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Abstract

At the very end of the Scandinavian Viking age, a huge wooden ”castle" was built in Tingstäde träsk, a lake on the island 
of Gotland. A large number of houses and other buildings were erected on a vast platform in the middle of the lake. 
Around the construction, timber piles were driven vertically into the lake bed forming a pole blockage.
The purpose of this thesis is to discuss the social neeeds and power structures behind the building of ”Bulverket”. The 
book is based on the results of the first archaeological investigations done on the site in the 1920s and 1930s which 
have been complemented by recent underwater archaeological explorations carried out between 1989 and 1993. The 
results of the fieldwork shows that the construction seems to have been built during the 1120s. The actual building was 
completed quickly, perhaps in just one season. The work required a labour force of approximately 38 000 man days. 
The amount of wood that had to be cut would be about 25 000 trees. However, after it was built, the place seems to 
have been used very little. Bulverket was soon abandoned.
Even if this thesis is based on archaeological fieldwork the author is convinced that the process of interpretation 
requires more then just empirical observations. Our understanding and knowledge are advanced by a dialogue bet
ween the archaeologist and the source material. It is therefor important to try to show how this interplay is performed. 
It is also necesery to concern ourselves with our own society and ask what ideas and social structures underlie our own 
picture of the past. Maybe it is the ability to lay bare the researcher’s perspectives, feelings and experience throughout 
the process of interpretation that is the main literary and scientific challenge in an archaeological text.
In the conclusion it is suggested that Bulverket may be regarded as both physical and symbolic resistance against the 
new medieval society, which on the island also embodied external threats.
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Förord

Det är många som på olika sätt varit inblandade i denna avhandlings tillkomst och som jag därför vill tacka.
Först och främst gäller det självklart de vänner och kollegor som under tre fältsäsonger grävde, mätte 

och dök i Tingstäde. Det var ett spännande lagarbete som förutom arkeologi även innefattade potatisskal
ning, pontonsnickring och exkursioner på kalkdammiga gotländska småvägar. Ett speciellt skimmer står 
runt minnet av de ljusa grillkvällarna nere på havsstranden vid Ireviken. Jag hoppas att deltagarna i ”bulverks- 
äventyret" ser tillbaka på dessa upplevelser med samma uppskattning som jag gör.

Från arkeologiska institutionen vid Stockholms Universitet har jag under avhandlingstiden haft ett tryggt 
stöd. Min handledare har under hela tiden fungerat som en stimulerande och inspirerande samtalspartner. 
Uppmuntran och synpunkter har jag också fått från övriga lärare vid institutionen. De har alltid både privat 
och vid tentamen generöst delat med sig av sin kunskaper.

Universitetets forskarseminarier var under större delen av avhandlingsarbetet min fasta arkeologiska 
referens. Efter en viss inledande skepsis kom jag att mer och mer uppskatta den ifrågasättande och kritiska 
attityd som präglade diskussionerna vid seminarierna. Erfarenheterna från onsdagskvällarna har därför kommit 
att betyda mycket för den form och inriktning som denna avhandling till slut fick.

Under arbetets gång har många kunniga gotlandskännare kommit med viktiga synpunkter och kom
mentarer. Speciellt roligt har det varit att få studiebesök på plats uppe i Tingstäde. Dessa diskussioner ute i 
roddbåten eller inne i förläggningsbaracken har varit en nytändning när det praktiska arbetet i kalkbleken 
överskuggat allt annat. Ett stort tack även till de personer som tagit sig tid att läsa och kommentera mitt 
avhandlingsmanus.

Det finns självklart flera olika anledningar till att man skriver en doktorsavhandling i arkeologi. Men en 
sak är jag övertygad om i just detta fall. Hade det inte varit för mina föräldrars kulturhistoriska intresse, och 
deras ambition att förmedla detta, hade förmodligen inte denna avhandling blivit till. Boken om Bulverket 
är delvis ett resultat av att jag sommartid under större delen av 70-talet tillsammans med min bror i skraltiga 
bilar släpades runt i Europa och förevisades habsburgska slott, merovingergravar och stekheta romarvägar. 
Sånt sätter sina spår.

Boken är tillägnad min familj. Till Karl och Sara för att de båda blivit till under avhandlingstiden. Till 
Susanne dels för hon varit min närmaste arkeologiska medarbetare, men framförallt för att hon är den hon är.

Södertälje i januari 1995
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Inledning

Mitt i Tingstäde träsk på norra Gotland byggdes i 
början av 1100- talet en stor träanläggning. Över 
20 000 furustockar avverkades och släpades ut i 
sjön där de på ett sinnrikt sätt sammanfogades till 
stockkistor. På den konstgjorda plattformen i 
vattnet placerades hus och runt alltihop uppför
des en kraftig pålspärr.

Niohundra år senare finns fortfarande sjöfästningen 
kvar i Tingstäde träsk. Visserligen har hustimren och 
de översta varven av stockar i kistorna spritts ut över 
sjöbotten. Men merparten av anläggningen har sjun
kit ner i kalkgyttjan och där bevarats förunderligt 
väl.

Denna avhandling syftar till att diskutera de be
hov och krafter som låg bakom uppförandet av den 
stora träanläggningen. Den handlar om konstruktio
nen i sjön och om det gotländska samhället under 
sen vikingatid och tidig medeltid, men förhoppnings
vis i slutänden också om samhällsförändring och 
motstånd ur ett mer generellt perspektiv.

Textens form och framställningssätt präglas av en 
metodisk grundsyn där historisk kunskap skapas ge
nom en tolkande och sökande process. Som forskare 
och skribent för man en dialog med det arkeologiska 
källmaterialet. Upplevelser, infall och känslor blan
das med resultaten från empirisk dokumentation och 
matematiska uträkningar. Att skildra denna slingriga 
väg mot förståelse bör vara både en vetenskaplig och 
litterär utmaning.

Möjligheten att bedöma en tolkande och ”berät
tande” arkeologisk trovärdighet är förmodligen av- 
hängig av hur väl man lyckas synliggöra premisserna. 
Det gäller källmaterialet men också skribentens his
torie- och vetenskapssyn. Avhandlingen inleds där

för med ett försök till forskningshistorisk och teore
tisk positionsbestämning. Vad ligger bakom den 
traditionella bilden av Gotland som en fri egalitär 
bonderepublik under den tid som avhandlingen be
rör? Hur skall man se på den arkeologiska kärnfrå
gan om relationen mellan ting och människor? Hur 
skall arkeologer bära sig åt för att på ett både mänsk
ligt och trovärdigt sätt tolka den materiella kultu
ren?

Det andra kapitlet handlar om de marinarkeolo
giska resultaten. Utifrån vårt eget fältarbete, samt 
information från gamle majoren Arvid Zetterlings 
undersökningar i början av seklet, görs ett försök att 
uppskatta hur många stockar det gick åt och antalet 
människor som deltog i byggandet. Andra delen 
handlar även om plattformens konstruktion, dess 
praktiska funktion samt om Bulverkets ålder och 
användningstid.

I tredje kapitlet ställs anläggningen i relation till 
andra företeelser som bedömts som relevanta. Bul- 
verket diskuteras här som en sjöbyggnad, tillsammans 
med den lokala bygden men kanske framförallt som 
en del av det gotländska samhället under den berör
da perioden. Det är ju möjligt att själva sjökonstruk
tionen är unik. Men de behov och resurser som led
de till byggandet bör även ha tagit sig andra uttryck.

I den avslutande diskussionen ges ett förslag på 
hur de diskuterade mönstren och sambandet kan 
tolkas och förstås. Maktanspråk och konflikter mel
lan olika samhällsgrupper spelar här en avgörande 
roll för att försöka svara på vad som kan sägas vara 
huvudfrågan i detta arbete:

Vem behöver ett bålverk?
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”Den gamla sagoön och dess ädla folk”

Sedan lång tid tillbaka har författare och historie
skrivare fascinerats av Gotlands förflutna och dess 
mystiska särart. Utifrån öns alla fornlämningar 
och ruiner, samt uppgifter ur den gamla land
skapslagen har en bild av den gotländska histori
en som något unikt skapats. En lycklig sagoplats 
mitt ute i Östersjön.

Ett första intryck
En onsdag i slutet av december 1887 embarkerade 
den nyutnämnde underlöjtnanten och sedermera 
Bulverksutforskaren Arvid Zetterling ångaren Klin- 
tehamn för sin första resa till Gotland.

Båten som avgick från Skeppsbron i Stockholm 
var vid denna tid den enda regelbundna förbindel
sen mellan fastlandet och Östersjön. Fartyget gjorde 
två turer i veckan.

Isen slog trumvirvlar mot plåtsidoma när skep
pet klockan 12 stävade ut från Stockholms hamn 
och passerade Fjäderholmarna. På grund av den an
nalkande helgen var det överfullt ombord av jul
resande gotlänningar.

Zetterling fann sig dock snabbt tillrätta. Tillsam
mans med två officerskollegor slog han sig ner i den 
lilla försalongen, där det serverades mat och billigt 
brännvin. Efter måltiden flyttade sällskapet över till 
rökhytten och övergick till forfriskningar. Inte min
dre än tre flaskor Caloricpunsch inmundigades.

