symbol för trofasthet. Kan
ske har denna symbol sina rötter i förhistorisk 
tid. Hästen är guden Odens speciella djur — den 
åttafotade Sleipner red guden själv på. Hur detta 
antogs ha sett ut ser vi t ex på bildstenen från 
Ar dre kyrka.

I föreställningarna red gemene man (eller åt
minstone de mer välsituerade) kanske till Valhall 
på egen häst, vilket illustreras på många bildste
nar, t ex på den från Hunninge i Klinte, där 
också hunden finns med springande framför 
hästen (Nylén 1978). Hästen och hunden måste 
nog betraktas som sällskap till den döde på hans 
eller hennes vidare färder till livet efter detta.

Övriga däggdjur
Men hur är det med övriga djur? Är de bara 
mat, som den döde fick med sig?

För det första kan man konstatera att de delar 
av "matdjuren", dvs nöt, får/get och svin, som 
finns i gravarna, är ganska få. Mycket sällan på
träffas hela djur av dessa arter. Då de förekom
mer hela är det oftast fråga om mycket unga djur.

Tanken att de skulle vara matoffer till den dö
de, eller rester av en gravmåltid, är fullt möjlig. 
Emellertid är det vanligtvis så, att de delar som 
finns i gravarna är de delar vi idag betraktar som 
slaktavfall, dvs huvud och fötter (Müller 1989). 
Så är även fallet på Trullhalsar.

Man får nog tänka sig att vissa delar av djuren 
lagts som symboliska offer på gravbålen, medan 
andra delar är rester av mat, som den döde fått 
med sig, och ytterligare andra är rester efter en 
gravmåltid, där man slängde benresterna på bå
let. När det gäller eventuella gravmåltider kan 
man dock konstatera, att det är i så fall sällan 
som hela djurkroppen ätits vid gravbålet. Van
ligtvis är nämligen de benfynd som kan tolkas 
som rester efter en offermåltid mycket få.

Fisk och fågel
Fisk är egentligen mycket sällsynt i brandgravar
na. På Trullhalsar har fiskben bara hittats i en 
enda grav och det var en skelettgrav, där också 
övriga djurben var obrända. Troligen är det dock 
vanligare med fisk i gravarna än vad vi är med
vetna om, vilket kan ha flera olika orsaker: 
fiskbenen är små och svåra att ta tillvara, de fal
ler ofta igenom arkeologens sållmaskor, de

fragmenteras lätt till oigenkännlighet, de kan to
talförstöras vid kremeringen.

Fågel förekommer i 4 gravar på Trullhalsar. I 
två fall är det brända ben och i två fall obrända. 
Även om ingen av fåglarna på Trullhalsar har 
kunnat artbestämmas kan man konstatera, att på 
andra gravfält är tamhöns den vanligaste fågelar
ten, men även andra arter förekommer, som gäss 
och olika vilda fågelarter. Bortsett från möjlig
heten att de är matoffer, har fåglar en mycket 
varierad symbolisk betydelse, inte minst i sam
band med död (Tillhagen 1978).

Oförklarliga fynd
Tämligen ofta finner man obrända tänder av nöt
kreatur, svin, får och även häst i brandgravarna. 
Det är tänder som är helt opåverkade av eld och 
som alltså lagts i graven efter det att bålet brun
nit ner. I många brandgravar är obrända tänder 
de enda fynden av ovan nämnda djur, framför
allt gäller detta nötkreatur. En enda tand är 
definitivt inget matoffer, och det är heller ingen 
rest från någon gravmåltid. Det är ett symboliskt 
offer — men symboliken i detta är för längesedan 
bortglömd.

Litteratur
Müller, Hanns-Hermann, 1989. "Tierreste aus 

Leichenbränden des jungbronzezeitlichen 
Gräberfeldes von Berlin-Rahnsdorf" Zf A Z. 
Archäol., nr 23 sid 237—248, Berlin.

Nylén, Erik, 1978. "Bildstenar". Visby.
Petré, Bo, 1980. "Björnfällen i begravningsritua

len — statusobjekt speglande regional skinn
handel?" Fornvännen.

Söderberg, Bengt, 1975. "Gotlands sällsamheter". 
Tillhagen, Carl-Herman, 1978. "Fåglarna i folk

tron".
I texten hänvisas ibland till brandgravsunder- 

sökningar från andra områden i Sverige. Därmed 
avses författarens egna, ännu opublicerade rap
porter, framförallt från Mälardalen.

25



Slutet på utgrävningarna 
på Barshaider i Grötlingbo

Av Peter Manneke

De arkeologiska undersökningarna på det stora 
Barshaldersgravfältet som utförts etappvis sedan 
1970-talet i samband med sandstenstäkten strax 
väster om vägen Hemse—Burgsvik har avslutats.

Stentäkten pågår i ett smalt stråk från norr till 
söder i gravfältets södra del ned till sockengrän
sen mellan Grötlingbo och Fide. Söder om denna 
gräns tar en åker vid och de gravrösen som even
tuellt har legat här före åkerns tillkomst är idag 
bortodlade.

På helikopterbilden syns den sydligaste gra
ven (anläggning 2381). Den låg till hälften i åkern 
och var svårt skadad av jordbruksarbete. Ur
sprungligen var den en stor och ståtlig anlägg
ning med påkostade yttre stenläggningar. Den 
totala diametern var över 17 meter. Själva grav- 
röset var ett av de största och högsta rösena på 
denna del av gravfältet, hela tio meter i diameter 
och en meter högt. Röset var uppbyggt kring och 
över en stenkista byggd av stående, släta sand- 
stensskivor. Kistan var plundrad och hade 
därvid också skadats i den södra kortsidan. Ro
sets inre var uppbyggt av gråsten och oregel
bundna sandstensblock. Över detta grova sten
material hade sedan ett tjockt lager kalkgrus 
lagts, så att graven fick en välvd och jämn yta. 
Graven hade innehållit en brandgrav. Spridda 
brända ben och enstaka mindre, eldskadade 
bronsföremål låg utslängda över kistans norra 
kortsida. Fynden daterar graven till omkring 400 
e Kr, ungefär som de flesta andra daterbara gra
varna i denna del av gravfältet.

Av de yttre stenläggningarna utanför central- 
röset var inte mycket kvar, men de stenar som 
låg kvar i läge vittnade om stor omsorgsfullhet 
vid byggandet samt om ett ytterst noggrant geo
metriskt tänkande med exakta cirklar och raka 
linjer. Ytterst, ca tre meter från centralröset, hade 
lagts en meterbred flisgång av sandstensplattor 
och sandstensskivor. Mellan skivorna hade man 
strött fint kalkstensgrus. Utrymmet mellan den
na flisgång och centralröset var dekorerat med 
tre koncentriska cirklar av svallade, mindre grå
stenar och med zick-zack-gående rader av lik
nande gråstenar mellan cirklarna.

Till just denna grav är en spännande och fanta
sieggande folklig tradition knuten. Enligt denna 
skulle här vara begravd den sägenomspunne 
hövdingen Stavar från Burs, som tillsammans 
med sina män skulle ha dödats av norrmän i ett 
slag som stod i närheten, på Sandesrum. Enligt 
gängse tolkning skulle detta ha skett under vi
kingatiden. Fynden i graven och även själva 
gravformen med den intrikata omgivande sten
läggningen är dock åtskilliga hundra år äldre. 
Eftersom kistan var helt genomgrävd och plund
rad kan en eventuell efterbegravning inte helt 
uteslutas. Kanske kan framtida undersökningar 
i trakten eller i Burs kasta mera ljus över den för
bryllande sägnen?

Mer att läsa om undersökningarna på Barshal- 
der finns i Gotländskt Arkiv åren 1977—89 samt 
i Arkeologi på Gotland 1979.

Fig.l. Grötlingbo, Uddvide, anläggning 2381 i slutet av 
undersökningen. Röset är nästan helt borttaget. De enda 
konstruktionsdetaljerna som är kvar av graven är central- 
rösets kantstenar, kistan med de närmast omgivande 
stenarna och de yttre stenläggningarna utanför röset. 
Foto från norr. Helikopterfoto Peter Manneke.
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KVINNA FUNNEN I KOLGROP PÅ BINGEBY 
En märklig begravning i kvarteret Melonen

Av Ann-Marie Pettersson

När man hösten 1989 skulle börja bygga bostäder 
på området där förut Linds växthus och träd
gårdsodlingar låg öster om Visby innerstad 
upptäcktes en mycket märklig begravning. Den 
såg till en början ut som vilken som helst av det 
tiotal kol- och sotfyllda gropar som den låg till
sammans med inom en ca 10x20 m stor yta. 
Några av groparna innehöll också bränd sten, 
enbart kalksten eller både kalk- och gråsten.

Under ett sotigt slaggartat ytskikt, ca 1,55 m i 
diameter, var en totalt 70 cm djup närmast tratt- 
formig grop med mot botten en extra, trång 
nedgravning ca 20 cm djup. Gropen var fylld 
med sotig och kolbemängd sandig jord. På en 
flat kalksten vid botten av den övre vida delen 
av nedgravningen vilade skelettet av en männi
ska nedtryckt sittande med kraftigt uppdragna 
knän och ryggraden och huvudet i förvriden 
ställning. Den extra fördjupningen under skelet
tet var fylld med halvbränt trä och kol. Framför 
underbenen låg en kam och i vinkeln mellan 
underbenen och lårbenen låg tillsammans fyra 
silvermynt och ett stycke s k bitsil ver. Det var tre 
tyska mynt, ett komplett och ett defekt ihopsin- 
trade, samt ett fragment och ett 1/4 mynt utan 
prägling. Bitsilverstycket var stämpelornerat. Al
la hade probermärken, dvs man har böjt mynten 
och hackat i dem med en kniv för att pröva deras 
silverkvalitet. Fyndet hade samma karaktär som 
de vikingatida skattfynden med kombinationen 
av mynt och bitsilver. Nära silvret låg två bennå
lar, den ena något djupare än den andra. Båda 
var defekta. De kan eventuellt ha hållit ihop nå
gon form av behållare för silverföremålen eller 
de kan ha suttit i klädedräkten. Föremålen är 
från vikingatidens slut omkring mitten av 
1000-talet.

Eftersom man från början bedömde anlägg
ningen som en bland många kol- och sotfyllda 
nedgrävningar gjordes det första "snittet" med 
grävskopa. Därvid upptäcktes kraniet som hade 
blivit spräckt, och undersökningen fortsatte ma
nuellt. Det spräckta kraniet var för övrigt den 
enda skada som åsamkades anläggningen. Det 
eventuella sambandet, funktionellt och/eller tids
mässigt, mellan anläggningen med skelettet och 
övriga sot- och kolgropar är oklart.

Fig.l. Gropen med den begravda kvinnan. Man kan på 
den förvridna ställningen se hur kvinnan pressats ner i 
den trånga gropen. Bakom underbenen ligger silvret, och 
framför benen syns kammen. Foto A.-M. Pettersson.

Varför har den döda begravts på detta vis? Frå
gan är inte så lätt att besvara. Är gropen grävd 
för att vara just en grav eller fanns kolgropen här 
redan när det var dags för begravning? C14-date- 
ringen av kolet har tyvärr ännu inte erhållits, 
varför den första enkla frågan inte kan ges något 
säkert svar. Gropen är inte helt lik de andra till 
formen med den extra lilla nedgravningen i bot
ten. Fyllningen är inte heller av riktigt samma 
karaktär och det slaggartade täcket fanns inte 
heller på de andra. Detta tillsammans antyder att 
anläggningen tillkommit just som gravplats och 
att man därvid använt sig av material som fanns 
att tillgå på platsen, dvs kol.

Varför har begravningen skett just här? Om
rådet ligger mitt emellan två kända gravplatser. 
250 m nordväst härom har grävts två odaterade 
skelettgravar och 200 m mot sydöst låg ett grav
fält från förromersk — romersk järnålder och en 
medeltida gårdsanläggning, B ingeby. Det even
tuella sambandet mellan fornlämningarna är 
oklart. Den aktuella graven ligger emellertid helt
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PLAN skede 1

Slaggartat ytskikt, varunders 
sotfärgad sandjord och ljus 
lera med enstaka kalkstenar.

Nedschaktat med maskin till 
ca k3,^0m djup.

PLAN skede 2 sydöstra delen.

Mörk färgn ingens 
utbredning.

* 43,42’

A 52

43,50-

' — Skulderblad 
Vänster armHoger hand^=l 

Hoger u- arm - NRevben

Fig.2. Planer och sek
tion, kvarteret Melonen, 
Visby. Den smala delen i 
bottnen av den trattfor- 
made nedgravningen var 
fylld med kol och halv
bränt trä. På en flat 
kalksten, ej synlig på rit
ningen, vid bottnen av 
den övre vidare delen av 
gropen satt kvinnan. 
Kring henne låg fyllning 
av jord med kraftig in
blandning av sot och kol. 
Profilens längd 2 m. 
Renritning S. Pettersson.
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Fig.3. Kammen (något rekonstruerad) som låg vid den döda kvinnan. Teckning Stefan Pettersson.

klart utanför en ordinarie begravningsplats.
Är det något i den dödas ställning i samhället, 

eller möjligtvis omständigheterna kring hennes 
död som gjort att man valt den udda gravplat
sen? En osteologisk undersökning av skelettet 
skulle kunna ge antydningar om svaret. Berit 
Sigvallius har konstaterat att det rör sig om en 
kvinna (se vidare nedan). Graven ger intryck av 
att vara hastigt tillkommen och inte anlagd med 
den omsorg som vanligtvis ägnas de döda. Trots 
den till synes skymfande behandlingen har kvin
nan fått med sig sin kam, vilket i och för sig var 
varje människas rättighet, och sina dyrbarheter 
silvret som hon kanske alltid bar på sig. Ännu 
på 1800-talet var det på många håll i Sverige sed 
att den kam som liket kammats med skulle brän
nas eller följa med i graven. Kammen var nog 
ganska sliten redan vid begravningstillfället lik
som bennålarna i kläderna. Anledningen till den 
avvikande behandlingen skulle kunna vara att 
hon drabbats av sjukdom av något slag, som 
skrämt omgivningen till att snabbt begrava hen
ne här bland kolgroparna. Kanske var sjuk
domen smittsam och man var rädd att den skulle 
spridas. Kolet och det täckande slaggartade lag
ret kanske skall uppfattas som någon form av 
rening, bokstavlig eller bildlig, ett försök att 
skydda sig mot smittan.

Under yngre järnålder och då framför allt un
der vikingatid synes liknande, från gängse 
begravningssätt klart avvikande, gravar öka i 
antal. Man har hittat gravar med halshuggna 
människor och gravar där kroppsdelar saknas 
eller blivit placerade på "fel" ställe. Så har t ex 
huvudet lagts mellan benen eller bakom ryggslu
tet. Bland dessa kan också nämnas de som på ett 
ofta till synes hafsigt och slarvigt sätt blivit lagda 
på mage. En del av dessa gravar har tolkats som 
människooffer medan andra ser ut att vara med
vetet skymfande utförda för brottslingar eller på 
andra sätt socialt utstötta människor.

Vid Pavikens handelshamn i Västergarn på
träffades en begravning som påminner om den
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här på B ingeby. I avfallslagren från varvsverk- 
samheten låg ett skelett på mage i en enkel grop 
täckt av ett tunt jordlager och brunkolat trä. Pavi- 
kenskelettet är från 900-talet och alltså ca 100 år 
äldre än kvinnan i kvarteret Melonen. Utgräva
ren Per Lundström menar att det vittnar om ond 
bråd död och sätter det i eventuellt samband 
med upphörandet av verksamheten på platsen.

Många döda har också fått en från gängse be- 
gravningsregler avvikande behandling och 
placering, som här helt utanför eller i utkanten 
av ordinäre begravningsplats. Orsakerna till det
ta kan vara flera. En tolkning är att stratifieringen 
i samhället ökar och man tar avstånd ifrån de 
svaga och sjuka. En liknande utveckling kan ses 
också på andra områden under denna tid med 
förändringar i samhällsstrukturen. Möjligen har 
också smittsamma sjukdomar inneburit ett ökan
de hot. De döda som vi hittar på dessa avsides 
platser kanske har varit sjuka och man har velat 
skydda sig på detta halvt magiska sätt.
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SKELETTET I KOLGROPEN, 
osteologisk undersökning

Av Berit Sigvallius

Vid arkeologiska undersökningar i kvarteret Me
lonen på B ingebyområdet i Visby hittades ett 
skelett sittande i en kolgrop utanför det egentliga 
gravfältet.

Eftersom denna grav är mycket ovanlig har 
skelettet genomgått en osteologisk undersökning 
för att om möjligt få reda på något om den be
gravda.

Till att börja med kan man konstatera att det 
var en kvinna, att hon uppnått en för sin tid rela
tivt hög levnadsålder, ca 64 år, och att hon haft 
en kroppslängd på ca 163 cm.

Hon har grävts ner i sittande ställning med 
huvudet stött i höger hand; delar av handen 
fanns kvar inkilad i underkäken och visar följakt
ligen att armen glidit ner utmed höger sida en tid 
efter begravningen. Hennes skelett är inte behäf
tat med några belastningsskador och hon har 
inte heller brutit något av kroppens ben. Vissa 
ledförändringar finns i ryggraden, men med tan
ke på hennes höga ålder är de ganska lindriga. 
Hon har dock haft vissa besvär med sina fötter; 
lederna mellan häl- och rullbenen är rätt ordent
ligt anfrätta av någon inflammation vars upphov
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Bild 1: Lederna mellan kvinnans häl- och rullben är kraf
tigt förändrade av en inflammation av okänt ursprung.

inte går att avgöra (bild 1 och 2). Det är en rätt 
ovanlig ledförändring som inte ses särskilt ofta 
på skelett från förhistorisk tid eller medeltid; den 
aktuella leden hör nämligen inte till de som ska
das först vid t ex reumatism eller vid belastning.

Svår tandvärk måste hon dock ha haft. Alla 
hennes tänder är kraftigt nerslitna så att nästan 
ingenting återstår av tandkronorna. Höger sidas 
sexårstand i underkäken har hon tappat långt 
före sin död och hålet där den satt (alveolen) har 
vuxit igen helt. Vänster sidas sexårstand hade 
säkert försvunnit inom kort om hon inte hade 
avlidit; runt rotspetsarna har varbildningar gröpt 
stora hål i käkbenet (bild 3). Även i överkäken 
finns liknande skador, även om de inte är lika 
långt gångna.

En märklig liten grop finns strax bakom höger 
öronöppning. Vid första anblicken ser den ut 
som en extra öronöppning, men så är naturligt
vis inte fallet (bild 4). Vad som orsakat denna 
grop är vanskligt att säga. Möjligen kan det röra 
sig om någon form av inflammation som medfört 
att benet brutits ner, kanske en öroninfektion, 
men detta går ej att avgöra.

FOTO BENGT A LUNDBERG T, RAÄ-SHMM

Bild 2: Häl- och rullben av annan individ, helt friska le
der.
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Bild 3: Rimt rotspetsarna till 
vänster sexårstand i underkä
ken, har en varbildning gröpt 
stora hål i käkbenet.
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Bild 4: Bakom höger öronöppning finns en grop, av okänt ursprung, i tinningbenet.
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Ett av de sätt man använder för att bedöma 
könet på ett människoskelett, är att se på pann
benet. Män har i allmänhet väsentligt kraftigare 
ögonbrynsbågar än kvinnor och denna karaktär 
är kanske den som faller utgrävaren eller en an
nan betraktare först i ögonen. Kvinnors pannor 
är i allmänhet släta, medan män har ögonbryns
bågar som framträder som knölar på pannbenet 
strax ovanför ögonöppningarna.

Många människoskelett från Gotland kan vid 
en första anblick te sig manliga just på grund av 
denna karaktär (bild 5), men vid en närmare os- 
teologisk undersökning visar sig skelettet vara 
av en kvinna.

Det är i och för sig ingen nyhet att kvinnoske- 
lett från Gotland har denna egenhet, att deras 
pannben har en tämligen manlig karaktär. An

ledningen härtill är dock en ännu olöst osteolo
gisk fråga.

Emellertid kan man konstatera att könsbedöm- 
ningar på enstaka kranier från Gotland kan vara 
vanskliga av denna anledning. För att vara helt 
säker på att könsbedömningen är korrekt, måste 
en större del av skelettet finnas tillgänglig, en
dast kraniet räcker inte.

För kvinnan från kvarteret Melonen finns det 
dock inga tvivel. Hennes bäckenben är klart och 
entydigt kvinnligt, det bär dessutom spår av 
barnsbörd.

Något om denna märkligt begravda kvinna 
gick alltså att få fram, men varför hon blivit be
gravd i en kolgrop långt från gravfältet, det ger 
inte denna undersökning något svar på.
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Bild 5: Kvinnans pannben har kraftiga ögonbrynsbågar, som vid första anblicken ger ett manligt intryck.
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Skattf yndpro j ektet 1990
Av Kenneth Jonsson och Majvor Östergren

Som en följd av de nya organiserade plundring
arna av fornlämningar i Sverige, vilka upptäcktes 
under 1989 och vilka utförs av internationella li
gor med hjälp av metallsökare, har Riksantikva
rieämbetet satsat extra resurser på motåtgärder. 
Man har prioriterat tre områden: Information till 
allmänhet, myndigheter, polis och åklagare; 
skärpning av kulturminneslagen för att dels un
derlätta polisens arbete, dels ge möjlighet till 
samarbete via interpol; efterundersökningar av 
fyndplatser för främst ädelmetallföremål, dvs 
järnåldersboplatser.