Vid 6-tiden lämnade skeppet svenska skären bak
om sig. Förtäringen och den livliga konversationen 
upphörde därmed tvärt. Sjösjuka och i halvdvala 
kurade de tappra knektarna i försalongen medan

Fig 1. Ruinerna av Visborg slott.
Teckning av P A Säve från 1853.

ångaren kastades fram och tillbaka i en allt kraftiga
re sjögång. På väg ner i särskilt djupa vågdalar stack 
propellern frenetiskt surrande upp över vattenytan.

Mitt i en tillsynes ändlös natt avtog rullningarna 
plötsligt. Det hördes rop på däck och ljud av ankar- 
kätting som löpte ut. Till de omskakade passagerar
nas lättnad hade man passerat in bakom vågbrytaren 
i Visby hamn.

Det var en grå morgon som mötte Zetterling när 
han flera timmar senare vaknade och gick i land. En 
stämning av ålderdomlig mystik och förfallen stor
het förundrade den efter kvällen och natten för
modligen något spake 22-åriga underlöjtnanten (ef
ter Zetterlings odat: sid 1-4).

Uråldriga dokument
En person som också var gripen av Gotlands forna 
storhet var dansken Niels Pedersen. Nicolaus Petre- 
jus, som han kallade sig på latin, var verksam på 
Gotland 1547-1556. Förmodligen fungerade han 
som lärare och slottspredikant på Visborgs slott. Pet- 
rejus var mycket historieintresserad och under sin 
tid på ön sammanställde han en skrift om Gotlands 
förflutna.

Den viktigaste källan till Petrejus arbete är den 
medeltida text som långt senare kom att kallas ”Guta- 
sagan”. Författaren redogör själv för hur det en dag 
kom till hans kännedom att det på ön fanns gamla 
dokument som handlade om gutamas äldsta histo
ria. De inhemska domarna ville dock inte lämna ifrån 
sig pergamentsbladen till den danske prelaten. Efter 
lång övertalning lyckas han emellertid från den före 
detta abboten i Roma erhålla ett exemplar av ”Go
tisk historia skriven på gotiska tungomålet”.

Men det var inte nog med det. Petrejus påstår
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också vidare hur han av en skrivare på slottet i Visby 
blev visad till rum där böcker från öns ödelagda klos
ter förvarades. Där fann han flera vagnslaster av gamla 
dokument överhöljda med smuts, mögel och damm 
(Lindström 1978:15-16).

Det är möjligt att Petrejus hade tillgång till idag 
försvunna krönikor. Ett exempel på en uppgift som 
kan vara hämtad från en sådan är hans beskrivning 
av hur danske kungen Erik Ejegod i början av 1100- 
talet vistades på ön (se Lindström 1978:17-18).

Som helhet har dock Petrejus arbete betraktats 
som ett rent falsarium fullt av ”cimbriska” fantasier. 
Det är också möjligt att Petrejus fantasifulla berät
telser om sitt källmaterial är själva upphovet till vad 
som under 1600-talet kallades den "gullandske hy
potesen".

Detta antagande innebar bland annat att det på 
den ålderdomliga ön Gotland, precis som på Island, 
skulle finnas minnen och kunskaper om Nordens 
götiska förflutna som sedan länge glömts på fastlan
det (Lithberg 1933:3-10, Lindström 1978:17).

Superintendenten

En person som kom att dra nytta av den dragnings
kraft den gullandske hypotesen hade på tidens lärde 
var prosten i Wall socken, danske och senare svens
ke superindentenden, Hans Christian Strelow. År 
1633 gav han ut en gotländsk historia med namnet 
”Chronica Guthalandica".Till stor del var arbetet en 
plankning av Petrejus äldre sammanställning.

Superintendenten Strelow ger dock sken av att 
även han ha suttit inne med vissa källor som idag är 
försvunna. Bland annat anger han exakta byggår på 
sockenkyrkorna, och redogör noga för striden 1288 
mellan Visby och lantgutarna (tex Lindström 
1978:19).

En källkritisk historieforskning har emellertid inte 
varit nådig mot Strelow, som bevisligen till stor del 
hittat på och fyllt i för att framhålla det ålderdomli

ga och gutniska. Strelows uppgifter om att alla hans 
gamla unika källor förstörts när hans prästgård brann 
1634 gör inte det hela mindre misstänkt. Hans his
toria är för övrigt också försedd med ett erratablad 
vars text man kanske gör klokt i att ta på orden: "Her 
findis mange fleere (fel) som den gunstige laeser siellf 
kand eracte”!

Petrejus och Strelows arbeten skrevs under en 
tid då Nordens götiska förflutna i högsta grad var i 
ropet. Både för Sveriges och Danmarks del var detta 
intresse nära kopplat till behovet av ideologisk mo
bilisering inför de många krigen. En myt om ett äro
fullt förflutet behövdes förmodligen i Sverige också 
för att kompensera det lilla avlägsna protestantiska 
rikets kulturella mindervärdeskänslor.

Gutar och göter

Senrenässansens göticism har emellertid en lång för
historia. Idéursprunget går åtminstone tillbaka till 
de gotiska härskarna i Italien på 500-talet. Dessa in
vandrade nya makthavare ansågs av det inhemska ro
merska folket vara okultiverade barbarer. Som mot
argument lanserades en teori om att goterna härstam
mande från de antika geterna.

Denna "historieteori” sammanfattades bland an
nat av östgoten Jordanes år 550. Han hävdade då att 
goterna i en avlägsen forntid under sin kung Berik 
med tre skepp lämnat ön Scandza i den nordliga ocea
nen för att lägga under sig världen (Grandien 
1987:27-28, jmf Hermodsson 1993:24).

Att det folk som erövrat världen och besegrat 
romarna härstammade från norra Europa var själv
klart en myt som hade stora förutsättningar att slå 
rot i Skandinavien. Adam av Bremen omtalade Nor
den som platsen för hyperboréernas hemvist, och 
på 1180-talet beskrevs det götiska ursprunget av den 
norske munken Theodricus i Nidaros. Tanken på 
Nordens gotiska förflutna går sedan som en röd tråd 
genom hela medeltiden. 1554 fick den ett ovanligt
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manifest uttryck i Johannes Magnus i Rom utgivna 
storverk om Göta- och Sveakungarna (Grandien 
1987:27- 29).

Med Gustav Adolfs segrar och det svenska stor
maktsväldet infann sig göticismens glanstid. Be
skrivningarna av Nordens nära samband med anti
ken nådde höjder som aldrig förr. Bureus och Stiern- 
hielm identifierade Skandinavien med den grekiska 
myten om hyperboréemas lyckliga ö, källan för all 
kultur och visdom. Denna anspråkslösa historiesyns 
crescendo nåddes i Olof RudbecksAtland eller Man
hem-Atlantican vars första del trycktes 1679 (Gran
dien 1987:29-31, Johannesson 1984:379 ff).

Petrejus och Strelows arbeten bör ha varit vikti
ga bidrag till att infoga Gotland i den götiska myten. 
I deras berättelser gavs till och med ön en alldeles 
särskilt uråldrig och mystisk betydelse som passade 
mycket bra in i sammanhanget. Att de två gotländ
ska historieskrivamas huvudkälla, ”Gutasagan”, kom 
att betraktas som så viktig att den 1687 trycktes av 
riksarkivarien Johan Hadorph, är därför inte förvå
nande (jmf Lindkvist 1983:470, Gislestam 1975:10, 
Snaedal 1993).

Atlantis
1679 tillträdde en ny ung nitisk superintendent vid 
namn Haquin Spegel på Gotland. Spegel hade ett 
förflutet som Karl XI:s hovpredikant och skulle sede- 
mera bli ärkebiskop i Uppsala. Under sin tid på Got
land lade han sig vinn om att införa svenskt språk 
och svensk kultur på ön. Detta hade makthavarna 
inte brytt sig så mycket om tidigare då Gotland se
dan erövringen från danskarna 1645 mesta tiden 
fungerat som drottning Kristinas underhållsland.

Som ett bidrag till Gotlands bildning och för
svenskning gav Spegel ut verket "Rudera Gothlan- 
dica”. Detta innehåller bland annat avdelningar be
titlade "Landets rätta öfverhet”, "Landz- och stads
lagen” och "Som fordom brukligt var". Haquin Spe

gels material skulle dock förbli otryckt i över 200 år 
innan det år 1901 utkom som en gratisbilaga till 
Gotlands Allehanda. Utgivare var då gotlandsforska- 
ren O. V. Wenn ersten (Gislestam 1975:16- 19).

Ett knappt halvsekel efter Spegel utgav bisko
pen Jöran Wallin år 1744 en gotländsk historia med 
namnet "Gothländska samlingar, allestädes med flit 
upsökta, wid lediga stunder utarbetade, och efter 
hand til trycket utgifne”.

Första delen av denna brukar karaktäriseras som 
en relativt saklig beskrivning. Andra delen är mer 
fantasifull. Wallin redogör där för uppfattningen att 
just ön Gotland skulle vara förebilden för Platons 
beskrivning av det sjunkna Atlantis. Överallt ser han 
paralleller mellan gotländska och antika ortnamn. 
Den försvunna kontinentens namn och dess likhet 
med Atlingbo är bland annat ett av bevisen (Gisle
stam 1975:21- 25,31, Berg, Engeström & Rydberg 
1991:93).

Jöran Wallins regionala atlantisvariant är självklart 
inspirerad av den rudbeckianska historieskrivning
en. Den storvulna stormaktsgöticismen sjöng dock 
på sista versen vid denna tid. Drömmen om öster- 
sjöherravälde var krossad. Överdrivna patriotiska ut
brott, klassiska drömvärldar och bibliska analogier 
passade inte heller riktigt in i den inbrytande upp
lysningens nyktrare värld.

Jöran Wallin är för övrigt omnämnd i Carl von 
Linnes dagbok från den gotländska resan 1741. Den 
unge Linne var hänförd över öns natur, men också 
av staden Visbys "forna flor”. I just Wallins trädgård 
”besågs många antikviteter och curiositeter”. Men 
att Gotland skulle vara förebilden för det sjunkna 
Atlantis hade nog den rationellt och praktiskt inrik
tade Linne svårt att hålla med den "lärde biskopen” 
om (Gislestam 1975:31, Gullander 1971).

Odalbonden blir till

Historiestudierna och kanske framförallt översätt-
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ningama av sagolitteraturen hade gjort att man un
der 1700-talet allt mer fått upp ögonen för de gamla 
nordborna som något speciellt. I berättelserna ansåg 
man sig kunna urskilja ett enkelt, tappert och rättrå
digt släkte, som hade härdats under kärva klimatför
hållanden. Detta var en idealbild som skulle bli ett 
slags ledmotiv för den nya göticismen (se Grandien 
1987:32).

Den idehistoriska bakgrunden till denne nye 
nordiske allmogeädling var flera. Montesquieus kli
matlära hade väckt ett intresse för olika länders och 
folks egenarter. Hos Rousseau tecknades den primi
tiva oförstörda människan som något positivt jäm
fört med den fördärvade kulturvarelsen. Bidrog gjor
de också att fömuftstron och rationalismen under 
1700-talet kom att blandas med det romantiska in
tresset för folkliga hjältar och töckniga sagogestalter.

Bo Grandien framhåller i sin bok "Rönndruvans 
glöd” att motiven till framhävandet av den frie odal- 
bonden under denna tid också var politiska. Enligt 
fysiokratismen, som favoriserades under den gusta
vianska epoken, var jordbruket den enda verkligen 
nyttiga faktorn i samhällsekonomin. Som ett bote
medel för landets svårigheter förespråkades därför 
en helhjärtad satsning på lantbruk, och ett moraliskt 
återupplivande av de gamla böndernas ”fornnordis
ka medborgaranda”.

Sålunda skapades den långlivade myten om vi
kingatidens rättrådiga och hårt arbetande svensk. 
”Odalmannen med ena handen på plogen och den 
andra på svärdet” (se Grandien 1987:32-34).

Säve
En av den historiska gotlandsforskningens absoluta 
förgrundsfigurer är Per Arvid Säve. Han var född 1811 
i Roma prästgård. Sin studietid tillbringade han i Upp
sala, där han förkovrade sig i latin och historia. Hans 
huvudlärare i det sistnämnda ämnet lär ha varit Erik 
Gustav Geijer. Något som förmodligen satte sin prä

gel på Säves historiesyn och fortsatta verksamhet 
(Gislestam 1975:50 Jmf Nybom 1988:39-52).

Återkommen till Gotland skulle Säve ägna res
ten av sitt liv åt att som fom-, dialekt- och sägen
forskare uppteckna och insamla material om sin fä
derneö. Han var också mycket aktiv i stadens sociala 
och kulturella liv. Säve var med och grundade för
eningen Gotlands fornvänner 1874, och var 
initiativtagare till inrättandet av Gotlands fomsal 
1879 (Gislestam 1975:47-72).

Om de patriotiska övertonerna i någon mån to
nats ned under 1700- talet, så blåstes det i början av 
1800-talet nytt liv i dem igen. Överallt i Europa an
spelades på traditionens makt, och behovet av na
tionell sammanhållning grundad på minnet av his
toriska bedrifter.

Samma år som Per Arvid Säve föddes bildades i 
Stockholm Götiska förbundet vars inriktning sam
manfattar många av de ideer som återfinns hos den 
ihärdige gotlandsutforskaren. Förbundets stadgar slog 
fast att det gällde att återupprätta de gamla forna 
göternas frihetsanda och redliga sinne. Detta skulle 
ske genom utforskandet av Nordens fomhävder och 
genom att man höll minnet av det förflutna levande. 
Uppmaningarna inspirerade till fornnordisk diktning, 
arkeologisk verksamhet och till folkminnesforskning. 
Det senare utifrån uppfattningen om att den då le
vande sunda och äkta bonden kunde ses som den 
direkta arvtagaren till den foma vikingen (se Gran
dien 1987:37, 45-46).

Även nödvändigheten av fysisk fostran var en del i 
ideprogrammet. Detta var en omtanke om folkhälsan 
som förmodligen till stor del bottnade i att national
staterna behövde starka och friska soldater. Det före
språkades att det runt om i Sverige skulle inrättas 
övningsfält där ungdomen kunde ägna sig åt ystra 
kamplekar. Medlemmar i Götiska förbundet var ta
lande nog inte bara Tegner och Säves lärare Geijer, 
utan också Pehr Henrik Ling.

Att Per Arvid Säve själv inte bara var fomforskare
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och sagoupptecknare utan även atlet och gym
nastiklärare vid Elementarskolan i Visby är därför inte 
att förvåna sig över Qmf Palmenfelt 1993:85-86).

Självutplånande
Den 9 juli 1858 firade sällskapet "De Badande Vän
nerna" i Visby en av sina högtidsdagar. P A Säve var 
tillsammans med sin samtida historieforskande kol
lega C. J. Bergman förgrundsfigur i denna förening. 
Sällskapet hade grundats 1814 och syftade till "ädel 
och fosterländsk verksamhet”. Säve höll vid samman
komsten ett tal, betitlat "Gotländska minnen”, som 
sedan också trycktes.

Anförandet inleddes med en betraktelse över hur 
obetydligt Gotland framstår i den svenska historie
skrivningen. Han konstaterade snabbt orsaken till 
detta: "Gotlands söners flagga” har nämligen aldrig 
"svajat tillsamman med Dalkarlarnas och Smålän
ningarnas, aldrig under våra Gustaver och Karlar 
under eget märke och i eget namn vunnit en seger 
och därmed självtillit”. Denna avsaknad av heroiska 
stordåd i svensk tjänst skall ha gjort gotlänningen 
tillbakadragen, tystlåten och foglig i samröret med 
fastlänningar.

Säve anknyter här till något som Herbert Ting
sten i ett arbete om skolbokspropaganda under 1800- 
och 1900-talen i Europa beskriver som en allmän 
grundton i all nationalistisk historieskrivning. Det 
egna folket utmålas som tillbakadraget och alltför 
osjälviskt jämfört med andra nationer. Påståenden 
om avundsjuka mot landsmän, och att vi har en för
måga att förringa vår egen historia, tycks också höra 
till den bild som överallt frammanas. Detta är sig 
likt i såväl franska, tyska som svenska läroböcker i 
historia, (seTingsten 1969:28, 51, 107).

Budskapet är uppenbart. Vi borde som just got
länningar (svenskar, tyskar, fransmän etc) framhäva 
vårt ursprung och särart mycket mer. Alla andra folk 
känner sin historia och ärar sin nation men just vi är 
dåliga på detta. "Det finns inte en avkrok i Europa

där fosterlandskärleken är så död som just hos oss” 
(se Tingsten 1969:198).

Tongångarna känns igen inte bara i Säves tal utan 
även från 1993 års "historieår". Politiker, museiche
fer och stjärnjournalister rynkade då ögonbrynen och 
konstaterade att just vi svenskar av alla européer hade 
glömt bort vår historia.

Fälttåg

Tiden då "vilda äventyr och blodiga skådespel kun
de upptukta och adla folkkraften" anser Säve i sitt 
tal visserligen vara förbi på 1850-talet. Men han på
står ändå att det inte är för sent för ön att utmärka 
sig. Gotlänningarna måste som ett regemente sluta 
leden och "kämpa en god kamp för Gotlands ära och 
framgång”.

Anförarna för detta gutniska fälttåg mot framti
den skall hämtas ur det förflutna. Gotlänningarna 
har även de genom sin egen historia "härdats i stri
der på bölja och fält”. Säve hävdar också att Gotland 
inte alls saknar nationalhjältar som kan fungera som 
förebilder och "härförare". "Ur dunklet av folkets 
minnen” skymtar man enligt Säve, "hednagudar, troll, 
kämpar, gamla hövdingar och mäktiga stormän”. 
Gutama måste åter bli stolta över sin historia.

Den förste som nämns är självklart urguten själv, 
Tjelvar, som kom till ön då Gotland bara var en liten 
sjöfågelklippa i havet. Genom att tända en brasa lyck
ades han få stopp på landets ovana att med jämna 
mellanrum sjunka tillbaka ned i vattnet.

I samband med vikingatiden nämner Säve Ormi- 
ka och nordergutamas hövding Dacker från Rute, 
och redogör för deras mellanhavanden med Olof den 
helige 1030. Han framhåller också storheten hos män 
som Botair, som byggde första kyrkan, och Aivar Stra- 
bajn som slöt fred med svearna.