Arbetet har gått föredömligt snabbt. Redan till 
den 1 juli 1990 infördes ett förbud mot att an
vända metallsökare på Öland (ett sådant förbud 
finns för Gotland sedan 1985). Den 1 juli 1991 
införs med all säkerhet en skärpning av kultur
minneslagen, vilket innebär att straffet för att 
plundra fornlämningar höjs från maximalt sex 
månaders fängelse till maximalt fyra år. Samti
digt införs ett generellt förbud mot att använda 
metallsökare i hela Sverige. Undantag görs för 
vissa yrkesverksamma företag/personer.

Under 1990 har dessutom omfattande efterun
dersökningar genomförts på Öland och Gotland, 
vilka av allt att döma varit särskilt utsatta för 
plundringar. Flera plundrade platser har under
sökts liksom också andra boplatser och skatt
fyndplatser. Resultatet har varit både 
skrämmande och givande. Skrämmande, därför 
att undersökningarna har avslöjat omfattningen 
och värdet av plundringarna, givande därför att 
ett rikt material trots allt har kunnat räddas un
dan ligorna.

På Gotland har fyra arkeologer arbetat med 
undersökningar i fält under våren och hösten 
1990. Undersökningarna har gett ett rikt boplats
material och kunskaper om ett stort antal över
plöjda boplatser från järnåldern. Dessutom har 
ytterligare två mindre silverskatter påträffats, 
den ena vid Bote i Alskog sn, den andra vid Katt
lunds i Grötlingbo sn. Båda har hittats i anslut
ning till överplöjda boplatser. De presenteras 
närmare nedan.

Undersökningarna i fält kommer att fortsätta 
under de närmaste åren, eftersom hotet från 
plundringsligorna finns kvar. Deras verksamhet 
tycks dock för närvarande ha minskat radikalt 
på grund av den uppmärksamhet som har ägnats

problemet, både i massmedia och i fält. Idag har 
både polis och allmänhet en kunskap och ett 
stort intresse för att hindra plundringarna, vilket 
försvårar den brottsliga verksamheten betydligt.

Bote, Alskog sn
I Gotländskt Arkiv 1988 behandlades fynd från 
Bote i Alskog sn. Bl a ingick 7 vikingatida mynt 
i fyndmaterialet. Tre tolkningar framfördes då 
beträffande dessa mynt:
a) de var rester av ett mellan 1850—1853 gjort 
skattfynd med 1.353 mynt (slutmynt 1079) från 
Stenstugu på ett markområde som sedan dess 
genom ägoskifte kan ha hamnat under Bote
b) de var rester av en helt ny skatt med slutmynt 
1046 baserat på nu kända mynt
c) de var strömynt som har samband med be
byggelse på platsen.

Det gick då inte att bedöma vilket av de tre 
alternativen som var det mest sannolika. Att 
området är mycket fyndrikt visas också av att en 
skatt med 99 arabiska mynt, slutmynt 912/913, 
hittades i området 1982.

Men inte nog med detta. Vid skattfyndprojek- 
tets undersökningar våren 1990 hittades inom 
samma boplatsområde ytterligare en skatt bestå
ende av ett flertal silverföremål samt 70 mynt. 
Silverskatten påträffades delvis upplöjd och del
vis kvar på ursprunglig plats i närheten av en 
sannolikt samtida härdanläggning. Det nyupp
täckta fyndet bidrar emellertid inte till att under
lätta tolkningen av de tidigare påträffade sju 
silvermynten med slutmynt 1046.

Skatten hör med sina 70 mynt till en av de 
antalsmässigt mindre på Gotland. Fördelningen 
på präglingsområden och yngsta mynt (slut
mynt) är följande:

Arabiska
Antal
10

Slutmynt
900-tal

Tyska 28 996
Engelska 27 997
Skandinaviska 3 997
Svenska 2 997

Med ledning av slutmynten som ligger väl
samlade är det troligt att skatten hamnat i jorden 
omkring år 1000 eller strax därefter. Påfallande
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många av mynten är delade eller fragmenterade 
på annat sätt.

De 10 arabiska mynten är präglade under bl a 
den samanidiska dynastien och efterpräglingar 
ingår också, men mynten är ännu inte närmare 
bestämda.

De tyska mynten utgör med sina 28 ex med 
knapp marginal den största gruppen. Myntorter
na är Köln (2 ex), Ostfriesland (2), Soest (1), 
Goslar? (12), Mainz (3), Mainz/Worms (1), 
Worms (2), Strassburg (1), Regensburg (1), obe
stämda (3). De kan delas in i två huvudgrupper, 
dels 12 s k Otto-Adelheid-Pfennige sannolikt 
präglade i Goslar i Niedersachsen, dels 11 från 
myntorter längs Rhen (Köln, Mainz, Worms) där 
dock mynt från Köln är påfallande få jämfört 
med andra samtida skatter. De tyska myntens 
geografiska sammansättning speglar ett över
gångsskede där handeln på Rhen får en ökad 
betydelse medan Elbes nästan totala dominans 
fram till 990-talets första hälft börjar minska. 
Rhens betydelse förefaller ha sin topp under pe
rioden 1000-1025 för att sedan minska varvid 
Elbes relativa betydelse åter ökar.

De engelska mynten är alla präglade under 
Æthelred II:s regeing och tillhör följande tre ty
per:

Antal Datering
First Hand 1 979— 985
Crux 13 991— 997
Long Cross 13 997—1003

Bland Crux mynten ingår två ex från Oxford 
resp. Totnes av den ovanliga Transitional Crux 
varianten präglad ca 997. Denna sena variant 
med sitt lockiga hår förebådar den äldsta fasen 
av den efterföljande Long Cross typen och var 
tidigare känd i sammanlagt endast 57 ex från 14 
olika myntorter. Bland de s k skandinaviska ef- 
terpräglingarna av engelska typer ingår ett ex 
med läsliga men något förvirrade inskrifter som 
eventuellt kan vara engelskt. De övriga två har 
förvirrade inskrifter och är präglade på fyrkanti
ga plantsar.

De svenska mynten är präglade 4 Sigtuna un
der Olof Skötkonungs regering 994-1022, men 
inget av dem har läsliga inskrifter som anger 
Olofs namn utan de förs här preliminärt till Sig
tuna men detta behöver verifieras med hjälp av 
stampkopplingar och stil.

Boteskatten är intressant genom sin stora an
del bit- och smyckesilver som viktmässigt är flera 
gånger större än vikten för mynten. Det kan i 
dettta sammanhang inte uteslutas att myntens i

vissa avseende avvikande sammansättning kan 
bero på att vissa mynttyper (under denna period 
uteslutande tyska) som normalt är dåligt prägla
de i högre grad än välpräglade i denna skatt kan 
ha smälts ned. Att man var selektiv beträffande 
de mynt man sparade finns det andra fynd som 
ger påtagliga exempel på. De många fragmenta
riska exemplaren talar dock emot detta antagan
de eftersom de borde ha varit de första som 
smältes ned.

Uddvide i Grötlingbo sn
Ytterligare en skatt påträffades i september 1990. 
Det skedde i samband med skattfyndprojektets 
efterundersökningar av tidigare plundrade åker
områden (se GA 1989, Jonsson & Östergren). 
Skatten visade sig vara upplöjd i sin helhet. Det 
är idag okänt huruvida delar av silverskatten har 
påträffats vid de plundringsraider som med hjälp 
av metallsökare har genomförts inom området 
under 1989/90 men det är mycket möjligt att så 
är fallet.

Undersökningen av fyndplatsen är i skrivande 
stund (september 1990) ännu inte slutförd och 
de uppgifterna om antalet mynt m.m. som pre
senteras här kommer därför att förändras när 
fyndplatsen har totalundersökts. Mynten är tack 
vare den sandiga jorden i mycket bra skick. Hit
tills har sammanlagt 108 mynt påträffats och 
deras fördelning på olika områden samt resp. 
yngsta mynt (slutmynt) redovisas nedan.

Arabiska
Antal

6
Slutmynt
900-tal

Tyska 53 1002
Engelska 42 1009
Skandinaviska 4 997
Svenska 3 ca 1010

Med tanke på att alla mynt ännu inte är kända 
från skatten kan det vara för tidigt att bedöma 
nedläggningstiden mer exakt. Med ledning av 
nu kända mynt skulle den sättas till ca 1015 men 
det är möjligt att detta datum kommer att för
skjutas något till ca 1020. Det är nämligen påfal
lande få fynd som nedlagts ca 1015 medan fynd 
från den senare tidpunkten är mycket vanliga.

De arabiska mynten är alla fragmentariska och 
är ännu inte närmare bestämda.

De tyska mynten kommer från Köln (12 ex), 
Ostfriesland (2), Jever (1), Soest (1), Goslar? (27), 
Magdeburg? (3), Mainz (4), Speyer (1), Konstanz 
(1) samt en obestämd. Det yngsta myntet är 
präglat i Mainz för kung Henrik II 1002—1014.
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Liksom för den något äldre Boteskatten är det 
mynt från Goslar? och från myntorter längs Rhen 
som dominerar.

De engelska mynten är alla präglade under 
Æthelred II och de fördelas på följande typer.

Antal Datering
First Small Cross 1 978— 979
First Hand 1 979— 985
Second Hand 1 985- 991
Crux 10 991- 997
Long Cross 13 997-1003
Helmet 6 1003-1009
Last Small Cross 10 1009-1017

Det äldsta engelska myntet (First Small Cross) 
är präglat i York för en myntmästare Snalulf som 
tidigare är okänd såvida det inte, vilket är mindre 
sannolikt, rör sig om en felstavning för mynt- 
mästarnamnet Sunnulf. Det relativt sett stora 
antalet av den yngsta typen (Last Small Cross) 
talar för att de förvärvats en tid in på 1010-talet.

De skandinaviska efterpräglingarna av engels
ka mynt är alla av Long Cross typen och två av 
dem har åtsidor som kan vara präglade med en 
reguljär engelsk stamp medan frånsidorna är 
helt oläsliga.

Det svenska myntet ingår bland de mynt som 
under senare år med hjälp av stil och stamp
kopplingar kunnat föras till Olof Skötkonungs 
myntning i Sigtuna omkring år 1000 trots att in
skrifterna inte är läsliga.

De två nya fynd som hittats på Gotland under 
1990 aktualiserar på nytt frågan om orsakerna 
bakom fynden. Den extrema rikedomen på 
myntfynd under vikingatiden skulle kunna tol
kas som ett tecken på ekonomisk primitivitet om 
man jämför med myntpräglande områden som 
t ex England och Tyskland, där man vet att 
myntningen var mycket omfattande medan fyn

den nästan helt lyser med sin frånvaro. Dessa 
kontraster bör emellertid ses från en annan syn
punkt. I England fanns en politisk makt som 
upprätthöll ett högt övervärde på mynt kontra 
silver och som reglerade myntcirkulationen i be- 
skattningssyfte. Detta gjorde att det var direkt 
olönsamt att samla på sig en förmögenhet i form 
av mynt. Eftersom varje myntyp var tidsbegrän
sad skulle en sådan förmögenhet snabbt minska 
i värde även i ett kort tidsperspektiv eftersom ett 
antal mynt efter några år måste växlas till ett läg
re antal mynt av en ny typ. Myntens främsta roll 
var betalningsmedel och de skulle omsättas så 
snabb som möjligt. I Tyskland är förhållandena 
delvis annorlunda och mer komplicerade med 
regionala variationer men de grundläggande för
utsättningarna var likartade. På Gotland var 
förutsättningarna helt annorlunda. Här fanns 
ingen politisk makt som präglade mynt och följ
aktligen var myntcirkulationen inte heller regle
rad. Myntens värde påverkades inte av tidsfak
torn (så kan t ex mynten i ett fynd nedlagt i 
början på 1100-talet innehålla mynt som är upp 
till 500 år gamla) genom att mynten alltid bibe
höll ett silvervärde som var tämligen konstant. 
Tack vare dessa förhållanden kunde mynten ut
göra en praktisk form av rörelsekapital inom 
handeln liksom för förmögenhetsbildning. Den
na grundläggande skillnad har säkert varit av 
avgörande betydelse när det gäller att förklara 
Gotlands fyndrikedom, men den bör inte likstäl
las med primitivitet. Trots ett allmänt välstånd 
är det de politiska förhållandena på Gotland som 
är förutsättningen för öns rikedom på skattfynd. 
Till detta kommer naturligtvis sedan en mängd 
andra mer eller mindre rationella orsaker till att 
skatterna fick ligga kvar i jorden och en generell 
orsak till detta finns naturligtvis inte.
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Nya fynd i Hemse
Av Ylva Engström

En apostel, en klocka och en matris för tillverk
ning av pressbleck med motiv bl a av en kyrka, 
en örn, ett hjulkors, en lilja och ett krönt kvinno
ansikte. Tre små medeltida metallföremål med 
sakral karaktär. De upphittades med hjälp av 
metalldetektor i en åker strax utanför gården 
Kodings i Hemse socken i samband med skatt- 
fyndprojektets fältundersökningar på Gotland 
våren 1990.

Vem lämnade en gång föremålen efter sig? 
Prästen, klockaren, en pilgrim eller möjligen en 
hantverkare?

Aposteln
Den lilla mansfiguren iklädd mantel är 5,3 cm 
hög och 2,3 cm bred (fig.l). Materialet är koppar 
med synliga rester av emalj i ögonen och på klä
dedräkten. Emalj är smält glasmassa, och tekni
ken kallas gropemalj, där fördjupningar i 
förgylld koppar eller silver fylls med emalj.

I centrum för gropemalj stekniken stod i slutet 
av 1100-talet och under 1200-talet staden Limoge 
i sydvästra Frankrike. En omfattande produktion 
av emaljarbeten, krucifix, relikskrin, nattvards
kärl, bokband, ljusredskap m m, spreds därifrån 
till övriga Europa. I Sverige har ett hundratal 
emaljarbeten från Limoge tillvaratagits, där
ibland 19 processionskors, 5 relikskrin samt 
några profana föremål. Resten utgör delar eller 
fragment till processionskors (Andersson, B.-M., 
1980).

Kopparfiguren från Kodings är ett typiskt li- 
mogearbete och kan dateras till 1200-talets första 
hälft (Tegner, G., muntligen). Ännu en apostel 
är funnen i Hemse. Ar 1905 inköpte O. Wenner- 
sten av köpmannen Lysholm i Hemse en helgon
bild för Historiska museets räkning (SHM 12508, 
ATA Hemse sn). Lysholm var samlare av äldre 
föremål (Norrby. P., muntligen). Figuren finns 
publicerad i "Hemse kyrkor" (Lagerlöf-Stolt, 
1969 s 80) samt i "Emaux Limousins en Suéde, 
les chasses, les croix" (Andersson, B.-M., 1980, 
s 80), där den dateras till mellan 1270 och 1280.

Har de båda limogefigurerna från Hemse då 
suttit på ömse sidor om kristusfiguren på samma 
processionskors? Knappast av dateringarna att 
döma. På Island, där det skriftliga källäget är ett 
helt annat än i Sverige fanns uppenbarligen flera

Fig.l. Aposteln funnen vid Kodings i Hemse. Foto Ulf 
Abramson.

processionskors i varje kyrka (Andersson, B.-M., 
1980). Måhända även så i Hemse kyrka?

Ett processionskors från Limoge finns utställt 
på Gotlands Fornsal (SHM 5874:2, deponerad i 
GF). Där förvaras ytterligare fem apostlar eller 
helgonbilder. Fyndomständigheterna är knapp
händigt beskrivna. En figur inkom 1881 via J. N. 
Karlsson i Etelhem (GF C2729). En är funnen på 
en gångstig 1910 mellan Visby och Kopparsvik 
(GF C1000). Två är skänkta av Visby högre all
männa läroverk år 1920 (GF Dep 544 och 545). 
Den femte är funnen i Dalhems prästgård år 1935 
(GF C8593).

I Statens Historiska Museum förvaras ytterli
gare limogefigurer från de gotländska socknarna 
Bro, Björke, Ekeby, Etelhem, Hejde, Hejnum, 
Grötlingbo, Stånga, Väskinde och Visby (An
dersson, B.-M., 1980).

Hur kom då alla dessa processionskors till Sve
rige och Gotland? Var det studerande, kyrkliga 
dignitärer, rika storbönder som på besök i Frank
rike, eller rent av pilgrimsfärd, passerade staden 
Limoge och där inköpte ett processionskors som 
de vid sin hemkomst skänkte kyrkan? B.-M.
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Andersson resonerar i frågan och vill gärna se 
cistercienserna som möjliga introducenter av 
processionskorsen från Limoge. Både Småland 
och Gotland är rika på limogeemaljer och här 
grundlädes två cistercienserkloster, klostret i 
Nydala 1134 och dess dotterkloster i Roma på 
Gotland 1164 (Andersson, B.-M. 1980).

Oavsett vägen, i och med reformationen blev 
de katolska korsen överflödiga och om deras vi
dare öden är inte mycket känt. Vad gäller fast
landet finns i konfiskationshandlingarna från 
Gustav Vasas tid endast ca 85 notiser om altar- 
och processionskors, en låg siffra med tanke på 
korsens dominerande roll inom den katolska li
turgin. Förklaringen är att i silverkonfiskations- 
handligarna skulle inte kors av koppar införas. 
På så sätt blev hela limogeimporten av koppar
kors orepresenterad i silveruppbörderna (Käll
ström 1939). En del limogekors blev kvar i 
kyrkorna, andra försvann, förstördes eller om
vandlades. Limogeemaljerna är emellertid en 
medeltida skatt, som tillsammans med dopfun
tarna utgör de äldsta föremålen i våra kyrkor 
(Andersson, B.-M. 1980).

Fig.2. Klockan från Kodings i Hemse. Foto Ulf Abram
son.

Apostel eller helgon, vem är han den lilla figu
ren från Kodings och hur hamnade han i åkern?

Är det Petrus med bokrulle eller nyckel i han
den, eller Paulus med bok eller svärd? Ett ämne 
nog så fascinerande. Listan på förslag skulle kun
na göras lång, men detta kräver mer studier och 
får anstå till en annan gång.

Var det månne under en procession på gånge- 
dagen, när församlingen gick socknen runt och 
prästen signade åkrar och gröda, som aposteln 
lossnade från korsarmen och föll till marken? El
ler var det den från Frankrike nyss hemkomne 
pilgrimen på väg till Flemse kyrka med det in
köpta limogekorset, som förlorade aposteln? 
Men, i så fall, skulle då någon bara 7 meter från 
aposteln även ha tappat klockan?

Klockan
Klockan, tillverkad av en metallegering påmin
nande om tenn, är ca 5 cm hög (fig.2). Klockan 
är ett problem i föremålssamlingen från Kodings. 
Den skulle kunna vara en medeltida klocka för 
förrättning utom kyrkan, såsom när klockaren 
vid sockenbud gick pinglande framför prästen. 
Men klockor är svårdaterade, och den aktuella 
är ovanlig till formen (Tegner, G., muntligen). 
Dessutom är den trasig och saknar anordning för 
kläpp.

Är klockan kanske en misslyckad produkt, 
kastad på skräphögen?

Matrisen
Matrisen påträffades drygt 50 meter från kloc
kan. Den är tillverkad av koppar och mäter 
6,0x5,2x0,9 cm. Ena hörnet är borta (fig.3).

I matrisen framträder små rännformiga för
djupningar. Om man ovanpå matrisen lägger ett 
tunt bleck av brons, silver eller guld och därpå 
en blyplatta, på vilken man sen kraftigt hamrar, 
så kommer i upphöjd relief samma mönster som 
på matrisen att framträda på blecket. Från vi
kingatid har ett fåtal matriser bevarats. Under 
medeltid blev pressbleckstekniken allt vanligare. 
Mängder av små beslag, paljetter, häktor och 
maljor, gemensamt benämnda ströningar, till
verkades av brons, silver eller guld både för 
kyrkliga och profana ändamål. Knivskaft, bälten, 
spännen, kläder och textilier kunde vara över
strödda med beslag. Det mest kända exemplet 
är Birgittas gyllene skrin, en sammetsask för reli
ker från 1381, som beräknas ha haft 437 olika 
beslag. Effekten av tätt sittande ströningar på 
textilier kan på håll ha tett sig som ett gediget
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Fig.3. Matrisen från Kodings i Hemse. Foto Ulf Abramson.

guldsmedsarbete (Lindblom, 1963, s 59 ff och 
Oldeberg, 1966, s 156).

På de tillvaratagna matriserna från medeltid 
finns motiv som liljor, rosor, örnar, lejon, stjär
nor, cirklar och sexpass med pärlränder, krönta 
ansikten och olika människogestaltningar. De 
dateras vanligen till 1200-talets slut och 1300-ta- 
let. På några har ytterligare motiv graverats in 
på 1400-talet. Matriserna har sålunda kunnat va
ra i bruk under lång tid (Oldeberg 1966, Lind
blom 1963). Ett antal medeltida matriser är 
kända, men ändå är detta antal jämförelsevis litet 
i förhållande till den ansenliga produktionen av 
ströningar funna i medeltida skatter och vid ar
keologiska utgrävningar.