Den tidiga medeltiden beskrivs relativt kortfat
tat. Hansatiden var en period av "ädel och kraftig 
verksam medborgaranda". Säve är dock inte förtjust
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i det förvekligande som makten under penningen vid 
denna tid innebar. Som sympatiskt framhålls dock 
styrelseskicket, och han utbrister: "O, att Gotland 
från tiden av den nu så högt prisade republikanska 
styrelsen fått en enda republikansk dygd i arv”.

Föredraget ”Gotländska minnen” fortsätter sedan 
med en genomgång av märkliga gotländska män fram 
till Saves eget sekel. En lång rad av präktiga och tapp
ra gutar. Passande förebilder för öbor med minder
värdeskänslor i en bortglömd provinsiell avkrok.

Farmannabonde ?

Att Säve i sitt föredrag för DBV i Visby intar en del
vis fientlig hållning till handel och penninghantering 
kan möjligen delvis förklaras av den tyskfientlighet 
som var rådande i Sverige under denna tid. Den ti
diga medeltiden som Säve berör var ju i början av 
Hansans period. Men det är också slående hur han
deln ofta i äldre historiska framställningar tonas ned 
och spelar en relativt undanskymd roll.

Att de götiska förfäderna under stormaktstiden 
uteslutande framställdes som krigare är inte så för
vånande. 1600-talets svenska ståndsadel, som kände 
sig hotade av både holländska köpmän och ett väx
ande svenskt borgerskap, var av förklarliga skäl 
antimerkantilt inställda. Att ha opåliliga och snikna 
krämare till förfäder var man inte ett dugg intresse
rad av (jmf Englund 1990:49ff).

Denna inställning verkar även funnits kvar i göti
cismen och den fornnordiska romantiken under 
1800-talet. Även om beskrivningarna då inte är lika 
öppet handelsfientliga, och det finns vissa undan
tag, så är köpenskap inte något centralt tema. Det 
verkar vara först under vårt sekel som vikingarnas 
roll som handelsmän på allvar betonas (jmfWeibull 
1977:65,Tingsten 1969:14). Så sent som 1924 i Carl 
Grimbergs klassiska "Svenska folkets underbara 
öden” presenteras vikingarnas handel för skolbarnen 
som en ren bisyssla. Köpenskap ägnade man sig åt

ibland, men kunde ”man taga med våld” gjorde man 
istället det (Grimberg 1985:205-206)

En omsvängning mot en mer marknadsekonomisk 
syn på hur varor bytte ägare i det förflutna, speciellt 
också för Gotlands del, möter man i Sture Bolins 
klassiska artiklar om den europeiska transitohandeln. 
Utifrån myntfynden demonstreras där konjunkturer 
och handelsvägar i Europa från 800-talet och tre 
hundra år framåt (Bolin 1939, 1945 jmf Ringstedt 
1992).

Det förefaller alltså vara förhållandevis sent som 
den frie rättrådige odalbonden också blir en far
mannabonde. Det är först i vårt sekel som vikingen 
förvandlas till en privat entreprenör som genom 
djärvhet kunde dra nytta av marknadens möjlighe
ter. En förfader till medeltidens koggseglande han
delsmän och till 1500- talets atlantfarare. Men fram
förallt till aktörerna i det moderna kapitalistiska sam
hället.

Republik

Att Säve 1858 försvarar demokrati och republik på 
samma gång som han talar sig varm för militarism 
och drömmer om en sann nordisk anda kan för oss 
förefalla ologiskt och inkonsekvent. Men tongångar
na bakom de ideologiska linjerna lät vid denna tid 
inte riktigt på samma sätt som vi idag är vana vid. 
Vad krigarromantik och ariska förädlingstankar kan 
ställa till med var i mitten av 1800-talet inte lika 
uppenbart som det skulle bli efter nazitiden.

Den relativt liberala skandinavismen under sek
lets mitt använde sig i högsta grad av fornnordiska 
förtecken. När rosenkindade studenter från Sverige, 
Danmark och Norge svingade Bragebägare och in
gick fosterbrödraskap var, i varje fall inledningsvis,

Fig 2. P A Säve var inte bara en framstående folkminnes- 
samlare utan bland annat också en skicklig tecknare.
Bilden föreställer S:t Hans kyrkoruin (Säve 1853).
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kung och konservativa krafter negativt inställda.
När nygöticismen på 1860-talet ännu en gång gjöt 

liv i de gamla kämparna och gudarna var det bland 
annat i anslutning till kampen mot ståndsriksdagen 
och för demokratiska reformer. Myten om det ger
manska tinget där alla fria män kunde uttrycka sin 
åsikt genom att hamra på skölden var i detta sam
manhang ett bra argument. Vilket också underströks 
av att den snabbt växande folkliga skarpskytterörelsen 
lånade sin retorik från inbillade fornnordiska vapen
övningar.

Från och med 1870-talet blev dock den fornnor
diska rörelsen allt mer konservativ och de 
nationalistiska och rasistiska undertonerna allt tydli
gare. Från att på 1860-talet varit en pådrivande kraft 
blev frammanandet av det götiska istället ett försök 
att stävja den allt mer akuta sociala oron i samhället. 
Den vikingatida storfamiljen fick utgöra ett alterna
tiv till det socialistiska kollektivet (Grandien 
1987:93-104, jmf Larsson 1989:161).

Man försökte ”snärj a tidens vånda med draksling- 
or” som Bo Grandien så stiligt uttryckt det.

Ädla folk
Några år efter P A Säves föredrag utfäste Gotlands 
landsting ett pris för en lärobok om gotländsk histo
ria som kunde användas i folkskolorna. Ett av de in
lämnade bidragen som sedan kom att tryckas var 
”Gotlands folk och land. Huvuddragen till en teck
ning af Gotland och dess öden från äldre till nuva
rande tid” (1871). Den var skriven av en gammal 
elev till Säve vid seminarier i Visby, folkskolläraren 
A.T. Snöbohm (se Gislestam 1975:73. Körner 1984). 
Första upplagan av boken såldes snabbt slut. Den 
kom därför att tryckas om 1897.

Förordet i "Gotlands folk och land” är väl jämför
bart med Strelows tidigare nämnda erratablad. Snö
bohm förklarar att hans vilja har varit god och ber 
därför läsaren ha överseende med felaktigheter. För

fattaren är nämligen: ”genomträngd av kärlek till den 
gamla sagoön och det ädla folk som bebor densam
ma. Denna kärleken har utgjort anledningen till bo
ken; han vare ock dess försvar.”

En del av läroboken handlar om gutarnas lynne. 
Gotlänningen uppfattas ibland som långsam och till
bakadragen vilket Snöbohm hävdar är en missupp
fattning. Det reserverade sättet är bara ett uttryck 
för deras förakt för kryperi och prål. Guten är vidare 
lugn på ytan, med känslosam och lättrörd inuti. Men 
den som tror att öbon saknar mod ”har inte sett dem 
kämpa i sina båtar en stormig höstnatt” (Snöbohm 
1975:237ff).

Snöbohms beskrivning av gutama ansluter väl till 
vad Herbert Tingsten ser som ett annat centraltema 
i de flesta folks och länders nationalistiska propa
ganda. Nämligen att den egna nationalkaraktären lyfts 
fram som något särskilt intressant och ovanligt svår- 
fångat. Att utmåla sig själv som komplicerad och med 
motsägelsefulla drag kan förefalla märkligt, men inne
bär egentligen en slags uppskattning. Andra folk är 
möjligtvis i bästa fall plikttrogna, hederliga eller tapp
ra. Men endast just vi är helgjutna, riktiga männis
kor.

Eller som den liberale göticisten Love Almqvist 
lär ha sammanfattat det nordiska lynnet: "det ystras
te vikingamod och det ömkligaste vemod” (se Ting
sten 1969:196).

Fria Gotland
Snöbohms skolbok innehåller också en beskrivning 
av Gotlands historia. Den utgör en bra samman
fattning av det sena 1800- talets uppfattning om öns 
förflutna. Huvuddragen i denna beskrivning har i 
mångt och mycket kommit att prägla synen på den 
gotländska historien fram till i dag. Det gäller speci
ellt uppfattningen om samhällsförhållandena under 
vikingatid och tidig medeltid (se tex Gannholm 
1990, jmf Ganse 1990:65-78).
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Inledningsvis antas att Gotland sedan urminnes 
tider bebotts av frihetsälskande gutar, som bestämt 
avvisat alla anspråk på främmande herravälde över 
ön. Makten fanns hos de fria bönderna själva och 
gemensamma angelägenheter löstes på tinget i de
mokratisk ordning. Denna urgamla ordning skall 
enligt Snöbohm fortfarande på 1800-talet ha varit 
märkbar genom att gotlänningarna utmärkte sig som 
ett alldeles ovanligt lydigt och rättsmedvetet folk 
(Snöbohm 1974:347).

När livet där hemma blev för stilla drog man iväg 
på långväga handelsresor. Då gällde det att både kun
na hantera skepp och svärd. Vilket gutarna självklart 
gjorde med bravur.

När Gotland till sist beslutade sig för att lämna 
hednatiden med ”dess vilda men friska och kraftful
la liv”, skedde det tämligen odramatiskt. Man över
gick enligt Snöbohm frivilligt och förnuftigt till kris
tendomen och slöt en överenskommelse med 
Linköpingsbiskopen. Relationerna med allt mäkti
gare grannar reglerades genom avtal. En viss skatt 
skulle erläggas till sveakungen och gutarna förband 
sig att delta i hans ledung. Men Gotland lyckades 
genom förhandlingarna erhålla en fri och oberoende 
ställning.

Guldåldern
De närmaste två århundradena efter kristnandet be
skrivs av Snöbohm som Gotlands storhetstid. Ön 
var en frihandelsenklav mitt i Östersjön. Staden Vis
by utmålas från och med 1100-talet som ett Nordens 
Venedig. Hos de kosmopolitiskt sinnade gutarna fann 
främmande folk en mötesplats.

"Köpemanskepp med rika laddningar, köpmän 
med välförsedda penningpungar, fromma pilgrimer 
och skickliga konstnärer, prester och munkar, furs
tar och riddare strömmade till och från Gotland, som 
utgjorde liksom ett skjutshåll på den stora stråkvä
gen mellan öster och västerlandet, ett handelns huf-

vudqvarter.” (Snöbohm 1974:125).
Detta forna välstånd skulle även inspirera en an

nan och mer känd skolboksförfattare. I Selma Lager
löfs ”Nils Holgerssons underbara resa” får pojken 
genom en drömbild av den sjunkna staden Vineta 
uppleva hur Visby en gång tedde sig (se Lagerlöf 
1984:147-159).

I slutet av 1200-talet skall dock storhetstiden för 
både Visby och den framgångsrika och urgamla bon
derepubliken ha böljat ändas. Hansatyskar ändrar allt 
mer på den gamla invanda handelsruttema, och skep
pen börjar gå ön förbi.

Splittringen mellan stad och land, som ställdes 
på sin spets 1288, anses också ha försvagat det gut- 
niska samhället. När Visbygutarna 1361 blivit så 
krämaraktiga och så tyskinfluerade att de som åskåda
re stillatigande åsåg hur deras blodsbröder slaktades 
av danskar utanför ringmuren, tycks den gamla na
tionella sammanhållningen slutligen blivit satt ur spel 
(se Snöbohm 1974:102-136).

Författaren av läroboken om den Gotländska his
torien, A. F. Snöbohm, skulle sedermera av Oscar II 
få mottaga medaljen ”Litteris et artibus”. Ett presti
gefyllt pris som utdelas av Sveriges konung till per
soner som utmärkt sig litterärt eller konstnärligt (se 
Gislestam 1975:73).

Traditionell historiebild
Den traditionella och fortfarande starkt förankrade 
uppfattningen om Gotland som en egalitär fri bon
derepublik under vikingatid och tidig medeltid fram
står vid en kritisk betraktelse i mångt och mycket 
som en bygdevariant av en idealiserad ”svensk” na
tionell historiebild.

Vissa av ingredienserna verkar kunna spåras till
baks till medeltiden och till stormaktstidens dröm 
om Norden som den lyckliga sagoön Atlantis. Men i 
huvudsak verkar uppfattningen om allmogens in
dividuella fria ursprung samt deras starka medbor-

21



garanda vara en ideologi som mobiliserades och väx
te fram under 1800-talets samhällsomvandling.

Flera olika faktorer har förmodligen bidragit till 
att uppfattningen om en jämlik fri bonderepublik 
just på Gotland varit ovanligt livskraftig och segli
vad.

Ett historiskt skäl är öns inre förhållanden under 
sen medeltid och början av nyare tid. Det faktum 
att det var de gotländska tingsdomama som, bevisli
gen från och med i varje fall 1412, administrerade 
statsmaktens exploatering av ön har förmodligen 
skymt sikten. Avsaknaden av fogdar och ”adel” har 
gjort att man i en bonderomantisk backspegel kun
nat förneka de stora sociala skillnader och orättvisor 
som funnits även på Gotland (se Gardell 1986:101- 
122 jmf. dock Siltberg 1993).

På 1600-talet försökte både den danska och svens
ka statsmakten genom bland annat upprättandet av 
jordeböcker i någon mån normalisera förhållandena 
på ön. Försöken hade dock inte full genomslagskraft. 
Under 1700- och 1800-talen präglades förhållandet 
till den avsides belägna ön till stor del av ointresse. 
När Oscar II 1891 under en vecka besökte Gotland 
var det till exempel första gången på 250 år en svensk 
monark satte sin fot på ön.

Gutniskt bålverk
Denna styvmoderliga behandling från ”fosterlandet”, 
har säkert bidragit till att det känts angeläget att upp
rätthålla en myt om ett stort eget förflutet. På ön 
innebar också 1800-talets förändringar att inhemskt 
ställdes mot utländskt på ett ovanligt tydligt sätt. 
Det skedde en stor inflyttning, och nyodlingar och 
utdikningar leddes av intressen från fastlandet. Det

främmande måste ha utgjort ett konkret hot mot 
det gamla vanliga och etablerade.

Aversionerna mot det utländska och mot den 
svenska nonchalansen och översitteriet ser man tyd
ligt hos den för gotlandsforskningen så viktige Per 
Arvid Save. Det var förmodligen ett starkt motiv för 
hans gutniska forskning och till grundandet av bland 
annat Fornsalen (jmf Palmenfelt 1993:94, 128-129, 
Salomonsson 1988, Burström 1994).

Att behovet av regional identitet faktiskt gjort 
att man delvis kommit att reproducera en gammal 
storsvensk myt får väl räknas till en av de paradoxer 
som historien är full av. Mönstret känns för övrigt 
igen även från andra upproriska landskap.

Det är vidare också självklart att bonderomantik 
och föreställningar om en uråldrig envis individua
lism även i senare tid bör haft en god grogrund i en 
landsända där bonderörelsen under hela 1900-talet 
haft ett av sina starkaste politiska fästen (Se t.ex Jo
hansson 1965).

Under mer än ett sekel har också Gotlands fom- 
het och ursprunglighet reproducerats och använts 
av turistnäringen som ett säljargument. En omstän
dighet som förmodligen är viktig i sammanhanget 
med tanke på turismens ekonomiska betydelse för 
ön ømf Bohman 1985:86-102, Salomonsson 
1988:171-178, Burström 1994).

Men trots en kritisk inställning till myten om ”den 
gamla sagoön och dess ädla folk" så är det svårt att 
förneka att Gotland ofta känns spännande och fasci
nerande. En tidig vårmorgon i Visby när man just läm
nat färjan och väntar på att ett café skall öppna infin
ner sig faktiskt en stämning av försvunnen storhet och 
ålderdomlig mystik. Förklara det den som kan.
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Saker ock tings betydelse

Hur påverkas vi av miljö, föremål och byggnader? 
Hur använder vi fysiska ting för att föra fram 
budskap och idéer? Ett försök att ta ställning till 
detta kräver att man diskuterar hur samhällen 
rent allmänt fungerar, och varför de förändras.

Socialforskning
Det finns flera vetenskapliga discipliner som är inrik
tade på att studera människan som kultur- och sam
hällsvarelse. Sociologer, antropologer och historiker 
anser sig utifrån olika perspektiv, precis som de flesta 
arkeologer, forska om människan och samhället.

Mellan materiella, sociala och ideologiska förhål
landen i ett samhälle finns samband och kopplingar 
som gör att olika delar knappast kan förstås var för 
sig. Man kan därför hävda att all socialforskning måste 
utgå från en helhetssyn. En strikt akademisk upp
delning av människan i olika studieområden är konst
lad, och inte heller särskilt fruktbar (jmf Horkheimer 
1987:29-31, Giddens 1982:15, Bintliff 1991:lff, 
Mcguire 1992:3- 5).

Rent arbetsstrategiskt gentemot grannämnena 
finns det kanske ändå skäl att påstå att en arkeologs 
infallsvinkel på människan i första hand bör förank
ras i ett källmaterial bestående av fysiska ting. Aven 
om skriftliga källor och muntlig tradition självfallet 
väsentligt kan komplettera och berika den erhållna 
arkeologiska informationen (se tex Schmitt 1985).

Det som utifrån studiet av ett materiellt källma
terial framstår som speciellt för just arkeologisk so
cialforskning är då att ge tillsynes stumma lämning
ar en samhällelig och mänsklig innebörd. Detta bör 
vara det arkeologiska hantverkets verkliga utmaning 
(jmf Shanks 1992).

En kunskapsteoretisk kärnfråga i alla arkeologis

ka arbeten, oavsett om det handlar om flintavslag, 
sjunkna sjöborgar eller ångbåtar, kan därför sägas vara 
förhållandet mellan ting och människor.

Samhälleliga sammanhang
I arkeologins förvetenskapliga barndom förefaller 
tolkningen av historiska lämningars betydelse inte 
varit något problem. För 1600-talsforskare som Bu- 
reus, Rudbeck och Hadorph var det förgångna, och 
dess efterlämnade fysiska rester, en arsenal att häm
ta retorisk ammunition ur. Ett götiskt förflutet var 
den plattform den nya staten och kungamakten vi
lade på. De stora örlogsskeppen dekorerades med 
historiska motiv, och fornminnen ”rannsakades”. 
Herkules, Starkodder och runstenar blandades frej
digt (jmf Johannesson 1984, Soop 1978).