Vid jämförelser mellan ovan nämnda matriser 
och matrisen från Kodings finns likheter i motiv
urvalet, om än inte identiska i utförandet. En 
matris från Trondsberg i Norge (Lindblom, 1963, 
s 61) har en liknande kyrkoframställning med 
rosettmotiv och två helgonfigurer i fönstret, som 
den från Kodings. På Gotlands Fornsal finns ut
ställt ett rökelsekar från okänd kyrka på Gotland 
(GE Dep 407). På rökelsekarets fönsterkupor sit
ter små förgyllda pressbleck i stil med det på 
kodingsmatrisens kyrkofönster. Enda skillnaden 
är att helgonfigurerna i fönstret är borta. Denna 
skillnad är emellertid betydelsefull, då helgon
bilder inte gärna förekommer på rökelsekar

(vänligen påpekat av S.-E. Pernler och B. Stolt). 
Troligt är därför att kyrkomotivet på kodingsma- 
trisen varit avsett för någon kyrklig textil såsom 
korkåpa, mässhake eller antependium. Örnen 
och liljan är vanliga mariasymboler och finns i 
rikt mått på birgittaskrinet och andra kyrkliga 
textilier (Lindblom, 1963).

Men matrisen från Kodings har nog använts 
även för profana föremål. Paralleller finns i tre 
medeltida silverskatter, sannolikt nedlagda i 
samband med Valdemar Atterdags härjningar på 
Gotland år 1361. Skatterna från Dune i Dalhem, 
Amunde i Burs och Kyrkebinge i Gothem finns 
beskrivna i C.R. af Ugglas "Gotländska silver
skatter från Valdemarstågens tid" från 1936. På 
planch VII, XXIII och XXIV finns vad som Ugglas 
benämner "vackrare vardagsvara" en mängd 
ströningar med tydliga likheter i kodingsmatri
sens motivkrets. Det krönta kvinnoansiktet finns 
representerat som beslag till ett knivskaft. Örnen 
finns på flertalet häktor och påsyningsbeslag. 
Hjulkorsmotivet likaså. Det lilla ornamentet ned
om kyrkan på matrisen (fig.3 ) finns represente
rat som bältebeslag. Ströningarna dateras till 
slutet av 1200-talet och 1300-talets första hälft (af 
Ugglas, 1936).

Nog var han en skicklig guldsmed som verka
de på Kodings under 1300-talet, där han satt och
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tillverkade allehanda små förgyllda prydnads
föremål. Ämnade han åter sätta fast aposteln på 
processionskorset eller kanske laga emaljen? Be

gav han sig ut i strid mot Valdemar? Blev hans 
produkter otidsenliga? Vem vet! Kvar blev apos
teln, klockan och matrisen.
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Betraktelse över en medeltida 
latrin- och avfallskammare

Av Christina Peterson

I mitten av 1200-talet skedde stora förändringar 
i Visby. Bland annat är det från och med den tid
punkten som Visby kan betraktas som stad.

Det är även i mitten av 1200-talet som huvud
delen av de medeltida stenhusen uppförs och 
den kraftiga kulturlagertillväxten avstannar. I 
samband med stenstadens uppförande planeras 
och anläggs ett system för hantering av latrin och 
annat avfall.

Visby är den enda kända stad i Norden som 
har ett välutbyggt system för denna hantering. 
Detta skedde i slutna system med trummor i

husens murar samt ett uppsamlingsrum i källar
plan, så kallade latrin- och avfallskammare. 
Mellan olika kammare löpte kanaler som var av
sedda att leda det vatten som spolade dem. 
Vattnet kunde på så sätt under sin väg från klin
ten mot havet användas för att spola flera latri
ner.

I dag finns ungefär 60—70 kända latrin- och 
avfallskammmare i Visby. Utav dessa är ett tju
gotal undersökta. En av dem är kammaren på 
fastigheten Annexet 2 som grävdes ut under två 
perioder 1989—90. Inom det nuvarande kvarteret

Fig. 1. Kvarteret Annexet 2. I 
mitten av den östra sidan ses lat
rin- och avfallskammarens 
tunnvälvda tak samt tilloppsöp- 
pingen. Foto från S av U. 
Abramson.
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ligger två medeltida kvarter som åtskiljs av en 
gränd. Latrin- och avfallskammaren är ansluten 
till ett hus i det norra kvarteret och sträcker sig 
sedan söder ut mot gränden, figur 1. Detta trots 
att man i Visby stadslag, som är nedskriven un
der 1200-talets senare hälft eller före 1344, kan 
läsa

"Hvilken som ock i sin mur bygger hemligt hus, 
det skall vara både inom hans mur och inom 
hans grundval."5 (Schlyter 1853, sid. 119)

Enligt översiktsplanen och med utgångspunkt 
från trapporna, figur 1, ligger dock kammaren 
inom ägarens "grundval".

Kammaren är rektangulär till formen, har ett 
tunnvälvt tak av kalkstensflis samt två öppning
ar. Den ena är tilloppet för latrin och avfall och 
den andra är manluckan för tömning och sköt
sel. Tilloppet återfinner man i husets södra mur, 
figur 2. På grund av att det medeltida husets syd- 
mur endast finns bevarad till en höjd av ca 1,5 m 
är det omöjligt att säga hur högt upp i huset den-

Fig.2. Det medeltida husets södra murvägg med manlucka, tilloppsöppning samt latrin- och avfallskammare.
Foto från NV av R. Engeström.
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na trumma har löpt. Det troliga är dock att den 
har lett från ett avträde och eventuellt från ett 
sopnedkast på skilda våningar i huset. Manluc
kan sitter på sydmurens innerliv och i stort sett 
i golvnivå, figur 3. Luckan består av en kalk- 
stenshäll som intill väggen var fogad med kalk
bruk.

Kammarens totala volym är ca 5,5 m3 vilket är 
mycket litet. De latriner som tidigare har under
sökts i Visby har en volym mellan 15—25 m3. Den 
ringa storleken kan ha sin naturliga förklaring i 
att latrin- och avfallskammaren är anlagd sekun
därt i förhållande till huset. Detta kan man bland 
annat se vid kammarens anslutning mot husmu
ren. Där finns en uppbrytning i muren som är

20—30 cm större än kammaren. En liknande upp
brytning finns även vid manluckan.

Det medeltida huset har även brunnit invän
digt före det att kammaren anlades. Brandskador 
finns på rummets väggar, även bakom manluc
kan, men saknas helt på kalkstenshällen. Det 
finns ej spår efter någon annan lucka som kan 
ha existerat före branden.

Kammaren var vid påträffandet helt igenfylld, 
till övervägande delen av raseringsmaterial. En
dast de understa 30 cm bestod av kompakta 
avfallslager. De föremål som påträffades i det här 
lagret var i huvudsak tillverkade i trä och då 
främst låga, ca 5 cm höga, laggade träbägare, fi
gur 4. Dessa bägare var personliga och användes



Fig.4. En av de laggade träbägare som påträffades i kammaren. Lägg märke till den utskurna fåran på laggarnas neder. 
del. Foto C. Peterson.

som mat- och dryckeskärl. Laggarna i bägarna 
hölls samman av en vidja som var placerad vid 
botten. I laggarnas nederdel fanns även, på insi
dan, en utskuren fåra vari botten vilade. Att 
träföremålen har bevarats så väl beror på den 
syrefattiga och fuktiga miljö som råder i en latrin- 
och avfallskammare. Även några keramikskärvor 
har påträffats men ej i sådana mängder som lagg- 
kärlen.

Latrin- och avfallskammaren i kvarteret An
nexet i Visby är märklig på flera sätt. Bland annat 
när det gäller storleken, placeringen i förhållande 
till det medeltida huset och gränden. Därför 
finns det all anledning att återkomma till denna 
kammare.
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Fynd från utgrävningen 
av kvarteret Annexet 2

Av Christina Peterson och Christian Runeby

Fig.l. Många olika typer av metallhantverk har bedrivits 
i Visby under medeltiden. Rester efter bronsgjuteri, tenn- 
gjuteri och järnsmide har framkommit på många olika 
platser i staden. Vid Kv Annexet hittades dessa två gjut
formar för smycken. Smyckena har möjligen gjutits i 
brons, det framkom nämligen mycket bronsplåt och 
bronstenar (se bild) samt även gjutavfall som koppar- 
haltig slagg vid utgrävningen.

Gjutformarna på bilden är långsmala stenplattor med 
form, sk gjutkavitet, på bägge sidor och tapphål för ihop
sättning. Gjutformarna har varit tvådelade, men endast 
den ena halvan av formarna framkom vid utgrävningen. 
Den andra halvan kan dock ha varit en helt flat platta 
utan någon gjutkavitet.

I den ena gjutformen på bilden har ett cirkelrunt före
mål gjutits. Föremålet påminner i stil om de rosettfönster 
som förekom i de medeltida kyrkorna, de inre cirklarna 
är försedda med ett rutmönster och cirklarna hålls sam

man av ett ramverk som kantas av runda fördjupningar. 
1 den andra formen har man gjutit flera mindre föremål 
av olika typ. Rutmönstrade cirklar återkommer även här 
i flera av föremålen. Vissa av föremålen som har haft 
mitthål, har troligen varit fastsatta t ex på ett klädes
plagg.

Ströningar kallades dessa små tunna smycken som syd
des fast på kläderna. Under medeltiden syddes kläderna 
vanligtvis av enfärgade tyger och ströningarna var ett 
sätt att försköna plaggen. Bland annat kyrkskrudarna 
dekorerades med påsydda klädesbeslag tillsammans med 
broderier. Ströningar har troligen varit allmänt förekom
mande, vid utgrävningar på fastlandet har ströningar 
hittats både inne i städerna och ute på landsbygden. I 
Visby har det framkommit ströningar vid utgrävningen 
av kv St:a Maria, och förutom dessa två gjutformar från 
kv Annexet har ytterligare en gjutform för ströningar 
hittats vid kv Kalvskinnet. Foto Ulf Abramson.
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Fig. 2. En mycket stor mängd obearbetad bärnsten påträf
fades inom fastigheten Annexet 2. Bärnsten är stelnad 
kåda som till övervägande delen plockades i Danmark och 
Tyskland.

Bilden visar en del av den återfunna barnstenen i form 
av råämnen, halvfabrikat samt färdiga pärlor. Halvfabri
kat och färdiga pärlor till höger respektive vänster om

pincetten, i bildens nedersta vänstra hörn.
Pärltillverkningen gick till på så sätt att man med kniv 

skar till en rund skiva med avfasade kanter. Dessa slipa
des sedan exempelvis med hjälp av en brynsten. Hålet 
markerades först med två gropar, en på vardera sidan om 
pärlan. För att inte spräcka pärlan borrade man från två 
håll. Foto: Ulf Abramson
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Fig.3. Inom kv Annexet 2 finns det även spår av ben- 
och hornhantverk. Detta genom en liten mängd spillma
terial, som ses i bildens översta vänstra höm. De föremål 
som har tillverkats av ben och horn är främst kammar 
och tärningar.

Att man redan under medeltiden ägnade sig åt spel och 
dobbel vittnar de återfunna tärningarna och spelpjäserna 
om. Tärningarna skiljer sig frän dagens genom att 1 står 
mot 2, 3 mot 4 och 5 mot 6. Spelbrickan kan eventuellt 
ha hört till ett bräde, detta spel kräver nämligen att bric
korna är stapelbara.

En kam hörde till den personliga utrustningen och var 
var mans egendom. Den stora kammen på bilden är en 
sammansatt dubbelkam och den lilla kambiten är en så 
kallad enkelkam. Foto: Ulf Abramson
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Fig.4. En stor del av kvinnornas tid användes till väv
ning och sömnad. Stegen har varit många innan ett 
klädesplagg blev till. Ull och lin spanns på sländor för 
att få tråd att väva och sy med. I bildens nedersta vänst
ra hörn syns tre sländtrissor.

Vävtyngderna som visas ovan har tillhört en vertikal, 
det vill säga stående, vävstol. Varpen i den här typen av 
vävstol sträcktes med hjälp av stenar eller trissor i bränd 
lera.

För att klippa tyg och trådar använde man sig av sisa- 
re. Nålarna har haft varierande användningsområden. 
De kan ha använts vid nålbindning, att trä in mönster
tråden i en väv eller eventuellt använts som skyttel med 
inslagstråden pålindad. I bildens översta högra hörn syns 
en dräktnål samt två delar av en fingerborg.

Foto: Ulf Abramson
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PA SPANING EFTER LUSRAFSOR OCH 
TILLVERKNING SPLATSER 

— tankar inför en finkamning av Visby innerstad
Av Leif Zerpe

Till de absolut vanligaste jordfynden vid arkeolo
giska undersökningar hör djurben. De utgör 
antingen rena restprodukter i form av slakt- eller 
matavfall eller har sekundärt kommit att tjäna 
som råmaterial. Benfragment efter hantverk är 
därför inte ovanliga. Den vanligaste restproduk
ten efter benhantverk utgör bortsågade epifyser 
av nötkreatur, dvs ändarna på rörben från mel
lanhand/fotben. Rörbenet har utnyttjats för olika 
ändamål; bl a som knivskaft men vanligast vid 
kamtillverkning. Genom klyvning och kapning 
togs plattor och skivor ut till kamskenor och 
tandskivor. Avfallet blir, utöver epifyserna och 
överblivna rörbensbitar, inte särskilt omfattande 
sedan väl kamämnena tagits ut. Spåren av ben
hantverk karakteriseras därför av relativt små 
avfallsmängder innehållande relativt stora spill
bitar.

En annan använd råvara, horn av hjort och 
älg, lämnar mer avfall, bl a i form av små hugg- 
spån och andra borthuggna bitar av den s k 
pärlringen som bildar den knottriga och fårade 
ytan på hornet.

Hopade fynd
Ett tjugotal platser har hittills påträffats i Visby 
innerstad med mer eller mindre starka indikatio
ner på ben- och hornhantverk. Sex av dessa 
konstaterades innehålla material av sådan om
fattning att man kan tala om en verkstadsplats 
eller en omedelbar närhet till en sådan. En av 
dem, kv Nunnan 1 vid Stora torget, innehåller 
ett särklassigt stort material som tyder på en be
tydande produktion. Tre förefaller vara små 
tillverkningsplatser, och de övriga är med sitt 
relativt begränsade material mer eller mindre 
verkstadsindikerande.

I ett fall, i kv Kalvskinnet vid den forna ham
nen, har koncentrationen av ben blivit dumpad 
från en verkstad på annan plats (MOGREN 1988, 
s 26f).

På ett dussintal andra ställen är förekomsten 
liten men ger en antydan om hantverk i någon 
skala. (Se utbredningskarta. En kortfattad sam-

Fig.l. Mellanhand/fotbenet från ko utgjorde lämpligt 
material för kamtillverkning. Genom kapning och klyv
ning av rörbenet erhölls råämnen till kamskenor och 
tandskivor. Ritning acad Stefan Pettersson.

manställning av fyndplatserna finns i ett appen
dix nedan.)

De aktuella fyndkoncentrationerna är daterade 
till i huvudsak 12- och 1300-talen. Verkstaden i 
kv Nunnan kan i sitt äldsta skede förläggas till 
1100-talets andra hälft. Likaså pekar hornföre
komsterna i kv Clemens och Munken på denna 
tid.
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Utbredningen av 1100-talets stad, som den har 
tolkas utifrån de arkeologiska fynden, visar att 
samtliga utom två av ben- och hornkoncentratio
nerna, de i kv Apoteket och Kalvskinnet, är 
belägna i stadens utkant eller helt utanför liksom 
i viss mån även i 1200-talsstadens utkant.

Från Lund finns ett betydande material framta
get genom den stora exploateringen av stadskär
nan under 1970- och 80-talen. Ben- och horn
hantverk, och då främst kammakeri, konstatera
des bland annat och befanns omfatta tiden 1000 
till 1350. De resultat man där kommit fram till 
avseende hantverkets lokalisering i staden visar 
en såväl central som perifer etablering (RYDING 
1986, s 4ff).

Nedanstående diskussion kommer därför att 
till en del föras mot bakgrund av erfarenheterna 
från Lund.

Exempel från Visby
Horn- och benmaterialet från kv Nunnan är ge
nomgånget och beskrivet (NIHLÉN 1924, ZERPE 
1989a, 1989b). Verkstaden var specialiserad med 
inriktning på tillverkning av kammar och kam- 
fodral. Tillverkningen omfattade de typer och 
former som kännetecknade 1100- och början av 
1200-talets formvärld, se fig. Såväl horn- som

Fig.2. Importerat hom av kronhjort utgjorde kammaka- 
rens viktigaste råvara i 1100-talets Visby. Rosenkransen, 
pärlringen, den spongiösa kärnan och hornspetsarna bil
dar avfall vid tillverkningen. Ritning acad Stefan Petters
son.

benkammar tillverkades liksom kammar med 
kombinationer av båda materialen.

Kammarna tillverkades i princip på två sätt, 
antingen i ett enda stycke eller i flera delar som 
fogades samman. Tre grundtyper förekom: Hel 
dubbelkam, sammansatt enkelkam och samman
satt dubbelkam. Den sammansatta kammen be
stod av tandskivor och sammanhållande tand
skenor som fogades ihop med uthamrade ge
nomgående metallstift.

Ł Sennoille verksted 

* Indikationer på verkstad

ł is. saan

Fig.3. Karta över Visby innanför murarna. Skrafferingarna visar bebyggelsens huvudsakliga utbredning under 1000-, 
1100- och 1200-talen. Symbolerna markerar indikationer på ben- och hornhantverk av olika omfattning. Ritning acad 
Stefan Pettersson.
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Man kan säga att verkstaden vid Stora torget 
i flera avseenden existerade i en förändringens 
tid. Horn var det alltigenom dominerande mate
rialet för kamtillverkning under tidig medeltid, 
och då speciellt horn från kronhjort. I Mälarland
skapen var älghornet dominerande.

I övergången till 1200-talet blev hornet av olika 
skäl en alltmer svåråtkomlig vara. Man fick nu 
lita till benråvaran och gick till sist så gott som 
helt över till denna.

Av betydelse var att både älg- och kronhjort
stammen gick tillbaka under medeltiden, vilket 
exempelvis kan utläsas av de restriktioner som 
gäller högviltsjakt, vilka började komma under 
12- och 1300-talen. De växande städernas alltmer 
omfattande livsmedelshantering resulterade i en 
god tillgång på billiga råvaror i form av nästan 
obegränsade mängder nöt- och hästben (VRETE- 
MARK 1990, s. 138f).

I kv Pomona 12 förelåg ett trettiotal fragment 
av horn och ben. Materialet var alltför litet för att 
kunna beteckna en tillverkningsplats, men läm
ningarna bildade sammantaget en tydlig indika
tion på tillverkning av kammar.

85 avfallsbitar av ben, i huvudsak epifyser och 
rörbensbitar, påträffades i kv Systemet 5. Även 
detta är ett litet material men indikerar en specia
liserad tillverkning inriktad på sammansatta 
dubbelkammar och kan dateras till 1200-talets 
början och mitt.

I kv Tunnbindaren 1 påträffades 309 st epify
ser, 112 kapade rörbensbitar och 9 kapade 
revbensfragment som tillsammans representera
de en tillverkning lik den föregående.

Fältsäsongen 1989 avslöjade vid en utgrävning 
i kv S:ta Maria 12—13 ett omfattande benmateri
al. Materialet som är under bearbetning visar 
enligt utgrävaren Eric Swanström en likartad 
sammansättning som de båda föregående ex
emplen, d v s en liten eller kortvarig verkstads- 
aktivitet.

Vid en fördjupad genomgång och studium av 
de övriga fyndplatserna i Visby torde mer uttala
de olikheter kunna konstateras mellan dem, dels 
på grund av en oliktidighet, dels på grund av 
verkstädernas olika specialiseringar eller inrikt
ningar. Horn- och benhantverk omfattade, 
förutom tillverkning av kam- och kamfodral, 
även knivskaft, beslag, nålar, tärningar, spelpjä
ser, knappar och dylikt.

Förekomsten av epifyser är vitt spridd och fö
rekommer nästan alltid i åtminstone något 
exemplar vid varje arkeologiskt undersöknings
tillfälle. Men de betyder ju inte i varje enskilt fall

en verkstadsindikation, eller att materialet en
dast nyttjats av professionella hantverkare. 
Materialet kan, med visst förarbete, utnyttjas för 
flera olika ändamål, bland annat för att framställa 
mindre, enkla föremål, t ex nålar, prylar, sylar, 
styli, etc.

Kammakeriets lokalisering
Den erhållna spridningsbilden är delvis resulta
tet av arkeologiska observationer i samband med 
exploateringsundersökningar gjorda i staden. 
Resultaten grundas därför oftast på, ur arkeolo
gisk synvinkel, slumpvisa nedslag/titthål ner i 
de medeltida kulturlagren.

Men spridningsbilden återspeglar sannolikt 
även ett verkligt förhållande. Kammakarens so
ciala och ekonomiska status spelade sannolikt en 
betydande roll för lokaliseringen av hans verk
samhet. Yrket torde rent generellt sett ha varit 
ett lågstatusyrke, i synnerhet vad avser det rena 
benhantverket. Den billiga råvaran, tillhandahål
len av slaktare, garvare och rackare, samt 
handhavandet av kadaver och ben kan ha bidra
git till detta (BROBERG 1983, s. 245). Från 
1300-talets Skara har en verkstadsplats doku
menterats, som bl a visade sig innehålla hästben, 
vilka levererats i orötat skick. Ur hela, samman
hängande stycken av extremiteter, har kamma- 
karen själv plockat ut det han behövde och slängt 
resten (VRETEMARK 1983, 260f). Vid rötningen 
avlägsnades köttrester, senor och vävnader från 
benet.