I slutet av 1700-talet och framförallt under 1800- 
talet blev vetenskapen en av kuggarna i tidens om
välvande samhällsförändring. Världen skulle tämjas, 
systematiseras och ordnas. Inom arkeologin gällde 
de teoretiska mödorna att framförallt rätt klassifice
ra och datera. Drivkraften bakom materiell föränd
ring var en ständig evolution. Samma utvecklingside 
som rättfärdigade 1800-talets hänsynslöst accelere
rande industrialism (jmfTrigger 1993:95-135).

Vid seklets slut mattades utvecklingsoptimismen, 
tron på tekniskt framåtskridande som lösning på alla 
problem sviktade. I samband med detta blev natio
nalistiska strömningar allt starkare. Inom arkeologin 
kom den mångfald av typer och grupper som blivit 
uppenbar genom systematiseringsarbetet allt mer att 
få stå som uttryck för olika folk eller kulturer.

I en värld präglad av kolonialism och nationalsta
ter med inre sociala motsättningar, blev arkeologin 
ett sätt att hävda sitt eget folks samhörighet och den
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vite mannens överlägsenhet. Byggsätt, form och de
kor var nationellt betingade. Materiella olikheter vi
sade på folktillhörighet (jmfTrigger 1993:137- 246).

Framtidstro
Inspirerad av den socialantropologi som tog form 
efter första världskriget skulle funktionalismen med 
tiden bli en utmaning mot ett nationellt betraktelse
sätt av materiell kultur. (seTrigger 1993:292-293 jmf 
Bringeus 1981:54-62, Cuff&Payne 1979:46-48).

Inom historieämnet hade avståndstagandet från 
det kulturhistoriska synsättet inletts redan på 1930- 
talet med den så kallade Annalesskolan. Dess före
trädare förespråkade en social och ekonomisk histo
ria. Analyserna skulle grunda sig på kvantitativa un
dersökningar, och man var inte främmande för att 
använda sig av materiell kultur (Burke 1992:72 ff, 
Bintliff 1991 se tex Braudel 1967).

Inom den svenska historieforskningen tog sig 
motståndet mot den traditionella historiesynen ett 
något annat uttryck. Men även den weibullska käll
kritiken vände sig mot kulturhistoriska och stats- 
centrerade forskningsperspektiv (Odén 1992:7-19).

I arkeologin skulle uppgörelsen med kulturhis
toriska synsätt inte på allvar slå igenom förrän under 
1960-talet. Tongivande inom denna reaktion var det 
från USA härstammande forskningsperspektivet som 
kom att kallas för "new archaeology".

"De nya arkeologerna" vände sig mot ett kun
skapsteoretiskt betraktelsesätt där kunskap erhölls 
oproblematiskt och induktivt. De krävde istället frå
gor och hypoteser som kunde testas mot tingen. 
Kunde bara frågeställningarna formuleras stringent 
så fanns det inga gränser för de möjligheter det arke
ologiska materialet gav. Ekonomiska förhållanden och 
social status var avläsbara och mätbara med den nya 
tidens modema metoder. Genom statistik, datorer 
och naturvetenskap kunde det förflutna karteras.

I linje med funktionalismen beskrevs ofta sam

hället som ett system, en process. Dess delar funge
rade tillsammans och människors primära funktio
nella behov styrde utformningen. Samhällsorganisa
tionen och dess materiella kultur hade utvecklats som 
en anpassning till den fysisiska omgivningen.

Förklaringar togs inte längre från en specifik his
toria utan från antropologiska modeller. Det hävda
des vidare att de arkeologiska resultaten kunde ligga 
till gmnd för upprättandet av allmängiltiga lagar över 
mänskligt beteende. Från årtusenden av mänsklig 
verksamhet fanns viktiga lärdomar att dra om mor
gondagen. Arkeologiska kunskaper var inte kultur
historisk kuriosa utan en vetenskap om människans 
beteende, (tex Clarke 1978 seTrigger 1993:426).

I efterkrigstidens snabbt expanderande västliga 
industristater var tekniska nydaningar och ekonomis
ka framsteg en garant mot sociala konflikter. En ar
keologi som kunde göra nytta bör vara precis vad ett 
vetenskapligt kontrollerbart processuellt maskinsam
hälle efterfrågande (jmf Trigger 1993:372-375, 
Shanks &Tilley 1987:35).

En intressant och tänkvärd parallell till den nya 
arkeologin är den samtida framväxten i USA av den 
ekonomiska lära som kallats "New Economic Histo
ry” (se Wentworth 1993:48-69).

PostprocessueR
I början av 1980-talet började en allt kraftfullare 
opposition mot den nya arkeologin göra sig hörd. 
Protesten gällde särskilt den stela funktionalistiska 
och processuella samhällssynen. Ansatserna till en 
mänskligare arkeologi (tex Moberg 1969) tycktes ha 
stelnat i matematiska formler och invecklade flödes
modeller. Mot detta framfördes nu ideer om att alla 
samhällen var historiskt betingade och därmed uni
ka. Även individen i historien skulle tillbaka och be
traktas som ett aktivt subjekt (Hodder 1986:1)

Dessa kulturhistoriskt klingande anslag föranled
de att ledande "ny arkeologer” inte ville använda den
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nya termen postprocessuell utan föredrog att kalla 
utmanarna för "ny-traditionalister” (Binford föreläs
ning Stockholms universitet 1990). Från ett något 
annat perspektiv har man också med tiden kommit 
att kritisera den postprocessuella arkeologins relati
vism, och poängterat dess hemmahörighet i allmän 
postmodern ideologi (se Bintliff 1993, jmf dock 
Thomas 1993:2-24).

Ett otvivelaktigt viktigt inslag i den nynya post
processuella arkeologin är dock att man påpekat att 
saker och ting inte endast är funktionella utan också 
symboliska och meningsbärande. Detta konstate
rande gör att många av de sofistikerade teorier och 
metoder som utvecklats inom den processuella 
arkeologin för rekonstruktion av mänskligt beeten- 
de, system theory, middle-range theory, site-forma
tion process etc., är otillräckliga.

Vid analyser hämtas i den postprocessuella arkeo
login ofta istället inspiration från semiotik och struk- 
turalism. Saker antas få sin mening i samhället i rela
tion till andra ”tecken”, precis som orden i ett språk. 
Detta synsätt gör att den materiella kulturen kan ses 
som en text. Arkeologens uppgift är att försöka ”läsa" 
denna (Hodder 1982, 1986 jmf Fiske 1984, se dock 
Hodder 1992:19).

"Sociomateria"
Textmetaforen är en spännande infallsvinkel vid en 
arkeologisk analys även om liknelsen kanske inte skall 
hårddras. Jämförelsen bör framförallt inte missupp
fattas som att ekonomiska och funktionella omstän
digheter skulle vara oviktiga vid utformningen av den 
materiella kulturen.

Att hävda att alla fysiska mänskliga spår har "me
ning” kan istället förslagsvis innebära att man bara 
konstaterar att det finns en relation mellan ett speci
fikt samhälles värderingar och sociala mönster och 
de materiella ting som skapats och använts i just 
denna kulturella miljö. I princip bör detta vara en

förutsättning för att vi skall kunna förstå något an
nat än rena självklarheter från det arkeologiska ma
terialet, och för att arkeologi som en historisk män- 
niskoforskning skall vara möjlig.

Att materiell kultur har mening innebär vidare 
att det arkeologiska materialet inte bara är ett av
tryck av mänskliga handlingar. Istället kan man se 
saker och ting som en slags "sociomateria”. Något 
som visserligen skapats av människor utifrån vissa 
syften, men som sedan i sin tur leder till en ny situ
ation med nya intentioner och nya materiella 
förändringar. Detta visar då på ett dubbelt förhål
lande mellan ting och människor. Vi både skapar och 
skapas av den verklighet där den materiella kulturen 
ingår (jmf Österberg 1984, 1986:82 ff, Israel 
1980:6ff).

Ett arkeologiskt arbete är därför inte bara ett stu
dium av resultaten av människors intentionella hand
lingar. Det är också en undersökning av våra idéers 
och handlingars utgångspunkt (jmfTrigger 1993:483).

Språkspel
Det aktivt utformade kommunikativa budskapet 
varierar självklart mellan olika föremål. Den symbo
liska aspekten är till exempel tydlig när det gäller 
kyrkor, borgar och dekorerade krigsskepp. Mer dolt, 
passivt, när det gäller hantverksavfall, bulhus och 
fraktskutor (jmf Andrén 1988:25). Tydliga aktiva 
symboler i form av olika monument är tacksamma 
arkeologiska studieobjekt. De visar på "sändarens” 
intentioner men kan också belysa "mottagaren" ge
nom att utgöra en negation av dennes uppfattning 
(jmf Gren 1989:64).

Även om de laddade ideologiska strukturerna är 
intressanta så betyder detta inte att mer latent ma
terial skulle vara oviktigt. Kanske är det istället pre
cis tvärtom. För att verkligen förstå de manifesta 
skapelserna måste de ställas i relation till resterna av 
de mer vardagliga mänskliga aktiviteterna (jmf An -
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drén 1985:10fF, Liedman 1987:234-235 jmfVareni- 
us 1993:26).

Om man i det arkeologiska materialet vill försö
ka spåra kollektiva meningsstrukturer, där tingen 
uttrycker och är del av olika samhälleliga relationer, 
måste analysen ske utifrån en helhetssyn på det stu
derade samhället. Utifrån ett sådant kontextuellt 
perspektiv kan mönster, samband och förändringar 
som inte annars skulle uppmärksammas lyftas fram 
och blottläggas. Vitt skilda materialkategorier kan 
framstå som resultat av samma syfte eller rent av 
utgöra motargument.

Betoningen av ett synkront perspektiv på det stu
derade samhället innebär inte att ting och företeel
ser producerade i ett tidigare samhälle är ointressan
ta. Nyckeln till förståelsen av ett visst materials be
tydelse kan ofta finnas i ett historiskt perspektiv. 
Saker kan i en viss samhällssituation ges kraftfull inne
börd just genom hänvisning till det förflutna (jmf 
Burström 1993).

Att se det arkeologiska materialet som del av ett 
samhälleligt "språkspel” (jmf Fredriksson 1993:218 
ff) är en öppning för att kunna tolka en lämning som 
till exempel Bulverket, som annars till sin praktiska 
funktion, typ och utformning riskerar att framstå som 
en unik solitär.

Samhällsteori
För att förklara betydelsen och funktionen av de 
meningsstrukturer där de materiella lämningarna 
ingår behövs emellertid också ett ställningstagande i 
form av en samhällsteori (jmf Jensen 1989:74). Den
na handlar då om hur samhällen är uppbyggda, vad 
som orsaker förändring, och vem det är som genom 
konkreta maktmanifestationer samt ideologiska bud
skap försöker påverka sin omgivning.

Genom ”modellen” kan man ge ett konkret för

slag på vems agerande som kan avläsas i den materi
ella kulturens utformning och mönster. En explicit 
formulerad samhällsteori ger dessutom en möjlig
het att skärskåda rimligheten i etablerade uppfatt
ningar samt blottlägger de utgångspunkter och före
ställningar som präglar den egna’analysen och tolk
ningen (jmf Lindkvist 1989).

Ett möjligt perspektiv är då att hävda ett synsätt 
som tar sin utgångspunkt i samhällets materiella 
förutsättningar och de motsättningar som uppstår 
utifrån dessa. I samhällen där det skapas mer än det 
behövs för invånarnas omedelbara behov, uppkom
mer det ett överskott. Om tillägnelsen och förvalt
ningen av denna merprodukt kan det antas stå en 
dragkamp mellan de som producerar och de som inte 
producerar. Men kampen kan också utspela sig mel
lan olika fraktioner och intressegrupperingar. Dessa 
motsättningar innebär att det inom ett samhälle all
tid finns en inbyggd social dynamik (jmf Marx 
1977:14ff) Lindhagen 1972:28ff, Lindkvist 
1979:19ff, Lindkvist & Ågren 1985:1-4).

Perioder av stabilitet kan ses som tider då mot
sättningarna balanseras av en härskande grupp. Det
ta kan ske med fysiska maktmedel, sociala regler och 
med en ideologi som rättfärdigar eller alternativt döl
jer den rådande ordningen. Dessa förhållanden har 
en avgörande betydelse för den materiella kulturens 
utformning. Men också för hur människor uppfattar 
sin omvärld och handlar utifrån denna (jmf Trigger 
1993:483, Mcguire 1992:104).

Ett konkret exempel på sådana förhållanden är 
det feodala herraväldet. George Duby har beskrivit 
hur denna struktur av direkt och omedelbar makt 
återfinns på flera olika nivåer och dimensioner i sam
hället. Det gäller inom hushållet, i förhållande till 
jordinnehav och i samband med överhögheten 
(Duby 1981, jmf Andren 1985:66-67).
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Förändring
Utifrån ett synsätt där överskottsproduktion lett till 
motsättningar bör även ett flitigt jordbrukande och 
sjöfarande gotlandssamhälle under vikingatiden och 
den tidiga medeltiden haft samhälleliga konflikter. 
Olika sociala klasser och konkurrerande stormän bör 
ha funnits på den rika Östersjön under hela järnål
dern (jmf Hyenstrand 1989).

Eftersom människan har en förmåga att ackumu
lera och lagra kunskaper om hur hon skall bli tek
niskt och ekonomiskt effektivare, leder det på sikt 
fram till en ökning av merprodukten. I denna ök
ning finns ett frö till oro och förändring i relationer
na mellan samhällets olika grupper. Under tidig me
deltid tycks också en sådan förskjutning ske i Nor
den, då grupperingar som hävdar regala och kyrkli
ga anspråk stärker sin position i förhållande till mer 
regionala och tillfälliga herravälden.

Vid en tidpunkt då det gamla samhällets idémäs
siga och ekonomiska ramar blivit för trånga finns det 
stora möjligheter att de motsättningar som tidigare 
dolts framträder ovanligt tydligt. Detta genom di
rekta oroligheter eller genom att de ideologiska bud
skapen, bland annat genom den materiella kulturen, 
görs tydligare. Det rika arkeologiska materialet från 
sen vikingatid och tidig medeltid på Gotland skulle 
kunna tolkas i ljuset av detta.

Att påstå att teknisk förändring innebär en möj
lighet till social förändring behöver dock inte bety

da att man anser att historien är förutbestämd och 
materiellt framtvingad enligt ett faställt schema. En 
samhällsförändring kräver också människors insikt 
och medvetna agerande.

Vilka former omvandlingen tar och hur resulta
tet blir är därför en öppen fråga och måste analyse
ras utifrån varje enskilt samhälle och historiska situ
ation. En möjlighet är att kampen leder till en 
"revolutionär omgestaltning” av hela samhället, en 
annan att den leder till de ”kämpande klassernas 
gemensamma undergång”. Men det är också fullt 
möjligt att den härskande gruppen genom anpass
ning och förändring tillsvidare lyckas svara på utma
ningen (jmf Lindhagen 1972:65-77,128-134, Gun- 
narson 1971:38-39).

Att förklara alla politiska och materiella föränd
ringar utifrån kampen om fördelningen av samhäl
lets samlade produkt är självklart en förenkling. For
klaringsteorier är abstraktioner och försök att för
klara orsakssammanhang vars alla delar knappast är 
gripbara i sin komplexa helhet (jmfWelinder 1989).

Men konfliktperspektivet kan dock utgöra en 
utgångspunkt och ett analysverktyg. Teorins avgjor
da metodiska styrka är att det erbjuder en helhets
syn på samhällets uppbyggnad, dess ideologiska 
mönster och materiella produktion. Det som också 
starkt talar för synsättets relevans i förhållande till 
verkligheten är dess generella användbarhet.
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Arkeologisk historieskrivning

Utan inlevelse, känslor och fantasi lär vi som 
forskare inte förstå särskilt mycket om vad det 
innebar att vara människa, varken för nio eller 
900 år sedan. Men hur undviker vi samtidigt att 
en tolkande och sökande historieskrivning inte 
blir ett fritt författande?

Människovetenskap
Skillnaderna mellan människovetenskap och natur
vetenskap har debatterats sedan mycket lång tid till
baka. I slutet av 1800- talet började man inom his
torievetenskapen på allvar ifrågasätta den dittillsva- 
rande uppfattningen att historia handlade om att 
rekonstruera ”hur det egentligen var”.

Det poängterades redan då hur omöjligt det var 
att upprätta lagar om mänskligt handlande, och att 
historikerna medvetet eller omedvetet alltid gör ett 
urval. Även mer metodiska rekommendationer gäl
lande nödvändigheten för en socialforskare att leva 
sig in i de studerade personernas tanke- och idevärld 
har över 100 år på nacken (Molander 1983:210-240, 
Gren 1987).

Diskussionen om hur man bäst skall studera män
niskor återfinns inom alla humanistiska och samhälls
vetenskapliga discipliner. Två begrepp som till ex
empel brukar användas inom antropologin är ”tunn" 
och ”tjock”beskrivning. Den tunna är en kallt obser
verande empirisk redogörelse, medan den tjocka är 
en friare tolkande beskrivning där egna känslor och 
upplevelser spelar med. Med hjälp av den tjocka 
beskrivningen försöker forskaren att tränga in under 
ytan på det yttre iakttagbara för att komma åt inne
börder, meningar och budskap (se Ehn och Lövgren 
1982:9ff jmf Winberg 1988:7).

När det gäller gränsdragningen mellan de hårda

vetenskapernas ”förklaring” och människo- 
vetenskapernas intention att ”förstå” har också den 
så kallade hermeneutiken spelat en stor roll. Inrikt
ningen var ursprungligen en tolkningmetod för att 
analysera litteratur och berörde därmed ganska na
turligt gränslandet mellan vetenskap och konst.

Ordet är idag en diffus term för olika "mjuka” 
förhållningssätt till människostudier. Ett framträdan
de drag är dock att hermeneutiker skyr mekanisk och 
formell människokunskap. De lägger stor vikt på tolk
ning genom inlevelse och känsla. En forskares när
varo, hans upplevelser och reaktioner inför källma
terialet är då inte en belastning utan en tillgång i 
analysen.