För hornets del var möjligen förhållandena 
annorlunda. Till Visby importerades nämligen 
allt horn, som redan i obearbetat skick torde ha 
betingat ett betydligt högre värde än den färdiga 
kammen av ben. Hanteringen var mer tilltalande 
eftersom hornet, förutom torkning, inte krävde 
några förberedelser innan det bearbetades.

Den sociala situationen påverkade sannolikt 
lokaliseringen i detalj inom ett "revir", men för
klaringen till den synbara utkantsetableringen 
överhuvudtaget torde i så fall varit av ekonomisk 
natur. Vid Visbys snabba framväxt från och med 
1100-talets mitt, fanns det primära markbehovet 
i närheten av hamnen. Detta sammanhängde 
med lagringsförhållanden och hanteringen av 
varor i den mycket omfattande fjärrhandel som 
kom att bedrivas under ett par århundraden. 
Exploateringstrycket gjorde att ny mark hela ti
den togs i anspråk, och innebar förmodligen att 
andra verksamheter efterhand fick vika för de 
behoven. De tidigare trähusen fick ge plats åt
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Fig.4. Förekommande kamtyper i de medeltida städerna. Ritning acad Stefan Pettersson.
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packhus och andra byggnader av sten för köp
männens bruk.

Som i få andra städer i Sverige har den medel
tida bebyggelsen i Visby i sig själv ödelagt en del 
möjligheter att studera de äldsta skedena i sta
dens historia. De källargrävda packhusen av sten 
från 11- och 1200-talen har icke sällan effektivt 
utplånat den föregående bebyggelsen. Renhåll- 
ningsförordningar från 1200-talet och framåt 
angåehde avfallshanteringen i stan har även bi
dragit.

1100-talets verkstäder kan därför visa sig svåra 
att återfinna, d v s de som existerade före eller i 
samband med stenhusens tillkomst, medan 
1200-talets och i synnerhet 1300-talets verkstäder 
även fortsättningsvis bör vara möjliga att lokali
sera. De torde kunna förväntas i stadens utkants- 
bebyggelse, i varje fall utanför packhusens 
utbredningsområde.

Vendel- och vikingatida ben- 
och hornhantverk i Visby?
Genom ett antal observationer i innerstaden har 
kunnat fastslås att den äldsta bebyggelsen kan 
förläggas åtminstone till vikingatiden. Men gra
var och gravfynd från andra halvan av 600-talet 
visar att stranden utnyttjades redan tidigare. Det 
har ansetts att redan under vikingatiden grun
den skapades till ett gatusystem som fick sin fulla 
utbredning under högmedeltiden (WESTHOLM 
1989, s 76f). I den mån de medeltida gatorna och 
gränderna ansluter till vikingatidens nätverk, 
kan man räkna med att all gatuansluten bebyg
gelse från tiden före de källargrävda stenhusen 
är utplånad idag. Däremot innehåller de centrala 
tomtytorna innanför gatubebyggelsens ramverk 
ännu intakta kulturlager.

Det är svårt att dra några slutsatser om den 
vendel- och vikingatida bebyggelsens omfatt
ning. Spåren och lämningarna av dem är alltför 
få. Men det finns sannolikt all anledning tro att 
den var densamma som i exempelvis de största 
av de förhistoriska hamn- och handelsplatser 
som påträffats utmed den gotländska kusten. I 
de fall dessa undersökts, har de gett rikliga fynd 
vittnande om mångsidiga och omfattande aktivi
teter.

Paviken, invid Västergarn, är en förhistorisk 
marknadsplats/hamn (LUNDSTRÖM 1981, s 
lOlff). Vendeltida och vikingatida hantverk som 
båtbyggeri, järnsmide, metallgjutning och brons
hantverk, ädelstensslipning, bärnstensbearbet- 
ning och glasindustri har där konstaterats liksom

ben- och hornslöjd med tillverkning av kammar, 
nålar, spelbrickor och tärningar.

Hamnen Nymans i Fröjel sn har gett fynd
material från 600-talet och framåt(CARLSSON 
1988, s 26ff). Här, liksom i Paviken, har påträf
fats spår efter olika hantverk, bl a ben- och 
hornslöjd i form av spill och avfall samt halv
fabrikat till nålar och kammar.

Dessa båda hamnar, tillsammans med flertalet 
andra runt ön, växte efterhand, men överlevde 
knappast 1000-talet. De övergavs eller minskade 
drastiskt i betydelse till förmån för Visby som 
fortsatte sitt växande och nådde sin kulmen vid 
1200-talets slut.

Varifrån kom hornråvaran?
Hornråvaran importerades till Gotland. Baltiska 
kontakter under vikingatiden omfattade ett varu
utbyte av ännu okänd omfattning, men kontak
terna återspeglas i grav- och lösfynd, bl a i Visby. 
Varuhandeln kan naturligtvis också ha inbegripit 
horn. Kronhjortens utbredningsområde idag 
sträcker sig i Baltikum ända upp till Finska viken 
(NATIONAL GEOGRAPHIC 1986, utbrednings- 
karta s 558).

Med de tyska köpmännens etablering i Visby 
under 1100-talet, förefaller det sannolikt att horn 
fördes till Gotland från kontinenten och det 
nordtyska området. I första hand rörde det sig 
om fäll- och slakthorn från kronhjort.

I detta skede kan förmodas att råvaran, efter 
förädling, distribuerades vidare för försäljning 
på externa marknader, såväl som på den in
hemska. Hantverket vid Stora torget (kv 
Nunnan) kan därvid ses ur två aspekter, dels 
som en urban företeelse med ett stort lokalt 
kundunderlag, dels möjligen i ett större sam
manhang som ett av elementen i fjärrhandeln.

En kortfattad beskrivning av 
ben- och hornhantverk i Lund
Sökandet efter spåren av 1000-talets och 1100-ta- 
lets kamtillverkningsplatser i Visby leder sanno
likt inte till resultat av samma omfattning som 
de nedanstående exemplen från Lunds stadskär
na. En jämförelse torde dock vara fullt relevant, 
åtminstone vad avser material- och produktinne
hållet. De bevarade kamfragmenten från kv 
Nunnan t ex har sina direkta motsvarigheter i det 
samtida Lund.

Avfallsmaterialet från tre tomter i Lund har 
delats in i fem verkstäder (RYDING 1986, s Iff).
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Det är möjligt att flera olika verkstäder haft en 
så likartad produktion att de har sammanförts 
till en enhet. Det är också möjligt att en verkstads 
produktion med tiden har förändrats så att den 
i framställningen behandlats som två olika verk
städer.

Verkstaden S:t Mårten 1:
En verkstadsplats påträffad i sydöstra utkanten 
av 1000- och 1100- talens Lund. Kammakeriav- 
fallet påträffades i ett antal gropar. Innehållet i 
en av groparna skilde sig från de övriga och ut
gjorde en mycket stor och väl koncentrerad 
kvantitet. Råmaterialet utgjordes av endast vilt
horn, till skillnad från de övriga anläggningarna. 
Produktionen var endast inriktad på en föremåls- 
kategori — sammansatta enkelkammar — och 
daterades till före eller kring 1050.

Verkstaden S:t Mårten 2:
Fynd ur fem gropar och två rännor. Variationer
na kan bero på att produktionen varierade under 
varje år såväl som under hela verkstadens/verk- 
städernas verksamhetstid. De bestod bl a av 
olikheter i förhållandet ben — horn.

I den ena rännan var förhållandet 83 vilthorn 
mot 5 ben. I en av groparna 27 vilthorn mot 71 
ben. En grop innehöll halvfabricerade kamske
nor av ben, de övriga både horn och ben, osv.

Vad gäller S:t Mårten 2 kan man möjligen tala 
om ett "genomsnitt" av en eller flera verkstäders 
produktion under ett visst tidsavsnitt.

Dateringen omfattade tiden fr o m ca 1050 till 
1100-talet.

Verkstaden Billegården:
Verkstaden var perifert belägen i den medeltida 
staden och i utkanten av det område som ian- 
språktogs under 1000-1100-talen. Rester efter 
ben- och hornhantverk påträffades i 53 gropar.

I det norra schaktet, Billegården 1:
Huvudsaklig inriktning på tillverkning av ben
skaft. Även ett mindre antal halvfabrikat till 
sammansatta enkelkammar hittades. Råmateria
let utgjordes främst av djurben. Datering: 
1100-talets förra hälft.

Södra schaktet, Billegården 2:
En mer sammansatt produktion, dock framförallt 
sammansatta dubbelkammar och i viss mån tär
ningar. Råmaterialet utgjordes i huvudsak av 
vilthorn men även en hel del djurben.

Hornet var här dominerande vid kamskenstill-

verkning, men revben förekom. Vad gäller 
tandradsplattorna var förhållandet det omvända 
mellan ben och horn.

Billegården 2 daterades till 1100-talets slut och 
1200-talets början.

Verkstaden S:t Clemens 9:
Den var centralt belägen i det medeltida Lund 
och hade en produktion helt dominerad av sam
mansatta dubbelkammar. Råmaterialet utgjordes 
av ben och revben.

Verkstaden daterades till ungefär 1200-talets 
mitt.

325 rosenkransar, varav 62 slakthorn, påträffa
des i Billegården 2. Slakthornen utgjorde med 
andra ord 19% av det totala antalet. För S:t Mår
ten 1 o 2 gällde andelen 8 resp 17,5%.

Ett annat exempel, S:t Botulf 12 behandlat av 
Christophersen (1980:1), hade 7% slakthorn, dvs 
endast hälften av Billegården 2 och S:t Mårten 
2, men samma andel som S:t Mårten 1 och med 
samma produktionsinriktning.

Skillnaderna i förhållandetalen tyder enligt 
Ryding på ett förändrat tillvaratagande av hornet 
(RYDING 1986, s35f). Fällhorn, som blir liggande 
i markerna, bryts ned relativt fort. Det stora anta
let fällhorn skulle i fallet S:t Mårten 1 och S:t 
Botulf 12 tyda på en organiserad insamling av 
folk som rörde sig i markerna.

Anledningen till förändringarna kan diskute
ras men hänger enligt författaren samman med 
frågan om vem som hade jakträtten liksom na
turligtvis det allmäna jakttrycket.

Som jämförelse kan nämnas att verkstaden i 
kv Nunnan, Visby, från samma tid som Billegår- 
den 2, hade en ännu högre andel slakthorn, 
nämligen hela 33%! Beräkningen har här endast 
gjorts på det fyndmaterial som framkom vid 1984 
års undersökning.

Det faktum att hornråvaran importerades till 
Gotland och därmed inordnades i ett distribu
tionsled har möjligen en avgörande betydelse för 
dess sammansättning. Tillgången blev en annan 
i jämförelse med hantverkare som hade lokal 
anknytning till leverantörerna eller rentav själva 
kunde svara för råvaruförsörjningen.

Hantverkarna och produktionen
Idag finns ett rikhaltigt kam-, spill- och avfalls- 
material från ett stort antal medeltida städer 
liksom från förhistoriska hamn- och handelsplat
ser. Här kan nämnas tidig- och högmedeltida 
material från Söderköping, Nyköping, Uppsala,
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Lödöse och Skara liksom vikingatida och tidig
medeltida material från Birka, Sigtuna och Lund 
samt, inte minst, de gotländska hamnplatserna.

De mängder av föremål, spill och avfall från 
kamtillverkning och annan ben- och hornslöjd 
som påträffats runt om i Visby innerstad, repre
senterar en företeelse av ännu okänd omfattning. 
Utmärkande är såväl stora koncentrationer av 
horn och ben som mindre "nedslag". Alla kon
centrationer, såväl stora som små, utgör olika 
aspekter av verksamheten. Förekomsten, mäng
derna och mängdinnehållen, säger en del om 
utvecklingen av hantverket, och tolkningsresul- 
taten är sannolikt överförbara på andra hantverk 
som inte lämnar spår på samma sätt.

Resterna efter ben- och hornhantverk utgör ett 
tacksamt studiematerial. Eftersom råmaterialet 
utgörs av olika djurdelar, går de relativt lätt att 
definiera, och ur avfallet och spillet kan man slu
ta sig till vilka delar som varit lämpliga att 
använda i hantverket. Det är nära nog fullt möj
ligt att avgöra hur slutprodukterna sett ut enbart 
genom att studera avfallet. Materialet utgör den 
totala depositionen efter en tillverkning, och följ
aktligen finns alla delmomenten i själva tillverk
ningsprocessen representerade.

Genom att ursprungsråvaran ben och horn bil
dar helheter ur vilka delarna, de olika kamämne
na, utvunnits, kan försök till mängdberäkningar 
utföras på rosenkransar(hornbaser) och epifyser 
för uppskattningar av den samlade möjliga pro
duktionen på en plats. Varje rosenkrans repre
senterar en hornkrona och varje epifyspar ett 
mellanhand/fotben.

Man kan studera allt från en liten deposition 
med en produktion i liten skala för eget eller den 
närmaste omgivningens behov, till den storskali- 
ga, "industriella" och planerade tillverkningen 
för en lokal och/eller extern presumtiv kund
krets.

Utvecklingen av den urbana produktionen 
skulle kunna beskrivas i en modell (CHRISTO- 
PHERSEN 1980:2), med en tillverkning för egen 
konsumtion, hemslöjd, som första steg.

I nästa steg finns hantverkare som ambulerar 
mellan olika marknader med en produktion un
der en begränsad tid. Utmärkande för dessa är 
mångsidigheten i verksamheten. Förutom kam
mar tillverkas bland annat spelbrickor, tärningar 
och skedar. I det arkeologiska materialet visar sig 
detta i form av ett flertal mindre avfallsanhop- 
ningar utspridda på flera ställen.

Det tredje steget karakteriseras av en kontinu
erlig produktion koncentrerad till en permanent
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verkstad. Produktionen är specialiserad till ett 
fåtal produkter. Arkeologiskt skulle det visa sig 
genom ett fåtal större avfallsanhopningar som 
tillkommit under en längre tid och som visar på 
en kontinuitet i produktionen.

Genom att jämföra skilda depositioner från oli
ka tids- och rumssammanhang kan hantverkets 
utveckling och utbredning under olika tidsav
snitt studeras liksom eventuella regionala skill
nader i formhänseende och materialanvändning.

Teoretiskt sett skulle det alltså vara möjligt att 
beskriva kammakeriets utveckling i Visby under 
1500 år ända fram till våra dagar. Kammakeriet 
behöver i det fallet inte uppfattas som en isolerad 
företeelse utan kan ses just som en representant 
för de preurbana och urbana hantverkens ut
veckling överhuvudtaget.

Avnämarna och konsumtionen
Alla fragment av kammar, skor, ler- och sten
godskärl och andra konsumtionsvaror som på
träffats i arkeologiska kulturlager, representerar 
skilda aspekter av sociala och ekonomiska för
hållanden, såväl rumsligt som kronologiskt. 
Efterhand som massmaterial ackumulerats gen
om åtskilliga arkeologiska undersökningar i 
skilda livsmiljöer, har möjligheter skapats att ut
ifrån dessa beskriva sociala och ekonomiska 
fenomen eller konsumtionsmönster.

Vilka var det urbana horn- och benhantverkets 
avnämare? Eller varuproduktionens överhuvud
taget? I vilken utsträckning utgjorde varorna 
lyxkonsumtionsvaror, och kan man därmed i 
materialen utläsa skillnader i produkternas 
spridningen inom staden? Tillverkades de enbart 
för stadens behov, eller fanns en efterfrågan 
även från den omgivande landsbygdsbefolkning
en? Vad representerar i så fall fynd av dessa 
konsumtionsvaror i de agrara miljöerna? Den 
enda faktiska möjligheten att studera den här 
typen av frågeställningar är genom det arkeolo
giska materialet självt.

Intressanta tillämpningar har gjorts vid studiet 
av några olika urbana och agrara bosättningar i 
östra Mellansverige (BROBERG/SVENSSON 
1987, s 479ff). Här studerades ett antal hant
verksprodukter i ett tiotal olika sociala och 
geografiska miljöer, tillsammans omfattande tre 
tidsepoker, 1000-, 1300- och 1600-talen. Författar
nas frågeställningar behandlade konsumtions
mönster och den urbana varudistributionen, 
konsekvenserna av en förekomst respektive icke 
förekomst av vissa konsumtionsvaror samt vilka



förändringar över tid som kunde utläsas ur det 
arkeologiska materialet. Det största intresset 
knöts till jämförelsen mellan konsumtionsmöns
ter på landsbygden och i staden. De erhållna 
resultaten sattes i relation till de dåtida ekono
miska och sociala förhållandena i Skandinavien.

En av dessa tillämpningar får helt kort illustre
ra massmaterialens möjligheter. Till beskrivning
en av 1300-talets varudistribution valdes sam
mansatta /dubbelkammar av ben och importerat 
stengods. Kamproduktionen var inhemsk och 
bedrevs i urban miljö. Stengodset utgjordes i 
huvudsak av olika typer av kannor eller krus och 
hade genomgående importerats från Rhen- 
området.

Man kunde konstatera att de utvalda urbana 
miljöerna, i det här fallet Stockholm (Helgeands
holmen), Arboga (kv Barnhuset) och Uppsala (kv 
Kransen och Toven), visade sig stå för en helt 
dominerande del av konsumtionen av de urbant 
producerade hantverksprodukterna i förhållande 
till den omgivande landsbygden, oavsett om de 
producerats inom eller utom den aktuella regio
nen. Skillnaderna mellan stad och landsbygd 
tycks för övrigt varit mest uttalade under just 
1300-talet, och den urbana produktionen var där
för inriktad på att konsumeras inom den urbana 
miljön själv.

Men trots den mycket låga konsumtionen av 
de urbana produkterna, framträder stora varia
tioner även mellan olika landsbygdmiljöer. En av 
undersökningslokalerna, Vall i Valbo sn, upp
visade ett anmärkningsvärt konsumtionsmön
ster, vilket i hög grad påminner om det man 
finner i samtida urbana miljöer (BROBERG 
1987). Förklaringen torde enl Broberg vara att 
Vall under 1300-talet utgjorde säte för prosten i 
Gästrikland. Vall representerade därmed sam
hällets överhet och beskrivs av Broberg/Svens
son som "en ö av urban konsumtion i ett i övrigt 
agrart hav".

1300-talet har annars beskrivits som en period 
då handeln med massproducerade varor fått en 
dominerande ställning. Men de har likväl konsu
merats av en socialt och ekonomiskt tydligt 
avgränsad grupp. En fråga som Broberg/Svens
son därvid ställer sig är om överhetens beskatt
ning av bönderna under 1300-talet, nått en sådan 
nivå att bönderna saknade ekonomiska möjlig
heter att konsumera det urbana hantverkets 
produkter liksom de externt producerade varor
na.

Hur skulle jämförelser te sig med gotländska 
förhållanden? Gotland kan komma att visa sig

vara en god indikator på sambanden mellan 
överskottet från exempelvis en agrar produktion 
och dess påverkan på konsumtionsmönstren. 
Skattetrycket på Gotland visar sig nämligen ha 
varit endast en tiondel av Mälardalens runt år 
1300 (LINDQVIST 1984, s 139ff). Ett problem för 
närvarande är att större arkeologiska undersök
ningar, med något undantag, saknas i medeltida 
gotländska agrarmiljöer, varför materialen ännu 
är alltför få och små. De stora skillnaderna i skat
teuttag mellan fastlandet och ön visar också på 
grundläggande olikheter i samhällsstrukturen.

Nämnas kan dock gården Fjäle i Ala sn med 
bebyggelsekontinuitet från vendeltid till hög
medeltid (CARLSSON 1979, s 130ff). Gården 
övergavs, vilket tolkades vara en följd av en ag
rarkris på 1300-talet. Likväl har konstaterats 
förekomst av bland annat det importerade rhen- 
ländska stengodset vilken torde representerat ett 
visst överskott från gårdens agrarproduktion.

I ännu större omfattning förekommer detta 
stengods i fyndmaterialet från den medeltida 
gården vid Bingeby, Visby sn, som var i bruk 
under 12- och 1300-talen (GERDIN 1987, s 39ff).

Studier av förändringar över tid i massmateria- 
len, inom eller mellan regioner, torde bli ytterst 
fruktbärande. I en ideal situation skulle man med 
hjälp av dessa, tidsavsnitt för tidsavsnitt, kunna 
studera förändringar i konsumtionsmönster ut
görande skarpa avspeglingar av rådande ekono
miska och sociala samhällsförhållanden.

APPENDIX
Platser med ben- och hornavfall/spill

Sannolika verkstadsplatser
1974, Kv Kruset 14:
Ben- och hornavfall. Några kamfragment. Tolk
ning: Sannolik verkstad.
1975-76, Kv Tunnbindaren 1:
I första hand mellanhand/fotben. 309 st epifyser, 
59 st kapade rörben och 9 st kapade revben samt 
53 kapade rörben med en kapad sida och en av
bruten. En specialiserad tillverkning inriktad på 
tillverkning av sammansatta dubbelkammar. 
Inga halvfabrikat utom en blivande tandplatta. 
Tolkning: Sannolik verkstad.
1978, Kv S:t Clemens 4:
Sågade ben och horn. Intressant plats med tyd
liga spår efter hantverk.
1979-80, Kv Munken 11,12 (fd 3):
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Ben och horn. Spår efter hantverk på platsen. 
1984, Kv Nunnan 1:
Stora mängder horn och ben. Tolkning: Verk
stad.
1989, Kv S:ta Maria 12-13:
Relativt mycket ben. Epifyser, revben, juster- 
bitar, huggspån osv. Tolkning: Verkstad.

V erkstadsindikationer
1974-75, Kv Gråbrodern 10, 11 o 12 (fd 8):
62 st sågade ben och kamfragment samt en av- 
fallsbit från knapptillverkning. Enkel- och 
heldubbelkammar utöver dubbelkammar.
1974 och 1981, Kv Kalvskinnet 1:
Relativt rikligt med spill och avfall av horn och 
ben. Tolkat som sekundärt tillkommet genom 
dumpning från annat ställe.
Avfallet anses ha deponerats under en hundra
femtioårsperiod från mitten av 1100-talet till 
omkring 1300. (Mogren 1988).
1989, Kv Systemet 5:
85 spillbitar av ben från mellanhand/fot, med 
några få inslag revben och horn. En möjlig till- 
verkningsplats. En enkelkam av en typ som med 
säkerhet kan härledas till åtminstone 1100-talet, 
kanske tom 1000-talet.

Smärre indikationer:
1973, Kv Tunnbindaren 12:
12 st epifyser. 5 kammar.
1974, Kv Porten 8:
Bearbetat hornavfall och högmedeltida stengods.
1974- 75, Kv Säcken 7:
Spill och avfall från ben och hornhantverk. En
kel- och dubbelkammar. Klart 1100-talsutseende 
på enkelkammarna, kanske tom 1000-tal.
1975, Kv Apoteket 4-5:
Ett mindre antal sågade ben och horn samt kam
fragment.
1975- 76, Kv Bägaren 7-8:
Ett fåtal bitar sågat ben och horn.
1975-76, Kv Munken 1:
Ett mindre antal bitar sågat ben och något horn. 
I första hand epifyser.
1975- 76, Kv S:ta Maria 22:
Horn o ben. Något avfall från knapptillverkning. 
Kanske 13-1400-tal enligt utgrävaren.
1976, Kv Tornet 2:
5 st epifyser och ett fragment till en dubbelkam. 
Grävyta endast 5 m2.
1976- 77, Botan stg.ll:
I ett sextiotal provgropar hittades sammannlagt 
28 sågade ben och i viss mån horn. Utsäger inget

om en intensivare aktivitet. Inget spill eller avfall 
i övrigt.
1977, Kv Novisen 3:
Ett litet antal epifyser och litet avfall från knapp
slagning. Eventuellt 1400-tal.
1978-79, Kv Kaplanen 8:
Ett icke ringa antal horn- och benfragment.
1982, Kv Priorn 11:
En mindre mängd horn och ben.
1984, Kv Pomona 12:
Liten mängd ben och något horn.
1976, Kv Helgeandshuset 2:
Enstaka sågade ben och epifyser. 2 m kulturla
ger.
1977, Kv Kruset 3:
6 epifyser.
1977, Kv S:ta Gertrud 6:
Söder om ruinen invid gränden. 18 m2. Bl a en 
benbit med utstansade hål. En mindre mängd 
sågat horn och ett fåtal epifyser.
1977-78, Helge Ands ruin:
Enstaka sågade ben och epifyser.
1978, Kv S:ta Gertrud 11A:
Invid gatan norr om ruinen. En liten mängd be
arbetat ben, främst epifyser.
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GRAVAR FRÅN ' 'ALLHELGONAKYRKANS'' 
KYRKOGÅRD OCH S:T HANS KYRKORUIN I VISBY

Några funderingar kring 
medeltida gravskick

Av Eric Swanström

Under perioden 1980—1988 företogs en arkeolo
gisk undersökning av S:t Hans kyrkoruin i Visby. 
Undersökningen initierades av Erik B Lundberg 
som ämnade publicera de bredvid varandra lig
gande ruinkyrkorna S:t Per och S:t Hans i Visby 
i serien Sveriges kyrkor. Under arbetets gång 
påträffades en ej tidigare känd Visby kyrka san
nolikt identisk med den i Gutasagan omnämnda 
Allhelgonakyrkan. Vid de omfattande undersök
ningarna kunde kyrkornas komplicerade bygg
nadshistoria kartläggas. Denna finns publicerad 
av författaren i bl a Hikuin 12.

Vid undersökningen framkom inte endast de
lar av kyrkornas byggnadstekniska utveckling 
utan även 150 gravar. Gravarna var anlagda dels 
på en tidigmedeltida, tidigare okänd, kyrkogård 
och i S:t Hans. Syftet med föreliggande arbete 
är att belysa de tidigmedeltida gravläggningar 
som skett i området innan S:t Hanskyrkan byggs 
samt hur gravskicket tett sig under hög och sen
medeltid inom S:t Hanskyrkans murar.

De gravar som behandlas framkom i koret och 
i norra tvärskeppet. Ca 2/3 av gravarna härrör 
från "Allhelgonakyrkans" kyrkogård som låg 
här innan den nuvarande kyrkan uppfördes i

1100-talets senare del/1200-talets början. De res
terande gravarna är anlagda i kyrkan under eller 
efter dennas brukningstid. Vid 1530-talets mitt 
förvandlades kyrkan till ett stenbrott, (Swan
ström 1986 s 150).

Köns- och åldersbedömningar har gjorts av 
författaren i samband med den arkeologiska un
dersökningen. Då författaren ej är utbildad 
osteolog kan ev fel förekomma i de osteologiska 
bedömningarna.

De gravar som först påträffades vid undersök
ningen är de som anlagts i kyrkan under dennas 
brukningstid eller omedelbart därefter. Djupare 
ned under kyrkans golv framkom gravar från 
den äldre kyrkogården.

Kriteriet för om en grav antas vara anlagd på 
den äldre kyrkogården eller i kyrkan har huvud
sakligen varit om graven täckts av kyrkans 
byggnadslager eller är nedgrävd genom detta.

I S:t Hanskyrkans kor var det enkelt att skilja 
de gravar som anlagts på den äldre kyrkogården 
från dem som anlagts i kyrkan. I koret täcktes 
stora delar av ytan av ett byggnadslager som av
satts vid korets uppförande. Genom detta hade 
de här sparsamt förekommande gravarna, anlag-

Fig.l. Gravriktningar i koret och norra tvärskeppet. Ritning författaren. 
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da under kyrkans brukningstid eller efter denna, 
grävts.

I det norra tvärskeppets östra del fanns inget 
byggnadslager bevarat. Lagret var söndergrävt i 
samband med de många gravläggningarna som 
skett i tvärskeppet. Här måste andra daterings
kriterier nyttjas.

I det undersökta området gjordes en studie av 
gravriktningarna på den äldre kyrkogården och 
gravar änlagda i kyrkan, (fig. 1). Av studien 
framgår att gravarna på den äldre kyrkogården 
vanligtvis är mer exakt orienterade i väst-öst än 
de som anlagts i S:t Hans, vilka fått sin riktning 
av denna kyrka. Gravens riktning i väst-öst kan 
vara avgörande för om graven har anlagts på den 
äldre kyrkogården eller i S:t Hans.

I det norra tvärskeppet ligger de ej söndergräv- 
da äldre gravarna på ett större djup än de som 
ligger i kyrkan. Om det funnits äldre gravar, vil
ka legat på högre nivåer, har dessa grävts bort i 
samband med gravläggningar i kyrkan.

Rent undersökningstekniskt kan även sägas 
att den fyllning vilken omger skelettet indikerar 
den nivå från vilken graven är nedgrävd. Den 
lagerstruktur som rått inne i kyrkan och den 
gravfyllning som denna ger är helt skild från den 
fyllning som omger de skelett vilka gravlagts på 
den äldre kyrkogården.

Gravar anlagda i S:t Hanskyrkans 
kor och norra tvärskepp:
Korgolvet hade avlägsnats vid rivningen av kyr
kan. Planeringslagret för golvet fanns dock kvar. 
Under detta täcktes ytan till stora delar av ett 
delvis centimetertjockt byggnadslager av kalk/ 
kalkbruk. Genom detta lager har nedgrävningar- 
na skett för de gravar som anlagts i koret, (fig. 2).

De avlidna har huvudsakligen gravlagts i trä
kistor. I de fall de gravlagts i hällkistor har en 
svepning i tuskaft kunnat konstateras i den yta 
av kalk/kalkbruk vilken vanligen täcker hällkis- 
tornas botten.

Fig-2. S:t Hans kor, bygg
nadslager med genomgrävda 
gravar. Lodfoto författaren.
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I själva koret fanns få gravar anlagda under 
kyrkans brukningstid. Här påträffades 6 gravar 
av vilka 2 rymmer dubbla gravläggningar. Bland 
gravarna finns en som avviker från de övriga. 
Strax väster om högaltaret och omedelbart norr 
om korets mittaxel framkom en liten hällkista vil
ken rymmer skelettet av en vuxen kvinna och 
skelettdelar av minst 1 barn. I korets västra del 
under och väster om triumfbågen ligger 4 hällkis- 
tor med kvadratiska huvudstöd, (fig. 3).

Fig.3. Gravar anlagda i S: t Hans kor och norra tvärskepp 
under kyrkans brukningstid. Ritning författaren.

De som gravlagts i koret är 11 män i åldern ca 
30—60 år, 1 kvinna i åldern ca 30—40 år och minst 
ett barn i 12—13-årsåldern. Kvinnan och barnet 
har gravsatts i skeletterad form i den lilla hällkis- 
tan (fig.4). De omständigheter vilka föranlett 
tillkomsten av denna grav och dess placering 
drygt 2,5 m väster om kyrkans högaltare i koret 
måste vara mycket speciella.

I koret fanns ytterligare 5 gravar vilka grävts 
ned genom korets byggnadslager. Av dessa är 4 
spädbarn och 1 barn ca 5 år gammalt. Dessa barn 
har sannolikt gravlagts i koret omedelbart efter 
kyrkans brukningstid. Denna datering till efter 
kyrkans brukningstid grundar sig på det faktum 
att det förekommer mycket sparsamt med gravar 
i koret överhuvudtaget och att det nästan uteslu
tande är vuxna män som gravlagts här, sannolikt 
personer med en hög kyrklig status. De små bar
nen som påträffades här kan ej under sin korta

levnad ha uppnått den position inom kyrkan vil
ken berättigade till en gravplats i koret, (fig. 5).

Gravar under koret anlagda på en 
äldre kyrkogård:
Sedan de i kyrkan anlagda gravarna avlägsnats 
och marknivån sänkts framkom ytterligare 93 
gravar härrörande från en äldre kyrkogård som 
låg här innan S:t Hanskyrkan uppfördes. Gra
varna har i huvudsak en från koret avvikande 
väst-östlig orientering, (fig. 6).

Av de gravlagda har 85 personer sannolikt jor
dats i träkistor. De resterande 8 har begravts i 
hällkistor med rektangulära huvudstöd. Vidare 
finns en grav med endast ett rektangulärt huvud
stöd samt en barngrav med antydan till kantsko- 
ning av kantställda kalkstensflis. De som grav
lagts i detta område utgöres av barn, kvinnor och 
män i varierande åldrar. Någon antydan till spe
ciell gruppering beroende på kön eller ålder kan 
ej urskiljas.

Gravar anlagda i det norra 
tvärskeppet:
I det norra tvärskeppet påträffades en grav- och 
en golvhäll liggande i ursprungligt läge, (fig. 7). 
På gravhällen finns ett bomärke. Golvhällen är 
helt slät. I anslutning till golvets planeringslager 
förekom delar av splittrade välhuggna 1300-tals- 
gravstenar med textband.

När planeringslagret avlägsnats kunde konsta
teras att något byggnadslager liknande det i 
koret ej fanns bevarat i tvärskeppets östra del. 
Markstrukturen här gav snarast intryck av att 
vara omrörd, ett intryck som senare skulle visa 
sig vara välgrundat.

I tvärskeppet framkom totalt 42 gravar, vilka 
var mer eller mindre intakta, samt skelettdelar 
från ett 50-tal söndergrävda gravar. Av gravarna 
är 25 anlagda under kyrkans brukningstid. De 
resterande 17 härrör från en äldre kyrkogård, 
(fig. 3).

De personer som gravlagts i tvärskeppet är 
barn, kvinnor och män i varierande åldrar. 12 av 
de gravlagda ligger i hällkistor. Ibland har en trä
kista placerats i en hällkista. Nästan alla de 
hällkistor som anlagts i tvärskeppet under kyr
kans brukningstid är skadade, endast 2 är helt 
intakta. De resterande gravarna är med största 
sannolikhet anlagda i träkistor.

Antalet personer som gravlagts i det norra 
tvärskeppet under kyrkans brukningstid är
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Fig.4. Hällkista anlagd i S:t Hans kor. Foto från öster 
av författaren.

Fig.5. Gravar anlagda i S:t Hans kor sannolikt efter kyr
kans brukningstid. Ritning författaren.

Fig.6. Gravar anlagda på "Allhelgonakyrkans" kyrko
gård. Ritning författaren.
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många fler än de som gravlagts i koret. Här finns 
det vidare en jämn fördelning av barn, kvinnor 
och män i varierande åldrar. Något mönster bort
sett från den väst-östliga orienteringen av gravar
na finns ej. Vid nya gravläggningar har redan 
befintliga gravar skadats. De skelettdelar som 
kommit i oordning har tagits tillvara och åter- 
begravts i anslutning till de nya gravläggningar
na. Någon hänsyn till befintliga gravar verkar 
inte ha förekommit, (fig. 8).

Gravar i det norra tvärskeppet 
från en äldre kyrkogård:
Av de 42 framkommna gravarna i norra tvär
skeppet tillhörde som nämnts 17 en äldre kyrko
gård vilken låg här innan S:t Hans anlades. 
Gravarna som anlagts på denna äldre kyrkogård 
har en från S:t Hans något avvikande orientering 
i väst-öst, (fig. 6).

De personer som gravlagts på den äldre kyrko
gården är barn, kvinnor och män i varierande 
åldrar, 3 av de gravlagda ligger i hällkistor, 9 har 
gravlagts i träkistor.

Preliminär ålders- och könsfördelning 
av gravar anlagda på den äldre 
kyrkogården/gravar anlagda i kyrkan:

Gravar Gravar
äldre kyrkogård ani. i kyrkan

Åldersgrupp Kön Antal % Antal %
0-6/7 25 24 10 23
6/7-14/15 5 5 3 7
14/15-18/20 K 3 3 1 2
14/15-18/20 M 1? 1 0 0
18/20-35/40 K 11 10 2 4
18/20—35/40 M 19 18 2 4
18/20-35/40 ? 0 0 1 2
35/40-50/60 K 7 7 2 4
35/40-50/60 M 10 9 12 27
35/40-50/60 ? 0 0 1 2
60- K 1 1 0 0
60- M 0 0 1 2
Ej åld. K 5 5 3 7
Ej åld. M 6 6 3 7
Ej kön/åld 13 12 3 7
Summa 106 101 44 99

Fig. 7. S:t Hans norra tvärskepp, golv och gravhällar. 
Lodfoto författaren.

Äldre kyrkogård, gravskick:
Vid gravläggningar på den äldre kyrkogården 
har den avlidne vanligtvis gravsatts i en träkista. 
Gravarna är orienterade i väst-östlig riktning 
med huvudet i väster. Riktningsgivare för gra
varna har kanske varit kyrkan på vars kyrkogård 
gravläggningen skett.

På kyrkogården har även en annan typ av kista 
brukats vid gravläggningar. Det är en rektangu
lär kista byggd av kantställda kalkstensflis. Vid 
huvudänden av kistan i väster är vanligen två 
rektangulära huvudstöd av kalksten placerade. 
Kistans botten kan bestå av kalk, kalkbruk, sand, 
kalkstenssplitter eller det naturliga klapperstens
materialet i området. Kistan täcks sedan av 
täckhällar av kalkstensflis. Ibland har kalk eller 
kalkbruk använts som fog/tätningsmedel av kis
tan. I kistorna finns endast en person gravlagd.

Endast i två fall finns föremål i anslutning till 
gravarna. En man, som sannolikt jordats i en trä
kista i sina gångkläder, hade på vänster sida i 
bäckenet en enkel sölja av brons. Vidare påträffa
des en sisare liggande över bålen på ett 1—2 års 
barn som gravlagts i en träkista. Den totala av
saknaden på föremål i gravarna kan tyda på att 
de avlidna lagts i en svepning och i de flesta fall
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Fig. 8. S:t Hans norra tvärskepp, gravar anlagda i kyrkan och från " Allhelgonakyrkans" kyrkogård. Lodfoto författaren.

jordats liggande i en träkista. Fragment av svep
ning påträffades i de i den senare kyrkan anlagda 
hällkistorna.

Gravläggningarna på den äldre kyrkogården 
följer ett mönster med gravarna placerade i rader 
och med tomma ytor emellan. Ibland finns förtät
ningar där flera gravar överlagrar varandra. 
Denna sammanhopning av gravar skulle kunna 
tolkas som eventuella familjegravar. Vid senare

gravläggningar synes vetskap ha funnits om de 
äldre gravarnas läge och vid anläggande av nya 
gravar verkar man ha strävat efter att ej skada 
de äldre befintliga gravarna, (fig. 6, 9 och 10).

Gravläggnigsstrukturen på den äldre kyrko
gården verkar ha varit densamma redan under 
sent 1000-tal/tidigt 1100-tal som idag med kyrko
gården indelad i kvarter och med gravplatserna 
markerade ovan mark.

63



Fig. 9. S:t Hans, korets 
nordöstra hörn, gravar an
lagda på ''Allhelgonakyr- 
kans" kyrkogård.
Lodfoto författaren.

KORETS N-MUR.

SEKTIO* I S-N I KOKETS MlTf

KALKBRUK, KALKSTEN, MUR- OCH TAKTEGEL
KAlKØRUK, KALKSTEN, MUR- OCH TAKTEGELRAStRIWSLAGER

KALKBRUK , SAWDTOR KORGOLV - 

pAeÖRT MATERIAL 

JRSPRUW6LIC, MARKNTV^
VID QRAVGRAVNINC, 

0H«AVT HATERI»L_

KLAPPERSTEN, JORD KLAPPERSTEN, JORO
KLAPPERSTEN, JORO

klappersten, jord

klappersten, jordAP^ERS’EU , «.»IK&RUS

Pl an MED GRAVAR I ANSLUTNING 

Till SEKTIONEN

Fig.10. S:t Hans, korets nordösta del, sektion i nord-syd, 
jfr fig. 9. I sektionen ligger gravar anlagda på "Allhelgo- 
nakyrkans" kyrkogård, samt förhöjning av marknivån i
koret. Märk hällkistan som anlagts i denna, jfr ßg. 4.
Ritning författaren.
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Kyrkan, gravskick:
De två undersökta områdena i kyrkan uppvisar 
vitt skilda gravläggningsmönster. I det norra 
tvärskeppet har gravläggningsfrekvensen varit 
mycket hög, något som inte minst framgår av de 
ca 50 påträffade söndergrävda gravarna. Här på
träffades gravar där de gravlagda utgjordes av 
barn, kvinnor och män i varierande åldrar. 
Mansgruppen dominerar dock. I koret har grav
läggningsfrekvensen varit låg och här är det i 
princip endast män som gravlagts, (fig. 3).

Vid en jämförelse mellan åldersgrupperna 
bland gravar anlagda på kyrkogården/gravar an
lagda i kyrkan, märks en förskjutning av dödlig
heten från 18/20—35/40 års gruppen, vilken är 
den största på den äldre kyrkogården, mot 
35/40—50/60 års gruppen bland gravar anlagda i 
kyrkan. Förutsatt att åldersbestämningarna är 
korrekta visar det ringa gravmaterialet eventuellt 
på en tendes med en ökad medellivslängd under 
medeltid — hög/senmedeltid. Sannolikt är dock 
ej skelettmaterialet från hög/senmedeltid repre
sentativt för Visby-befolkningen som sådan.

Gruppen gravlagda i kyrkan under dennas 
brukningstid utgöres till största delen av män 
(40%) varav 27% tillhör 35/40—50/60 års grup
pen. De i kyrkan gravlagda männen torde vara 
gravlagda där i kraft av sitt ämbete (koret), eller 
med utgångspunkt från sin position i samhället 
(norra tvärskeppet). Gravplatserna inne i kyrkan 
var inte gratis och kunde förvärvas mot lämplig 
ersättning. Männen som är gravlagda i koret och 
norra tvärskeppet torde utgöra en del av det 
medeltida samhällets elit och som sådan ha helt 
andra förutsättningar för en högre medellivs
längd än de sannolikt "vanliga" människorna 
som gravlagts på den äldre kyrkogården.

Hällkistor:
Hällkistor anlagda i kyrkan skiljer sig från dem 
anlagda på den äldre kyrkogården. Kistorna på 
den äldre kyrkogården har vanligtvis en mer el
ler mindre rektangulär form och är utrustade 
med rektangulära huvudstöd. De hällkistor som 
anlagts i kyrkan har en trapetsoid form och är 
vanligtvis försedda med kvadratiska huvudstöd.

Hällkistans form samt förekomsten av 
rektangulära eller kvadratiska huvudstenar torde 
därför även kunna utgöra tidstypiska kriterier för 
en äldre och en yngre gravläggningsfas. Vidare 
kan sägas att hällkistan som företeelse vid grav
läggningar tenderar att öka under högmedeltid i 
förhållande till tidig medeltid.

Av hällkistorna är 12 anlagda på den äldre kyr
kogården och 20 i kyrkan. Det kan finnas en 
annan förklaring än skillnaden i tid bakom detta. 
Sannolikt tillhör de i kyrkan gravlagda personer
na en medeltida elit och har därför gravsatts i 
hällkistor.

Av de hällkistor som anlagts i kyrkan rymmer 
många inte bara en enda begravning. I en hällkis- 
ta belägen i anslutning till det norra tvärskeppets 
nordmur framkom 2 kranier från småbarn, 1 kra
nium från ett 5—6-års barn, 2 kranier från barn i 
8—9-årsåldern, 1 kranium från en kvinna i 18— 
25-årsåldern, 1 kranium från en man i 30—40-års- 
åldern och ett kranium från en man i 40—50-års- 
åldern.

Totalt påträffades spridda skelettdelar från 
minst 8 personer. Skelettdelarna låg förträdesvis 
i hällkistans västra del. Under dessa skelettdelar 
låg den sist gravlagda i hällkistan, en kvinna i 
30—40-årsåldern utsträckt på rygg, (fig. 8).

Ett liknande mönster kan iakttagas i den häll- 
kista som påträffades omedelbart norr om den 
södra triumfbågsbasen liggande under triumf
bågens västra del. I denna hällkista påträffades 
skelettdelar av minst två vuxna personer av olika 
kön liggande över den sist gravlagde personen i 
kistan, en man i 30—40-årsåldern, (fig. 11).

Armställningar: äldre gravplats/ 
gravar anlagda i kyrkan:
På de vid undersökningen framkommna gravar
na gjordes en analys av armställningarna. Som 
utgångspunkt för undersökningen och klassifice
ring av dessa har systemet från Lars Redins 
avhandling Lagmanshe j dan använts, (Redin 
1976). I sin doktorsavhandling undersöker Redin 
en medeltida kyrkogård belägen på Lagman- 
hejdan i Skanör. Han behandlar bla armarnas 
och händernas placering i gravarna för att se om 
denna förändras över tiden. Slutligen gör han en 
jämförelse av sitt resultat med sju andra medelti
da kyrkogårdar och kan därvid konstatera att 
armställningarna i gravarna varierar över tiden.

Redin grupperar armställningarna i nio grup
per. En genomgående förutsättning är att överar
marna ligger placerade parallellt med och intill 
överkroppen. Grupp 0 består av gravar vilka ej 
uppfyller nedan redovisade kriterier.
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VIII

Förekomsten av armställningstyperna i gravar på 
den äldre kyrkogården respektive gravar anlagda 
i kyrkan framgår av vidstående tabell. Värdena 
är omräknade i %.

För att studera sambandet mellan armställningar 
i gravar anlagda på den äldre gravplatsen och 
gravar anlagda i kyrkan gjordes en relationsana- 
lys på gravstratigr af in. Totalt kan 17 olika rela
tionsgrupper urskiljas i materialet. Relations- 
grupperna finns sammanställda i appendix I.

Fig.11. S:t Hans, hällkista belägen strax norr om den södra triumfbågsanfangen. 1 kistan finns skelettdelar av två 
personerlagda över den i kistan sist gravlagda personen. Märk dekoren på kistans hällar, jfr fig. 12. Lodfoto författaren.
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Utvärdering av armställningarnas 
kronologiska skiktning:
De olika armställningstyperna består enl. Redin 
av nio varianter där typ I-V kan sägas utgöra de 
grundläggande formerna. De övriga kan ha olika 
tillkomstsätt. En jämförelse av armställningarnas 
grundtyper mellan gravar anlagda på den äldre 
kyrkogården/gravar anlagda i kyrkan ger följan
de bild:

S:t Hans
Gravar, armst. antal i 96

Av diagrammet framgår att typ I finns represen
terad i 7 % av gravläggningar på den äldre 
kyrkogården under det att typen saknas helt 
bland gravar anlagda i kyrkan. Typ II förekom
mer bland 20 % av gravläggningar på den äldre 
kyrkogården och av 2 % bland gravar anlagda i 
kyrkan. Sammantaget utgör typ I + II 27% av det 
totala antalet gravar på den äldre kyrkogården 
under det att samma grupp utgör 2% av gravar 
anlagda i kyrkan.

Typ III är företrädd av 5 % bland gravar anlag
da på den äldre kyrkogården och av 7 % bland 
gravar anlagda i kyrkan. Typ IV representeras av 
14 % på den äldre kyrkogården och 32 % bland 
gravar anlagda i kyrkan. Slutligen typ V som på 
den äldre kyrkogården representeras av 8 % och 
i kyrkan av 25%.

Sammanfattningsvis kan sägas att typ I saknas 
bland gravar anlagda i kyrkan. Den finns före
trädd på den äldre kyrkogården, vilket torde 
kunna tolkas som att denna typ av armställning 
är den äldsta. Typ II förekommer ofta på den äld
re kyrkogården men ytterst sparsamt bland 
gravar anlagda i kyrkan. Armställning III är spar
samt förekommande på såväl den äldre kyrko

gården som bland gravar anlagda i kyrkan. Typ 
IV är den vanligaste armställningen bland gravar 
anlagda i kyrkan och den är även vanlig bland 
gravar anlagda på den äldre kyrkogården. På lik
nande sätt är förhållandet med typ V.

Gravstenar:
Vid undersökningen påträffades 4 välbevarade 
gravhällar. 3 av hällarna har legat över gravar 
anlagda i S:t Hans och 1 har varit placerad på 
den äldre kyrkogården. Ingen av gravhällarna 
låg i ursprungligt läge när de påträffades. Den 
äldsta gravstenen låg delad i sekundärt läge och 
utgjorde sidohällar i en hällkista i S:t Hans, (fig. 
11).

Gravstenen består av en ca 0,70x1,85 m stor 
häll som delats i tre delar. Ursprungligen under 
4—500-tal har hällen varit rest som bildsten. På 
ytan finns rester av den ursprungliga behugg- 
ningen. Vidare kan i stenen urskiljas formen av 
en yxa med eggen riktad uppåt.

Stenens yta domineras av två, med runor för
sedda drakslingor vilka löper längs stenens 
långsidor. På kortsidorna möts växelvis drak
huvud och svans sammanhållna av bandkoppel. 
På stenens mitt är ett kors med spetsiga korsar- 
mar och palmetter inlagda i korsvinklarna ristat. 
Palmetter och korsarmar hålls samman av band- 
koppel, (fig. 12 och 13).

Runorna på stenen förtäljer: "...n reste vården 
efter Hailgair ... hans själ. Alltid medan världen 
varar ligger minnesstenen här över den man som 
arvingen gjorde det efter ... och Torlaif ristade 
stenen", (H Gustavson, GA 1982 s 85). Runsten- 
sornamentiken daterar stenen till mitten av 
1000-talet och med denna datering torde denna 
häll vara den hittills äldsta kända kristna grav
hällen på ön.

I det norra tvärskeppets norra del framkom en 
mycket välhuggen och något skadad gravsten 
lagd över prästen Nicolaus från Garda. Stenen 
har en trapetsoid form och en storlek av 1,36— 
1,42x1,64 m.

På stenens mitt finns en framställning av en 
präst med tonsur, lockigt böljande hår, skägg 
och meditativt slutna ögon. I vänster hand håller 
han en kalk. Höger hand är lyft med två sträckta 
fingrar, långfinger och pekfinger, till välsignelse 
av kalken. Prästen är iförd en klädedräkt bestå
ende av amictus, som framträder i halslinningen, 
stola, de två band som hänger ned mot fotterna 
och ligger runt nacken i mjuka veck över den 
övriga klädedräkten, och till sist den fint dekore-
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Fig. 12. Gravhäll lagd över Hailgair. Foto författaren.

Bi ldstensfragment 
från 4-500-tal

Bildsten, 
rekonstruktion

Gravhäl1 sfragment från 
1000-talets senare del

Gravhäl1, 
rekonstruktion

Fig. 13. Rekonstruktion av förloppet bildsten - gravhäll. 
Ritning författaren.

rade alban som framträder vid stenens nedre 
kant och täcker fotterna.

Vid fotterna är två hundar placerade. Den hög
ra hunden sitter och lyfter sin ena tass mot 
mässhakens nedre del. Den vänstra hunden är 
något skadad. Den lyfter båda tassarna mot 
mässhakens nedre del. Prästen står mellan två 
fialer med knektar. Knektarna bär upp en fem- 
passbåge. Bågens ovansida är dekorerad med 
små akantusblad och krönt med en krabba. I bak
grunden framtonar en byggnad med krabbkrön- 
ta torn och rundbågiga fönster, (fig. 14).

Längs stenens kant löper ett 0,10 m brett text
band med latinsk text bestående av nedsänkta 
majuskler. Texten har tolkats av prof. Åke Fridh 
vid klassiska institutionen Göteborgs universitet.

Texten börjar till höger om prelatens huvud och 
lyder:
Ad te Chris fe tra(h)i facias animam Nicolai 
Gardis plebani quem crastina Gregoriani 
festi reddebant...
(anni milleni) ter ccc trigintacjue bini 
ipse scolas annis rexit plers^we Iohannis

"Kristus, låt draga(föra) till dig Nil's själ 
vilken var sockenpräst i Garde och som dagen 
efter
Gregoriu's festdag återgav åt... 
år 1332
han styrde i flera år Johanne's (S:t Hans) 
skolor".
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Fig. 14. Gravhäll lagd över prästen Nicolaus från Garde. Foto författaren.



Omedelbart väster om prästgravstenen ligger en 
1,80x2,70 m stor skadad gravhäll av kalksten. 
Stenen är spräckt i tre delar. Mitt på hällen finns 
en vapensköld delad av en tvärbjälke. Ovan bjäl
ken är två rosor placerade och under den en ros. 
Ovan den snedställda vapenskölden finns en 
hjälm med visir och en hjälmbuske. I hjälm
busken är ytterligare en vapensköld placerad, 
denna med samma utseende som föregående.

Längs stenens sidor löper två textband med 
upphöjda minuskler. Det inre textbandet har en 
bredd av 0,17 m, det yttre 0,15 m. Texterna har 
tolkats av Dick Wase, Stockholm. I gravhällens 
hörn finns fyra cirklar med en diam. av 0,33 m. 
Inskrivna i dessa är överst till vänster en fågel, 
överst till höger en ängel, i det nedre vänstra en 
oxe och i det nedre högra ett lejon. Symbolerna 
representerar de fyra evangelisterna Johannes, 
Matteus, Lukas och Markus, (fig. 15).
Texten i det yttre textbandet börjar i det övre 
vänstra hörnet och lyder:
Anno Domini M°CDL°
XXVII° die cen(e) obiit honorablis 
vir dominus lohannes
Kryevenschok proconsu/ Vysbycorum(?) o rate pro 
eo
Herrens år 1427 på skärtorsdagen dog den heder
värda mannen Johannes Kreyenschok borgmäs
tare i Visby. Bed för honom.

Den inre texten lyder:
Anno Domini MCD
XLV i vigilia Andree apostoli o-
biit Laurentius
Krevenschok vir famosus orate pro eo 
Herrens år 1442 på aposteln Andreas' afton dog 
Laurentius Kreyenschok (den) storslagne man
nen. Bed för honom.
Strax söder om denna gravsten framkom ytterli
gare en gravhäll med en storlek av 1,43x2,58. 
Stenen är spräckt på mitten och det övre vänstra 
hörnet är avslaget. Det avslagna hörnet påträffa
des strax söder om prästgravstenen. Stenen 
ligger sannolikt ej i ursprungligt läge, (fig. 16). 
Längs hällens kanter löper ett ca 0,10 m brett 
textband med nedsänkta majuskler. På stenens 
mitt är en vapensköld med ett dubbelsvansat le
jon placerat. Över och under vapenskölden är 
två bomärken inhuggna.
Tolkningen av texten har gjorts av Dick Wase. 
Han tolkar texten med viss tvekan.
Anno Domini MCCC LXVIII 
Wilhem de Rode orate pro eo
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et h°cciavxorsva Eliz(ab)et jac jnpace ame 
Herrens år 1368 på apostlarna Philips och Jacobs 
afton dog Wilhem van Rode, bed för honom, och 
härtill åkallar hans hustru Elisabeth, vila i frid. 
Amen.
Två av gravstenarna, Hailgair's och Nicolaus 
från Garde förvaras sedan en tid tillbaka i S:ta 
Katarina västra klosterlänga där de är tillgängliga 
för dem som önskar se dem. Gravstenarna över 
Wilhem de Rode samt Henrik och Laurentius 
Kreyenschok ligger kvar i S:t Hans där de påträf
fades.

Sammanfattning:
Vid undersökningen i S:t Hans kor och norra 
tvärskepp framkom 150 gravar varav 44 gravar 
är anlagda i kyrkan under eller efter dennas 
brukningstid. De resterande 106 gravarna tillhör 
en äldre kyrkogård på vilken S:t Hans uppfördes 
under 1100-talets senare del — 1200-talets början.

Vid en jämförelse mellan skelettmaterialet från 
den äldre kyrkogården och gravar anlagda i kyr
kan finns en tendens till högre medellivslängd 
bland dem som gravlagts i kyrkan. Det synes 
även förekomma en skiktad social struktur bland 
gravar anlagda i kyrkan något som saknas på den 
äldre kyrkogården. Vidare förekommer skillna
der mellan armställningar i gravar från den äldre 
kyrkogården och gravar anlagda i S:t Hans, en 
skillnad vilken åtminstone torde vara kronolo
gisk betingad.

Gravarna på den äldre kyrkogården ligger i 
rader, ibland med flera gravar på varandra. Vid 
senare gravläggningar verkar det som man an
strängt sig att inte skada redan befintliga gravar, 
en omtanke som saknas vid gravläggningar i kyr
korummet.

Strukturen på den tidigmedeltida kyrkogården 
för närmast tanken till de kyrkogårdar som än 
idag omger våra kyrkor, där kyrkogården är in
delad i kvarter med mellanliggande gångar och 
med de enskilda gravplatserna markerade ovan 
mark.



Fig. 15. Gravhäll lagd över borgmästaren Johannes Kreyenschok i Visby och Laurentius Kreyenschok.

Foto författaren.
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Fig.16. Gravhäll lagd över Wilhem van Rode. Foto författaren.
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Appendix I:
Relationsgrupper:
I grupperna betecknar normal text gravar anlag
da på den äldre kyrkogården, fet stil betecknar 
gravar anlagda i kyrkan. Hur relationsgrupperna 
skall tolkas framgår av beskrivningen av grupp 1 
och 2.
Grupp 1 omfattar 5 gravar där samtliga är anlagda 
på den äldre kyrkogården. I relationsgruppen är 
grav 5 äldre än grav 3 och samtidigt äldre än grav 
8 som är äldre än grav 1 vilken är äldre än grav 
2. I gruppen återfinns armställningarna I och II. 
De båda typerna överlagrar varandra.

811 - l1 

I ^ 211
51 - 311

Grupp 2 omfattar 3 gravar från den äldre kyrko
gården. Äldst är grav 13 som är äldre än grav 10 
vilken är äldre än grav 9. Här återfinns armställ
ningarna VII, IV och III. Typ VII överlagras här 
av typ IV som överlagras av typ III.

13VI1 - 10IV - 9111

Grupp 3 omfattar 2 gravar varav en från den äldre 
kyrkogården. Här återfinns typ IV anlagd på den 
äldre kyrkogården överlagrad av typ V anlagd i 
kyrkan.

12IV - 6V

Grupp 4 omfattar 3 gravar från den äldre kyrko
gården. Äldst är typ II som överlagras av typ V 
vilken täcks av typ IV anlagd i kyrkan.

2211 - 15v - 14™

Grupp 5 omfattar 3 gravar, samtliga anlagda på 
den äldre kyrkogården. Äldst är typ I som över
lagras av typ IV vilken täcks av typ V.

981 - 30IV - 17v

Grupp 6 omfattar 4 gravar av vilka 3 är anlagda 
på den äldre kyrkogården. Äldst är typ O som 
överlagras av typ III vilken i sin tur täcks av typ 
IV anlagd i kyrkan och som även överlagrar en 
typ III anlagd på den äldre kyrkogården.

27° - 26111 - 23IV
^ 25111

Grupp 7 omfattar 3 gravar varav 2 anlagda i kyr
kan. Äldst är en typ VI anlagd på den äldre 
kyrkogården. Denna överlagras av en typ V vil
ken även överlagrar en typ V. De båda typerna 
är anlagda i kyrkan.

41VI - 35v
^37v

Grupp 8 omfattar 2 gravar från den äldre kyrko
gården. Äldst är typ II som överlagras av typ V.

59“ - 58v

Grupp 9 omfattar 9 gravar varav 8 från den äldre 
kyrkogården. Äldst är 3 gravar typ O, I och II 
vilka överlagras av gravar av typ I, II och IV. 
Yngst är typ V vilken är anlagd i kyrkan. Denna 
grav överlagrar 2 gravar av typ I anlagda på den 
äldre kyrkogården.

_,72v
63“ - 62" . 67“ - _65" 1051

X64° 84“ x 681"

Grupp 10 omfattar 3 gravar varav 2 anlagda på 
den äldre kyrkogården. Äldst är typ II vilken 
överlagras av typ O vilken överlagras av typ IV 
anlagd i kyrkan.

851“ - 80° - 73IV

Grupp 11 omfattar 4 gravar varav 1 anlagd i kyr
kan. Äldst är typ IV vilken överlagras av typ O 
anlagd i kyrkan. I gruppen finns typ O från den 
äldre kyrkogården vilken överlagras av den tidi
gare nämnda typ O anlagd i kyrkan samt typ IX 
anlagd på den äldre kyrkogården.

88IV - 77° . 86“
\ 87°

Grupp 12 omfattar 3 gravar varav 1 anlagd i kyr
kan. Äldst är de 2 gravarna typ II och O anlagda 
på den äldre kyrkogården, dessa överlagras av 
typ II anlagd i kyrkan.

/75“x
93“ 100°

Grupp 13 omfattar 3 gravar varav 1 anlagd i kyr
kan. Äldst är 2 gravar typ IV och O anlagda på 
den äldre kyrkogården. Dessa gravar överlagras 
av typ II anlagd i kyrkan.

/76“
95IV X 94°
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Grupp 14 omfattar 5 gravar varv 2 anlagda på den 
äldre kyrkogården, de resterande är anlagda i 
kyrkan. Äldst är typ I anlagd på de äldre kyrko
gården. Denna överlagras av typ O, även denna 
från den äldre gravplatsen, därpå följer typ IV, V 
och O anlagda i kyrkan.

1361 - 137° - 122™ - 121v - 107°

Grupp 15 omfattar 4 gravar varav 1 anlagd på den 
äldre kyrkogården. Den äldsta graven är av typ
0 och överlagras av gravar typ O och V anlagda
1 kyrkan.

x108v
139° - 138° - 109v

Grupp 16 omfattar 4 gravar varav 1 anlagd på den 
äldre kyrkogården. Denna grav är av typ I och 
överlagras av de 3 resterande gravarna av typ IV, 
samtliga anlagda i kyrkan.

127™
1411 - 126™ - 110™

Grupp 17 omfattar 4 gravar av vilka 3 är anlagda 
på den äldre kyrkogården. Dessa 3 gravar tillhör 
typerna VII och VIII vilka överlagras av typ III
anlagd i kyrkan.

2 4111
/ 1 \

29VI11 31VI1 32VI1
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Andligt vatten och avlopp
Av Christian Runeby

Tillgången till rinnande vatten och avlopp är 
i dag en självklarhet, något som vi har svårt att 
tänka oss att vara utan. Vi behöver dock inte gå 
speciellt långt tillbaka i tiden, knappt 100 år, för 
att finna att detta inte alltid varit en självklarhet. 
Kunskapen om hur man rent tekniskt bygger för 
rinnande vatten och avlopp har funnits sedan 
antikens dagar, och många av antikens stora stä
der hade fungerande avloppssystem. På våra 
breddgrader dröjde det dock till detta sekel in
nan rinnande vatten och avlopp blev mer allmänt 
utbyggt. Men helt okänd har tekniken inte varit 
här uppe i Norden, den har tom funnits fullt 
genomförd i anläggningar från tidig medeltid. I 
samband med en arkeologisk undersökning un
der våren 1990 vid den gamla klosteranläggning

en i Roma kunde spår av sådana konstruktioner 
dokumenteras (bild 1).

Klostret i Roma är en anläggning uppförd av 
cisterciensermunkar under slutet av 1100-ta- 
let.Cistercienserna hade vid våtmarksområdet i 
Roma funnit en lämplig plats, då man med för
kärlek sökte sig till ensligt och avskilt belägna 
platser utanför de tätbebyggda områdena. Mun
karna var utsända från Nydala kloster i Småland, 
vilket i enlighet med ordens etableringsprincip 
fungerade som moderkloster till klostret i Roma. 
På kort tid byggde munkarna upp en stor an
läggning enligt ordens mycket detaljerade 
bygganvisningar. Klosterbygget innebar, när det 
gäller material och teknik, att en kontinental 
byggnadstradition introducerades på Gotland.

Bild 1: Roma kloster. Murarna till klosterkyrkans södra tvärskepp friläggs. Foto Ulf Abramson.
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Klosterkyrkan var en av öns första kyrkor byggd 
i sten och dessutom den största kyrka som nå
gonsin kom att byggas utanför Visby. Själva 
klosteranläggningen i övrigt var också ett för got
ländska förhållanden storslaget byggprojekt, och 
uppförandet av hela klostret med alla dess bygg
nader representerar ett av de största enskilda 
byggprojekten på den gotländska landsbygden 
under medeltid. Svårigheterna med att komma 
igång med bygget måste ha varit avsevärda. 
Munkarna var tvungna att organisera allt ifrån 
brytningen av sten till rekrytering och skolning 
av arbetskraft. Munkarna hade till och börja med 
ingen egen förankring på Gotland, utan hela 
projektet måste ha haft en lokal uppbackning. 
Troligen har det gotländska alltinget, Gutnal- 
tinget, på ett eller annat sätt stött munkarna i 
deras arbete. Klostret får ju sitt namn efter ting
et, Sancta Maria de Gutnalia, och dessutom 
kommer klostret att uppföras i närheten av ting
ets samlingsplats.

Cistercienserorden var en reformrörelse inom 
klosterväsendet, som uppstod i början av 
1100-talet i Frankrike och fick en snabb spridning 
över hela Europa under detta sekel. Ordensreg- 
lerna kom att betona det manuella arbetet, ofta 
uppfördes de nya klostren i ödemark som od
lades upp av munkarna. Klostren drevs som 
stora jordbruk, och munkarna anses ha haft stort 
kunnande när det gällde jordbruksteknik men 
också när det gällde metallhantering. Senare 
forskning har visat hur cistercienserna i England 
och Tyskland systematiskt har exploaterat mine
raltillgångar, och det finns tankar om att det 
framför allt var järnförekomsten som lockade cis
tercienserna att anlägga Nydala kloster i Små
land. På Gotland har man bl.a kunnat belägga 
att speciella typer av gotländska dörrbeslag här
rör från cisterciensersmedjor. Inom orden fanns, 
förutom en stark religiös drivkraft, också en hög 
teknisk kompetens. Cisterciensermunkarna fun
gerade också som spridare av teknisk kunskap 
till de områden där klostren anlades (Hult, 1988, 
202-203; Götlind, 1988, 238). Intressant att notera 
är att även den kommersiella verksamheten har 
varit viktig för cistercienserna. Engelska och 
norska cistercienserkloster drev framgångsrikt 
egen handelssjöfart (Holmström, Toliin.). Roma- 
klostret hade i hansastaden Reval (Talinn), redan 
under 1200-talet ett eget handelshus (Pernler, 
1988, 24) och hade säkert också intressen i den 
blomstrande Östersjöhandeln.

Cisterciensernas klosteranläggningar ska där
för inte enbart ses som religiösa anläggningar,

utan också som ekonomiskt betydelsefulla pro- 
duktionsanläggningar med stordrift i en skala 
som det saknades motsvarighet till på Gotland. 
Hur har då förhålladena varit vid klostret i Ro
ma? Tyvärr är det skriftliga källäget när det gäller 
klostret bristfälligt, och av själva anläggningen 
är i dag endast ruinen av klosterkyrkan synlig 
ovan mark. Vi kan med hjälp av arkeologiska 
undersökningar samt det faktum att alla cisterci
enserkloster i huvuddragen följde samma 
grundplan rekonstruera den inre klosteranlägg
ningens utseende (bild 2). Hur det yttre kloster
området, produktionsområdet, sett ut, vet vi 
inte. Jämförelser med t ex cistercienserklostret i 
Värnhem i Västergötland, där stora arkeologiska 
undersökningar utförts, ger upplysningar om 
detaljlösningar och funktion men antyder också 
hur Roma-anläggningen i sin helhet kan ha tett 
sig.

Arkeologiska undersökningar utfördes vid Ro
ma kloster redan på 1960-talet, då ett antal 
provgropar togs upp för att fastställa grundpla
nen. Under våren 1990 utförde RAGU och 
Länstyrelsen ytterligare arkeologiska undersök
ningar, där murverk frilädes kring klostergården 
söder om klosterkyrkan (bild 3). Vid dessa ar
beten kunde konstateras att klosteranläggningen 
troligen, i likhet med många andra cistercienser
kloster, varit försedd med ett avancerat vatten
försörjningssystem. Delar av ett sådant system 
har undersökts vid klostret i Värnhem. Från en 
dammanläggning belägen i bergssluttningen 
strax intill klostret har vatten där letts genom ett 
300 m långt kanalsystem ner till klostret. Här har 
vattnet dels drivit en kvarn, och dels har av
loppskanaler från vissa av klosterbyggnaderna 
anslutit till kanalen, som har fortsatt genom klos
teranläggningen och mynnat i ett våtmarksom
råde i närheten av klostret. Byggnader i klostret 
har också varit försedda med rinnande färskvat
ten. Från källor utanför klostret har vatten under 
självtryck via nedgrävda blyrör kunnat tappas 
upp vid gjutna bronskranar i bl.a. köket, matsa
len och klostrets tvättrum. Tvättrummet, eller 
lavatoriet, har legat i den södra delen av kloster
gården i direkt anslutning till den s k korsgång
en. Rummet, med ingång från korsgången, har 
varit täckt med kryssvalv och försett med föns
ter. 1 rummets mitt har stått ett vackert utfört 
tvättkar, som varit anslutet till rörledningar med 
färskvatten (Karlsson, Sigsjö, 1987, 21-23).

Murarna till ett tvättrum av samma typ som 
det i Värnhem har, kunnat friläggas vid Roma. 
Redan Gustav Lindström påpekar i sin beskriv-
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Bild 2: Roma kloster. Den norra korsgångsmuren frilagd. Gången var täckt av valv, vilka bars upp av kolonner. 
Främst i bilden delar av en sådan kolonn. Foto Ulf Abramson.
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Bild 3: Roma kloster. Tvättrummet, eller lavatoriet, har legat i klostergårdens sydöstra hörn. Foto Ulf Abramson.

ning av Roma kloster från 1895, att det sannolikt 
funnits en byggnad med en springbrunn, som 
bestod av tre över varandra ställda "bäcken" 
från vilka det föll vatten. Lindström fortsätter: 
"Det kallades Brunnskapellet och begagnades, 
när munkarnes rakade hufvud (tonsur) skulle 
ånyo befrias från sitt hår." (Lindström, 1895, 
185). Med detta avses troligen klostrets lavatori- 
um, som varit beläget i det sydöstra hörnet av 
klostergården.

Byggnaden var hårt raserad, och endast de 
understa skiften av murverket var bevarade. 
Rummet har haft ett invändigt mått på ca 3x3 
meter, och i rummets nordöstra hörn fanns res
terna av ett fundament. Tillträde till lavatoriet 
har skett direkt från södra korsgången, och 
brunnskaret har legat på fundamentet i rummets 
bortre hörn. I omedelbar anslutning till detta 
fundament löpte en murad kanal längs den norra 
muren. Kanalen ansluter troligen till en brunn 
anlagd mitt i östra korsgångsmuren. Brunnen är 
ännu ej frilagd utan dold av en i murresterna 
synlig stenpackning. I den sydvästra änden av

korsgångsmuren har ytterligare en brunn påträf
fats. Denna endast meterdjupa brunn, har också 
varit inbyggd i muren. Brunnsskoningen var 
uppbyggd av råbruten kalksten och nedbruten 
till strax under ursprunglig marknivå. I det 
översta bevarade skiftet mot klostergården fanns 
en kanal, som löpte från brunnen ut mot kloster
gården. Tyvärr var kanalens fortsättning genom 
klostergården bortbruten, men dess riktning pe
kade mot lavatorieanläggningen i andra änden 
av klostergården. Placeringen mitt i muren av 
brunnen, där denna varit helt eller åtminstone 
delvis överbyggd, brunnens ringa djup samt ka
nalen från brunnen innebär att detta har varit en 
spillvattenbrunn (avloppsbrunn) (bild 4, bild 5). 
Brunnen har troligen ingått i ett avloppssystem 
av samma typ som i Värnhems kloster. Kanske 
har avloppssystemet varit kopplat till den vatten
damm, som finns omtalad i en beskrivning av 
Roma kloster från slutet av 1700-talet. Denna ska 
ha legat sydväst om den södra klosterlängan. 
Dammen ska ha varit uppbyggd av huggen sten, 
ca 6 m lång och 2 m bred, och från dammen ska
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Bild 4 a: Roma kloster. I den västra korsgångsmuren framkom en brunn. Lägg märke till kanalen i den bortre brunn
sidan. Foto Christian Runeby.

Bild 4 b: Roma kloster. I samband med undersökningen 
fick vi besök av Olle Wikström från Jämtland. Han kunde 
med hjälp av slagruta fastställa att det finns ledningar 
nedgrävda i klostergården. Framtida undersökningar får 
fastställa om han och slagrutan har rätt. Foto Christian 
Runeby.

en kanal ha löpt ut åt öster (Lindström, 1895, 
189).

De "bäcken" som Lindström omnämner i sin 
beskrivning av lavatoriet kan vara någon av de 
två stenbehållare som finns kvar på området. En 
av dessa är uppställd vid Kungsgården alldeles 
invid klosterruinen och fungerar i dag som fågel
bad! Det är en rund skålformad stenbehållare, 
som i botten är försedd med ett genomgående 
hål. Stenbehållaren kallas allmänt för dopfunten 
men har säkerligen haft en helt annan funktion, 
möjligtvis som en del av lavatoriebrunnen (bild 
6). Den andra stenbehållaren framkom vid upp
rensning av murverket vid sydöstra hörnet av 
korsgången. Det är en till formen halvrund, vid 
stenbehållare, inte mer än 0,1 meter djup, med 
finhuggen kant och undersida. Det raka "bak
stycket" är helt obearbetat, och troligen har 
stenbehållaren suttit fäst i en mur. Ett genom
gående hål genom "bakstycket" fortsätter i 
bottnen av stenbehållaren som en kort nerhug
gen ränna, vilken i änden delar sig i två delar. 
Stenbehållaren framkom alldeles i närheten av 
lavatoriet och det är frestande att tolka också den 
som en del av lavatoriebrunnen.

Båda stenbehållarna har säkert använts som 
vattenbehållare.De är dessutom försedda med 
genomgående hål av samma dimension. Detta
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Bild 6: Roma kloster. Stenbehållare,funnen vid ingången till södra klosterlängan. Lägg märke till rännan och hålet i den 
bortre kanten, kanske gjort för en anslutande tryckvattenledning. Foto Christian Runeby.
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kan vara hål för rörgenomföringar till tryckvat
tenledningar av samma typ som har funnits vid 
klostret i Värnhem. Om båda dessa stenbehållare 
verkligen suttit som delar av lavatoriebrunnen 
är osäkert. Den ena behållaren har ju varit fristå
ende, medan den andra har varit inbyggd, men 
de har säkert haft en funktion i vattenledningssy
stemet. Hur har man då försett detta vattenled
ningssystem med vatten? Kanske har man på 
samma sätt som i Värnhem utnyttjat det naturli
ga vattentrycket i någon närbelägen källa. En av 
kalkflisor murad brunn från klostertiden ska på 
Lindströms tid ha legat invid mangårdsbyggna- 
den till kungsgården men är i dag försvunnen. 
Lindström omnämner ytterligare en brunn belä
gen inuti klosterkyrkan. Denna brunn påträffa
des i samband med att ett provschakt togs upp i 
kyrkans korsmitt. Brunnen är dock anlagd efter 
klostertiden, då kyrkan utnyttjades som stall 
(Lindström, 1895, 189).

I samband med att vatten och avloppsystemet

diskuteras måste också klostrets fiskdammar 
nämnas. Från medeltiden finns överhuvudtaget 
endast spridda uppgifter om anlagda fiskdam
mar. Vissa norska kloster ska ha haft anlagda 
fiskdammar, och vid franciskanerklostret i Sö
derköping finns en delvis bevarad fiskdamm. På 
Gotland finns det uppgifter om att Ivar Axelsson 
(Tott) ska ha anlagt fiskdammar. I de danska 
landskapslagarna finns bestämmelser angående 
anläggandet och utnyttjandet av fiskdammar i 
samband med kvarnar, men i övrigt är uppgifter
na om den medeltida fiskodlingen få (Rasmus
sen, 1981, 308-309).

I jordboken från 1608 i Roma omtalas sex små 
fiskevatten, och Lindström omtalar fem fisk
dammar liggande nordost om klostret (Lind
ström, 1895, 189). I dag är det svårt att urskilja 
fler än tre av dessa dammar, men det står fort
farande vatten i dem och den största och längst 
bort belägna är en imponerande dammanlägg
ning som är ca 250x35 meter stor. Fiskdammar

Bild 7: Roma kloster. Rekonstruktionsforslag av den inre 
klosteranläggningen, utförd av ]an Andréasson-Utas 
1988. Ur Pernler, 1988, 15.
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kan anläggas på olika vis, ett sätt är att från ett 
vattendrag leda vatten till en damm, som är skild 
från vattendraget. Genom att anlägga en regle- 
ringsdamm med en tillförselkanal kan vattentill
förseln till ett flertal fiskdammar regleras. 
Vattendraget nedanför regleringsdammen kan 
ofta också tjänstgöra som avlopp för vattnet från 
dammarna. Dammarna behöver inte vara speci
ellt djupa, utan tvärtom bör en fiskdamm för t ex 
karpfisk inte vara djupare än en meter (Rosén, 
1948, 790). En konstruktion som denna passar 
naturligtvis väldigt väl in i ett vattenförsörjnings
system av den typ som funnits i Roma. En 
dammanläggning väster om klostret, kanske den 
av Lindström omnämnda dammen sydväst om 
klostret, kan via tillförselkanaler ha försett klost
rets avloppssystem med vatten, men den kan 
också ha varit kopplad till fiskdammarna, kanske 
även drivit någon kvarn och slutligen haft sitt 
utlopp i myrområdet öster om klostret. I sina 
fiskdammar har munkarna kanske odlat karp, en 
på kontinenten mycket uppskattad matfisk, eller 
kanske snarare ruda, också det en karpfisk. Ru- 
dan finns till skillnad från karpen nämnd i 
samband med medeltida fiskdammar, t ex Ivar 
Axelssons (Tott) rudadamm på norra Gotland 
(Bernström, 1981: 1,307; Bernström, 1981: 2, 441, 
442). Fisken spelade en stor roll i klostrets kost
håll, i och med att det var förbjudet för munkar
na att förtära kött under fasteperioderna 
(Pernler, 1988, 21). Fiskdammarna har garanterat 
klostret tillgång till färsk fisk året runt och dess
utom fisk av en typ som var vanlig och uppskat
tad i cistercienserordens ursprungsland.

Klostret i Roma har i likhet med många andra 
cistercienserkloster haft ett avancerat vattenför
sörjningssystem, som inte bara varit en del av 
produktionen utan också bidragit till bekvämlig
heten på klostret. Cistercienserklostren var 
motsägelsefulla anläggningar i den meningen att 
de rent religiöst strävade efter avskildhet och iso
lering samtidigt som de rent ekonomiskt deltog

med stor framgång i värdslig verksamhet. Innan
för klostrets murar fanns kunskap om det senas
te inom dåtida teknik, både när det gällde 
jordbruk och byggnadsteknik. Hur klosteran
läggningen i Roma sett ut och hur klostrets 
verksamhet och ekonomi varit uppbyggd vet vi 
väldigt lite om, men framtida arkeologiska un
dersökningar och nya frågor till det skriftliga 
materialet kan säkert avslöja en del. Vem vet, 
framtiden kan kanske också erbjuda besökare till 
det vackert belägna klostret, precis som för 800 
år sedan, rinnande vatten och vattentoalett, och 
inte som i dag: torrdass och våtservett.
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Funna, försvunna, återfunna — några 
intressanta molluskfynd ur den gotländska jorden

Birgitta M. Johansson (M.Sc.)

Vi har väl alla någon gång vandrat längs en 
strand på jakt efter vackra snäckskal. Måhända 
befann vi oss då hemmavid, eller så var vi för 
stunden på resa i något avlägset land? I det föl
jande diskuteras både fynd av inhemska och

mera exotiska molluskarter. En geografisk över
sikt av hur de redovisade skalfynden från Got
land fördelar sig sockenvis återfinns i figur 1.

Förutsättningarna att hitta bevarade skal efter 
olika blötdjur, mollusker, är mycket goda på
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Eksta, Stora Förvar.
Visby, Visbyboplatsen.
Gothem, Västerbjers.
Hangvar, Ire.
Västerhejde, Fridhem.
Eksta, Ajvide.
Fröjel, Vallhagar.
Folhngbo, f.d. Svensonska hagen. 
Lärbro, Lilla Vikers.
Tofta, Krokstade.
Burs, Känne (Stavgard). 
Vallstena, Vallstenarum. 
Grötlingbo, lösfynd.
Endre, Endregårda.
Stånga, Kylver.
Havdhem, Kvinnegårda.
Hellvi, Stora Ihre.
Eke, Hallvede.
Silte, Stora Hallvards.
Othem, Stora torget i Slite. 
Sanda, Bjästavs.
Ala, Fjäle.
Fide, Tubode.
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Ffy. 1. Skalfyndens utbredning sockenvis. (Efter sockenkarta i Österholm 1989, förminskad.)

83



Gotland. Den ställvis mycket kalkrika berggrun
den bevarar skal efter både land- och vatten
levande (terrestriska resp. akvatiska) mollusker. 
I Munthes (1910) beskrivning av Gotlands geolo
giska utveckling spelar de subfossilt bevarade 
snäck- och musselskalen en viktig roll. Gotlands 
nutida molluskfauna har beskrivits av Lindström 
(1868) och Lohmander (1946). En detaljerad stu
die av molluskfaunan i Lina myr har vidare 
presenterats av Hubendick (1948).

De första gotländska molluskskalen, från ar
keologisk fyndmiljö, beskrivs av Kolmodin (1889 
a) i samband med utgrävningarna av grottan Sto
ra Förvar. Under rubriken: "Meddelanden från 
allmänheten" rapporterar han om en egenhet 
"...att ena skalet af en i våra träsk och åar här 
på Gotland lefvande mussla (Anodonta, på got
ländska lindareskål) anträffades, hvilket visar att 
grottans invånare haft gemenskap med Gotlands 
fastland, då musslan icke finnes eller funnits i 
hafvet kring Karlsö eller i de på ön befintliga 
färskvattensamlingarna" (sie). Senare, samma 
år, skriver Kolmodin (1889 b) och berättar om 
bland annat detta unika skalfynd för riksantikva
rie Hans Hildebrand. När utgrävningarna avslu
tats hade åtskilliga snäck och musselskal tagits 
tillvara från de mäktiga kulturlagren i grottan 
Stora Förvar (Schnittger & Rydh 1940). Vid en 
nyligen gjord genomgång av delar av skalmate
rialet har jag kunnat identifiera minst en akvatisk 
och fem terrestriska arter av mollusker. Tyvärr 
har det ovan beskrivna skalet av dammussla 
(Anodonta sp.) inte återfunnits. Flera skal, speci
ellt en ansamling av drygt 20 stycken, har blivit 
avsiktligt genomborrade på ett och samma ställe 
(fig.2) strax ovanför munöppningen. Merparten 
av dessa skal kommer från den landlevande ar
ten fläckig lundsnäcka (*Arianta arbustorum 
Linnaeus).

Fig.2. Bearbetade skal av fläckig lundsnäcka, Stora För
var.

Det är väl känt att speciellt trastfåglar, men 
också en del gnagare, med förkärlek ger sig på 
de större snäckarterna som trädgårds- och lund
snäcka. På marken, runt en sten, kan man någon 
gång stöta på en mängd krossade och tomma 
snäckskal. Det är speciellt taltrasten som på detta 
sätt använder en större sten som slaktbänk. Ska
len, eller matresterna, är alltid trasiga högst upp 
på skalet i den s k spiran. Råttor och andra gna
gare angriper området strax nedanför spiran. Det 
är in mot spiran som djuret drar sig tillbaka när 
det blir oroat eller vilar. Inget av skalen från Sto
ra Förvar uppvisar dessa karaktäristiska skador. 
Kanske de perforerade snäckskal som man fun
nit i grottan har varit en form av smycke och 
burits t ex som ett band runt panna, hals, arm 
eller knä? På kontinenten finns det belagt liknan
de snäckband m m från flera grottbegravningar 
vilka är daterade till yngre paleolitikum (James 
1986:17-20).

Ett gemensamt drag för stenålderslokalerna 
vid Visby, Västerbjers, Ire, Fridtorp och Ajvide 
är att det där förekommer enstaka eller flera de
ponerade skal i gravarna. Ett 50-tal bearbetade 
skalrör från elefanttandsnäcka (Dentalium entalis 
Linné) och drygt 10 hjärtmusslor (Cerastoderma 
edule Linné) har avsiktligt lagts ner i en av kvin- 
nogravarna från Visby (Nihlén 1925:247). Från 
samma boplats påträffades också skal efter stor 
blåmussla (Modiolus modiolus Linné) i stenål- 
derslagret (aa:260).

Kvinnegraven från Västerbjers i Gothem inne
höll bara ett skalrör av elefanttandsnäcka (Sten- 
berger m fl 1943:59,96). Däremot innehöll enbart 
en av mansgravarna (nr. 4) från Ire i Hangvar så 
mycket som 210 skalrör. Grav 6:B från Ire, även 
den en mansgrav, innehöll endast ett 20-tal skal
rör. Drygt 10 genomborrade skal av hjärtmussla 
finns fördelade på fyra av de noggrant undersök
ta gravarna från Ire. Ett skal av östersjömussla 
(Macoma baltica Linné) påträffades slutligen i grav 
7:c (Janzon 1974:68-78, 98-100). I en skärning vid 
Ireån fann Munthe (1910: 116-118) fossila skal av 
östersjömussla samt anmärkningsvärt stora och 
tjockväggiga skal av hjärtmussla. Elefanttand
snäcka har inte förekommit naturligt i Östersjön, 
men det gör alltjämt hjärt- och östersjömusslan. 
Flera kontinentala fynd tyder på att dåtidens 
människor både transporterade skal långa sträc
kor samt att de använde fossila skal till smycken 
och gravgåvor (James 1986:20). Exempel på någ
ra funna arter illustreras genom skalfynd från Ire 
(fig. 3-5) vilka jag, genom Gunborg O. Janzons 
välvilja, fått tillfälle att studera närmare i detalj.
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Fig.3. Skalrör av elefanttandsnäcka, Ire.

Fig.4. Genomborrade skal av hjärtmussla, Ire.

Fig. 5. Skal av östersjömussla, recent och gravfynd, Ire.

Fig. 6. Spolsnäckor från hällkista, Lilla Vikers.

En av mansgravarna från Fridtorp i Väster- 
hejde innehöll två par svinbetar vilka var placera
de parvis runt underkäken (Englund 1982:31). 
Mellan svinbetarna och käken låg ett flertal frag
ment av musselskal (vanlig blåmussla?). Från 
Ajvide i Eksta socken finns också en grav som 
innehåller snäckskal (Hallin 1989:49). Dessa låg 
placerade i bröstzonen på den vuxne mannen i 
grav 7. De dryga 15-talet fragmenten kommer 
från fläckig lundsnäcka.

Från husgrund 7 vid Vallhagar i Fröjel socken 
har man tagit tillvara skal efter två sötvatten- 
(limniska) och fem terrestriska snäckor (Sten- 
berger & Klindt-Jensen 1955:141). I husgrunder
na 20-21 fanns två limniska arter (aa:239). Under 
vast 24 återfanns rester efter två sötvattenarter 
och 7 landsnäckor (aa:259). De funna limniska 
arterna hör ursprungligen hemma i ett fuktigt 
kärr och det är mycket troligt att de kommit med 
in till husgrunderna och vasten i samband med 
ler- eller agtäkt. Från flera av husgrunderna i 
Vallhagar har rester efter ett "lergolv" observe
rats. Ag är det naturliga materialet att täcka hus 
med på Gotland. I likhet med naturliga material 
så har agtäckta tak en begränsad livslängd. Är 
de hus som molluskfynden kommer ifrån nyli
gen byggda eller renoverade? Otänkbart är det 
inte, men hur förhåller det sig då med vasten? 
Varifrån har de molluskerna sitt ursprung? Snäc
korna under vasten ger ett blandat intryck. Två 
av de 7 landmolluskerna kommer ursprungligen 
från ett torrt, öppet och gräsbevuxet landskap, 
medan de övriga arterna trivs i en betydligt fukti
gare miljö. Skalen ligger i ett kalkhaltigt ler skikt. 
Detta skikt avviker markant från den omgivande 
sten- och sandrika marktypen. Den troliga orsa
ken till skalfyndet är någon mänsklig aktvitet t ex 
anläggandet av stenvasten ovanpå en låg gräs- 
eller jordvall. Jorden kommer i sin tur från ett 
närliggande fält. Det övre skiktet är mörkfärgat 
och innehåller humusämnen. Tillsammans tyder 
det på att jorden en gång varit plöjd (aa:259-260).

Bland den kolfyllda myllan i en båtformig häll
kista, belägen i den f d Svensonska hagen i 
Follingbo, nämner Wennersten (1907: 419) även 
fyndet av en landsnäcka (*Helicigona lapioida Lin
naeus). Från ett skadat röse med hällkista, vid 
Lilla Vikers i Lärbro, redovisar Arwidsson (1949 
a) bland fynden två spolsnäckor (*Conchlodina 
laminata Montagu, fig. 6), amulett av björnklo 
samt oornerade keramikskärvor. Hällkistan var 
plundrad, men innehöll en del brända ben samt 
ett 50-tal små bitar av hartstätningsringar. Sprid
da i hela röset fanns obrända ben efter minst 23
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barnskelett och två vuxna individer samt ben av 
bl a nöt, häst och svin. Eftersom snäckskalen är 
funna i någon del av det skadade röset kan de 
möjligen vara en recent inblandning. Helt säker 
går det ej att vara på skalens ålder innan fotogra
fier och gravritningar har studerats.

Kraniet från en av de vikingatida skelettgravar
na vid Krokstade i Tofta socken innehöll 
mängder av små blåmusslor (Mytilus edulis Lin
né). Skelettresterna i graven (nr.7) låg 1, 2 m 
under markytan, på en avvägd nivå 2, 47 m över 
havet. Arwidsson (1949 b) tolkar det som att ske
lettet begravts under en stormvall, vilket också 
bekräftas av den besökande geologen B. Petter
son. Utifrån gravgåvorna kan händelsen dateras 
till 900- eller 1000-tal.

En skalförande moränvall vid Tubode i Fide 
socken innehåller både ett undre lager av sötvat- 
tenmollusker och ett övre lager med inslag av 
blåmusslor (Königsson 1984:16-17). Det undre, 
Ancyluslagret, innehåller tre limniska arter. Skal 
från en Ancylusfauna vid Roes i Grötlingbo har 
efter 14 C-analys daterats till 8000 f. Kr. Ancylus- 
gruset vid Tubode kan enligt Königsson 
(1984:20) därmed ha bildats för ungefär 10.000 
år sedan. I en avskrädeshög strax söder om hus 
1, vid Känne i Burs, gjorde Nihlén (1932:86-88) 
fyndet av en exotisk snäcka (Oliva bulbosa Rö
ding, fig. 7). Arten svulstig olivsnäcka kan bli 
upp till 50 m m lång. Den hör normalt hemma i 
Indiska oceanen, men har av någon anledning 
blivit förd till Gotland. Skalet har inga spår efter 
bearbetning till hängsmycke eller uppvisar nå
gon åverkan i annat syfte.

Stora porslinsnäckor finns omtalade från minst 
8 vendeltida kvinnogravar (Nerman 1955:209- 
213). Tre av skalfynden kommer från socknarna 
Eke, Grötlingbo och Hellvi. Dessa skal är alla 
genomborrade på samma ställe (fig. 8). I snäckan 
från Grötlingbo (skalet i mitten) sitter dessutom 
två bronsringar kvar. Bronsringarnas placering 
har tolkats som att skalet använts till hängsmyc
ke eller berlock. I något av de 8 fynden är skalet 
så väl bevarat, till form och färgteckning, att det 
därmed också kan artbestämas till panterfläckad 
porslinsnäcka (Cypraea pantherina Lightfoot). 
Skalfyndet från Kylver i Stånga (fig. 9) bör där
emot inte artbestämmas. De skivformiga pärlor
na i detta och liknande fynd (Trotzig 1988) kan 
ha tillverkats av skal från den panterfläckade 
porslinsnäckan, men kan lika väl komma från 
någon annan, närstående art.

Gruppen porslinsnäckor omfattar många 
hundra arter. Karaktäristiskt för just denna exo-
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Fig. 7. Skal av svulstig olivsnäcka, Känne och recent skal.

Fig. 8. Skal av porslinsnäckor, Eke, Grötlingbo samt 
Hellvi.

Fig. 9. Trasigt skal och bearbetade skalrester, Stånga.



tiska grupp av snäckor är att dc varierar mycket 
i storlek och färgteckning. Gravfynd från grev
skapet Kent i östra England (Åberg 1926:105-106) 
innehåller bl a arabisk porslinsnäcka (Cypraea 
arabica Linné), vilken ännu inte är känd i det 
svenska fyndmaterialet. Det samma gäller för ett 
skalfynd från Prozor i Kroatien (Schilder 
1952'20). Inte heller denna art, brandröd porslin
snäcka (C. lurida Linné), är känd i Sverige. Från 
centraleuropeiskt område har halsband av skiv- 
formade pärlor, liknande de från Stånga (fig. 9), 
påträffats i merovingiska gravar (Siegmund & 
Weiss 1989:302, Abb.3). Trots ett detaljerat studi
um av ytstrukturen på skalpärlorna, samt isotop
studier av dessa, går det bara att styrka att 
råmaterialet till pärlorna kommer från en marin 
snäckart (aa:301).

Skal av den äkta kaurisnäckan (Cypraea moneta 
Linné) ingår i gravmaterialet från Bjästavs i San
da socken, från Stora Ihre i Hellvi men också fran 
en grav som undersökts på Stora torget . Slite, 
Othem socken (Tillväxten 1851-1947). Slutligen 
ingår två kaurisnäckor i det halsband som påträf
fats i en vendeltida kvinnograv från Fjäle i Ala 
socken (Carlsson 1979:137-139 fig 137).

I fyra av de fem redovisade skalfynden har 
kaurisnäckorna, likt de från Bjästavs (fig. 10) bli
vit avskurna på ovansidan. Det sags uttryckligen 
i beskrivningen till sandafyndet (Tilvaxten 
1851). "3 st. vita snäckor s k ormskallar (Cypraea 
moneta L.), avskurna på övre sidan för att fastas 
på remtyg" (sic). En trolig orsak härtill kan vara 
att skalen då blir flata och bättre gar att fasta vid 
något lämpligt underlag. I Nordiska Museets 
samlingar finns flera remtyg, från mitten av förra 
seklet där avskurna kaurisnäckor sytts fast di
rekt på lädret eller på rött ylleunderlag (Johans
son 1990:43-44, fig. 6-7). . „

De genomgångna skalfyndigheterna fran Got- 
land (fig 1) kan grupperas kronologiskt eller 
efter fyndomständighet. Merparten av de 24 fyn
den kommer från gravar, vilka ar belägna , dnek 
kustbundna socknar. Rena boplatsfynd ar enbart 
skalen från Stora Förvar, Vallhagar och^Stav- 
Bard Till den naturliga faunan pa Gotland hor

skalresterna från Stora ^TtMe TL «e Ś 
f d Svensonska hagen, Krokstade, Lilla Vikers
samt Tubode. Resterande skalfynd kommer fran
införda arter. Den naturliga livsmiljön, for de
kulturhistoriskt betingade molluskarterna ar
varma och tropiska hav. De stora porslinsnackor-
na varierar i storlek från 45 till drygt 100 m m.
De hör hemma i södra Atlanten, Medelhavet,
Röda havet och i Adenviken. Ohvsnackan i Burs

Fig. 10. Bearbetade kaurisnäckor (3 st), Sanda och recent 
skal.

kommer ursprungligen från Indiska oceanen. De 
mindre, äkta kaurisnäckorna, har en betydligt 
vidare geografisk utbredning. Kaurisnäckan kan 
nå 40 m m:s längd och förekommer i Indiska 
oceanen, från östra Afrika till Galapagos i Stilla 
havet. I detta område har skalen också använts 
som betalningsmedel in i modern tid.

Hur har dessa exotiska skal funnit vägen upp 
till norra Europa? Har snäckskalen kommit direkt 
till Gotland, via transporter längs de ryska flo
derna, eller har de varit i omlopp en tid i östersjö
området innan de hamnade i jorden? Är de 
kulturhistoriska skalen enbart att betrakta som 
bytesvara eller minnen från en långväga resa? 
Vem fick bära dessa? Varför är det mest kvinnor 
eller barn som har fått med sig porslin- och kauri
snäckor till den andra sidan? Vilket språk talar 
dessa symboliska handlingar?

Några ord på vägen av, skalden och tillika gu
ten, Gustaf Larsson får avrunda beskrivningen 
av de gotländska molluskfynden. Dikten heter: 
"Samma språk" och återfinns bland annat i sam
lingsverket : Dikter. Urval (Larsson 1980:53).

"Snäckan i strandvallen, 
gravröset i hagen, 
silverskatten i åkern, 
som plogen lyfte i dagen, 
ishavsörten och liljan 
och landets yttersta båk 
talar med samma tunga, 
talar på samma språk".

(*nomenklatur för landsnäckor efter Waldén 
1984).
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Fosfatkartering;
viktig hjälpmetod för arkeologen

Av Inger Österholm

Fosfatanalyser på jord för lokalisering av t ex för
historiska boplatser bygger på att dessa vanligen 
visar upp höjda fosfatvärden jämfört med omgiv
ningen. Fosfaterna kommer från avfall som 
djurben, fisk- och köttavfall, exkrementer etc. 
Urin nämns ofta som fosfatkälla, men det bör 
observeras, att människan visserligen utsöndrar 
en stor del av sitt fosfatavfall med urinen (om
kring 60%) men stora djur som husdjuren
knappast något alls.

Möjligheten att återfinna forntida bebyggelse 
med hjälp av fosfatanalys på jordprover påpeka
des av Olof Arrhenius redan på 1930-talet. Vad 
beträffar Gotland skedde det i en skrift kallad 
"Upplysningar till en karta över den gotländska 
åkerjordens fosfathalt". Han framhåller att den 
gotländska åkerjorden genomgående är fattig på 
fosfater, men att trots detta små kärnor med hö
ga fosfathalter förekommer. Till en början trodde 
han att dessa kärnor liksom i Skåne indikerade 
bebyggelsen från 1700-talet, men vid kontroll 
befanns det, att så inte alls var fallet. Han be
dömde då, att de måste härröra från aldre 
bebyggelse och fann bättre överensstämmelse 
med järnåldershusgrunderna, och beträffande 
stenåldern skrev han:

"Stenåldersboplatser äro i mycket ringa ut
sträckning kända från Gotland. Endast ett tret
tiotal säkra äro upptecknade. Emellertid visar det 
sig också här liksom överallt annars i landet, dar 
denna sak undersökts, att när boplats faller inom 
undersökt område ligger den alltid på mark med 
hög fosfathalt.

Vi se sålunda att den mänskliga kulturen aven 
här, eller kanske bör man säga särskilt här i detta 
fosfatfattiga landskap, varit en av de förnämsta 
om ej den förnämsta orsaken till uppkomsten av 
mark med hög fosfathalt" (Arrhenius 1938).

Arrhenius grundade sina slutsatser på inte 
mindre än 60 000-70 0000 prov, som analysera
des vid Centrallaboratoriet i Staffanstorp, och 
5000 prov från en kompletterande undersökning, 
vilka han analyserade i sitt eget laboratorium

När han utarbetade sin metod för fosfatanalys 
av jordprover, var intresset helt inriktat på att 
kartera den svenska åkerjordens fosfatbehov, in
te minst med tanke på odlingen av sockerbetor.

Följaktligen tar hans metod sikte på att komma 
åt de lättlösliga fosfaterna i jorden och att samti
digt undvika de mera svårlösliga, som inte är 
tillgängliga för växterna. I korthet innebär den 
skakning av jordproverna med utspädd (2%) ci
tronsyra för att lösa ut fosfaterna, och genom 
tillsats av reagens kan halten av lösta fosfater 
avläsas med en Spektrofotometer i s k fosfat
grader (p°). En fosfatgrad är lika med 1 milligram 
fosfat per 100 g torkad jord (1/1000%). Den myc
ket fingradiga skalan är också den anpassad till 
jordbrukets behov.

När studiet av Gotlands stenålder i början av 
1980-talet intensifierades stod det redan efter in
ledande studier klart, att områden med förhöjda 
fosfathalter på Arrhenius karta från 1938 sam
manföll med koncentrationer, och i stort sett med 
utbredningen, av lösfynd från senare delen av 
stenåldern och bronsåldern. I allmänhet rör det 
sig om Gotlands bästa jordar, som uppenbarli
gen togs i bruk av herdefolk och bönder redan 
under den stora odlingsfas, som inträffade i bör
jan av andra årtusendet f.kr. och som mycket 
markant ger sig till känna genom en kraftigt 
ökande mängd kolpartiklar i pollendiagrammen 
från sjöarnas sediment. C:a 75000 redan utförda 
fosfatanalyser kunde alltså direkt verifiera den 
bild av den aktuella tidens bosättning som man 
tidigare fått sluta sig till från kartor över lös
fyndens spridning. Även fosfaterna från männi
skornas avfallsspridning finns alltså på plats
(fig-1).

Den av Arrhenius utarbetade citroncyrameto- 
den kräver tillgång till ett laboratorium dit tagna 
prover måste sändas för analys. En annan me
tod, den s k spot testmetoden (på tyska die 
Tüpfelmethode), brukar tillskrivas H. Gundlach 
(Gundlach 1961). Metoden är utformad för ar
keologiska behov och kan om man så önskar 
utföras direkt i fält. Tillvägagångssättet är att en 
nypa jord placeras på ett filtrerpapper och ett par 
droppar stark syra blandad med reagens på fos
fat tillsättes. Syran diffunderar tillsammans med 
eventuella fosfater ut till en rund fläck på pappe
ret. Det tillsatta reagenset färgar fläcken gul om 
det är fosfater närvarande, och tillsats av ett par 
droppar utspädd askorbinsyra åstadkommer
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Fig. 1. Foto av Olof Arrhenius'karta över FOSFATHALTEN HOS GOT
LÄNDSKA JORDAR upprättad 1938. Den ljusaste markeringen represen
terar 0-26 P° de följande 27-99, 100-199 respektive 200 P° och däröver. 
Arrhenius 1938. Foto F. Österholm.
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genom reduktion en blåfärgning, som är propor
tionell mot mängden fosfat i provet. Graden av 
blåfärgning kan visuellt bedömas, vilket vanligen 
sker efter en skala från I-V.

Båda de nämnda metoderna fungerar i prakti
ken likvärdigt i de flesta fall. Man kan oftast 
ganska lätt lokalisera och avgränsa områden med 
kulturlager härrörande från boplatser och aktivi
tetsy tor. Jordproverna tas vanligen upp med en 
jordborr från 35-40 cm djup, varvid man kom
mer under plogdjupet och undviker den brukade 
och omrörda jorden i de fall det rör sig om åker
mark. Analysresultaten läggs in på s k fosfat
kartor där förhöjda värden ges kraftigare 
markeringar och gör framställningen lättöver-
skådlig.

Fosfatkartor, som representerar en totalkarte- 
ring med relativt små avstånd mellan proven ger 
oftast en mycket detaljerad bild, t ex av förflytt
ningar över tiden på boplatsytan etc. Kartan fran 
Jakobs/Ajvide i Eksta (fig.2) är ett typiskt exem
pel på en sådan nyanserad fosfatbild. I den 
nordöstra delen av boplatsudden avtecknar sig 
två åtskilda fosfatkoncentrationer innanfor en 
äldre strandlinje.Vid provgrävningar visade de 
sig båda vara mesolitiska fångstboplatser, den 
yttersta, sydliga, en s k yxboplats, som laumat 
ifrån sig ett stort antal stenyxor av äldre typer. 
Det större sammanhängande området med 
fosfater i kartans sydvästra del, som är begransat 
av en yngre strandlinje, visade sig vara en grop- 
keramisk boplats från mellanneolitikum. Den 
ligger c:a 3 m lägre än den äldre udden från 
mesolitisk tid. Detta är ett resultat av landhöj
ningen och verifierar i sig skillnaden i ålder 
mellan de båda boplatserna/strandlinjerna.

Vad områden med förhöjda fosfathalter repre
senterar kan man i regel inte avgöra förrän efter 
provgrävningar. För att få reda på områdets tids- 
ställning, kulturtillhörighet etc, måste man 
utföra sådana, vilket får ses som en normal upp
följning av fosfatkarteringen .Ett relativt ringa 
antal provytor brukar emellertid vara tillfyllest, 
om de placeras ut strategiskt efter den erhållna 
fosfatkartan.

Fosfatanalyser har speciellt värde vid arkeolo
giska undersökningar av ytor, dar inga spar av 
sökta kulturlager är synliga ovan mark, och lika
så i områden, där markanvändningen gor det 
omöjligt med andra undersökningar. 1 sådana 
fall är de praktiskt taget den enda möjligheten 
som står till buds, i varje fall om man inte har 
tillgång till så avancerad utrustning som geora
dar etc.

GOTLAND
Jakobs-Ajvide, Eksta sn 
Fosfatkarta

P-värden 
• = I

• = IV

- - Äldre strand 
_ _ Yngre strand

Fig.2.

1986 inrättades ett fosfatlaboratorium vid Riks
antikvarieämbetets Gotlandsundersökningar 
(RAGU) i Visby (fig.3). Att fosfatkarteringar fått 
allt större betydelse i olika sammanhang visar sig 
inte minst i den ökande mängd jordprover som 
inlämnas för analys. Uppdragsgivare är idag ut
över Byrån för arkeologiska undersökningar och 
olika konsultföretag även museer och universi
tet. Visbylaboratoriets kapacitet har fortlöpande 
fått byggas ut och är för närvarande 2000 prov 
per vecka.

Fosfatanalysens stora värde vid planering av 
arkeologiska undersökningar ligger framförallt i 
att den kan bidra till sänkta kostnader i samband 
med undersökningarnas utförande.
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Fig. 3. Owe Cederlund (t. v.) och Örjan Bergqvist i RAGU:s fosfatlaboratorium i Visby.
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