Intellektuellt äventyr
Att bara beskriva mänsklig kultur som en krass re
spons till registrerbara fysiska företeelser bör vara en 
kraftig förenkling (se tex Hurst-Thomas 1979) 
Mänskligt beetende är något betydligt mer kompli
cerat som knappast heller bara förstås genom syste
matiskt arrangerande av data. Att hävda att inlevelse 
och historisk fantasi är viktiga komplement vid en 
arkeologisk analys förefaller därför både viktigt och 
sympatiskt.

På ett individuellt plan kräver dock en sådan 
forskning till stor del en intuitiv, nästan telepatisk 
förmåga (jmf Hodder 1986:93-96 citerande Colling- 
wood). Mer realistiskt för en arkeolog förefaller det 
vara att i den meningsbärande materiella kulturen 
söka efter spår av kollektiva tankevärldar och ide- 
strukturer (jmf Winberg 1988:9, Shanks & Tilley 
1987:97ff)

Detta förutsätter då att det trots att olika samhälls- 
kontexter är unika ändå finns något gemensamt mänsk-
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ligt som går att känna igen (jmf Shennan 1989:3-4). 
Att förstå historien handlar då om att även förstå oss 
själva och vårt eget samhälle. Att reflektera, söka och 
att begrunda utifrån samtida och historiska analogier 
är därför nödvändigt. Vägen till kunskap om männis
kan går så att säga genom människan.

Här tycks också finnas en direkt beröringspunkt 
med Marx uppfattning om att det med hjälp av för
nuftet går att förstå historien, eftersom denna histo
ria är skapad av människor (jmf Lindhagen 1972:72).

Långt ifrån alla människoforskare förespråkar 
dock ett mjukare och tolkande förhållningsätt. Me
toden tycks till exempel gå stick i stäv med kravet 
på strikt källkritik inom traditionell historieforskning 
och med arbetssätten inom den vetenskapliga nya 
arkeologin.

Skrivningen
Det har vamats för att ett okritiskt användande av 
inlevelsemetodik medför att resultat riskerar att bli 
avhängigt forskarens erfarenheter, åsikter och litte
rära förmåga. Vad som är rätt och fel i förhållande 
till ett källmaterial försvinner. Det blir bara kvar oli
ka subjektiva tolkningar (jmf Shennan 1989:1-5, 
Winberg 1992:368).

Vissa arkeologer under 1980- och 90-talet har 
mer eller mindre accepterat detta men försökt vän
da detta till något positivt. De har då hävdat att det 
just är tolkningen och historieskap andet som är det 
intressanta, och att detta därför bör fokuseras. Man 
har då följaktligen flyttat koncentrationen från "läs
ningen” av det förflutna till vårt eget ”skrivande” av 
historien (se Shanks och Tilley 1987, Tilley 1989, 
1990:128fr).

Ett möjligt angreppssätt är då att med rötterna 
hos bland annat Marx och Frankfurtskolan (se Burill 
1987:7-28) försöka avslöja historieskrivningens syf
te genom att studera dess retorik och dolda bud
skap. Granskningen drabbar då vårt eget samhälle

och de ideer och samhälleliga förhållanden som lig
ger bakom den etablerade bilden av det förflutna.

En sådan kritisk arkeologi kan visa hur historia 
ofta använts som argument för att naturliggöra ett 
samhälles institutioner. De utmålas som ursprungli
ga och eviga, vilket effektivt stoppar alla krav på för
ändring. Privat äganderätt av mark kan till exempel 
påstås ha sina rötter i urgammal germansk sedvänja. 
Medan befästningar och folkliga ledungsuppbåd i en 
grå forntid får peka på behovet av enighet och ett 
modernt militärt försvar (se Söderberg 1961:1-23 
jmf Johansen & Pettersson 1993:11-13).

Ett ifrågasättande perspektiv kan också belysa hur 
historiska argument använts för att underblåsa en 
vurm för det egna fosterlandet. Myten om ett stort 
förflutet är ett klassiskt sätt att få folket att bortse 
från sociala konflikter och inre motsättningar. När 
den nationella enheten stärks försvagas bindningar 
av annat slag och tendenser till kritik och missnöje 
avtar (jmf Nyström 1974:20-44,Tingsten 1969:103).

Den postprocessuella koncentrationen på skriv
ningen har emellertid inte bara varit en radikal gransk
ning utan har också gällt individuella, psykologiska 
och estetiska aspekter på kunskapsskapandet. Bland 
annat har det som kallats ”arkeologins poesi” disku
terats. Främst syftande på arkeologiska texters upp
byggnad, stil och konstnärliga kvaliteer (se Hodder 
1992:263, Wienberg & Karlberg 1991, Soli 1992, 
Clifford & Marcus 1986).

Hur bilder samspelar med texten har även tagits 
upp i detta sammanhang (Shanks 1992). Det lämp
liga i att belysa och föra fram den egna personen 
utifrån en uppfattning om forskarens subjektiva roll 
i tolkandet har också hävdats (Wienberg forskarse- 
minarie Stockholm 1993, Hodder 1992:263ff).

Dekonstruktion
Att kritiskt granska hur kunskap blir till och används 
är i högsta grad en angelägen forskningsuppgift. Att

29



producera texter som är tilltalande och har litterära 
kvaliteer genom att vara spännande och medryckan
de är självklart också eftersträvansvärt. Även om det 
förmodligen gäller att se upp så att de litterära am
bitionerna inte bara blir till stämningsschabloner, el
ler rent av övergår i pekoral.

Men ett ensidigt betonande av skrivningen och 
ett övergivande av läsningen har långtgående och 
oroande effekter.

Redan 1933 framhöll Per Nyström att framväx
ten av mer mjuka och konstnärliga förhållningsätt 
till historiestudier i slutet av 1800-talet inte bara var 
ett oskyldigt sökande efter en ny metod eller vackra
re texter. Det borgerliga samhället utsattes under 
denna tid av en allt intensivare utmaning från en 
växande arbetarrörelse. Argumenten för denna kri
tik grundade sig till stor del på ekonomiska och soci
ala historieanalyser. Att poängtera det subjektiva och 
icke-exakta i historieforskningen blev ett sätt att av
väpna den farliga historiska litteraturen (Nyström 
1974:20-21).

Detta är tänkvärt när postmoderna och poststruk- 
turalistiska tänkare nyligen hävdat att den ursprungli
ga meningen i ”texten" är onåbar, att sökande efter 
en sanning och orginalbetydelse är meningslöst, och 
att övergripande förklaringsmodeller bör dekonstru- 
eras och överges (jmf diskussion hos Jensen 1988:67).

Ekonomisk naturlag
Att ”författarens död” på detta sätt även drabbat ska
paren av det arkeologiska källmaterialet är möjligt
vis kunskapsteoretiskt en logisk följd av struktura
lismens frånvaro av subjekt (Andersson 1983:169- 
196). Men inställningen förvånar knappast heller i 
en tid då marknaden upphöjdes till den enda gällan
de metateorin. Gamla religiösa, moraliska och poli
tiska ideologier ansågs överspelade och istället skul
le vi acceptera en universell krass ekonomisk natur
lag. En ideologi som ville göra museibesökare till

kunder, historieböcker till varor och daghem till re
sultatenheter (jmf Walsh 1990:278-294, Hodder 
1992:275).

Under 1980- och 1990-talen har det inom arkeo
login och historieforskningen även funnits andra ut
tryck för denna samhällsideologi. Det gäller beto
ningen av individen både i nuet och det förflutna, 
samt uppmaningar att historien måste paketeras ap- 
titligt och lättsmält. Detta förefaller vara en veten
skaplig hållning helt i linje med ett postmodernt, 
sen-kapitalistiskt och nyliberalt samhälle (se James- 
son 1984, Liedman 1991:280- 283, Bintliff 1993:95 
jmf dock Thomas 1993).

Det enda som tycks återstå för en forskare är att 
ägna sig åt elitistiskt teoretiserande i anslutning till 
andras teorier (se tex Bapty & Yates 1990). Eller att 
rent av hoppa in i den fria konkurrensen och profi
lera sig själv genom att skapa lustfyllda och lättsålda 
texter om historien (jmf Bourdieu 1994).

Pluralism
Att avvisa en relativistisk hållning är angeläget. Det 
är en förutsättning för att arkeologisk kunskap inte 
bara skall vara kulturhistorisk kuriosa, och för att en 
kritisk arkeologi skall kunna förses med effektiva och 
trovärdiga argument.

Självklart är det viktigt att vara medveten om att 
bilden av det förflutna är perspektivberoende och 
att det i ett demokratiskt samhälle måste finnas spel
rum för olika tolkningar. Men en kunskapsteoretisk 
uppfattning om ett subjektivt pluralistiskt förflutet 
får inte medföra att alla historiebilder accepteras som 
likvärdiga. Det skulle i så fall hindra oss från att som 
forskare kunna argumentera mot historie
uppfattningar präglade av nationalism, religiösa 
moralkakor eller ren rasism. Företeelser som på 1980- 
och 1990-talen tycks ha funnit ny näring i den frus
tration som marknadskrafternas hårdhänta framfart 
lämnar efter sig.
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Det bör därför vara viktigt att framhålla att tolk
ningen av de materiella lämningarna inte är ett fritt 
författande. Förhoppningsvis behöver denna stånd
punkt dock inte innebära att analysen av den mate
riella kulturen bara behöver ske genom att mäta, väga 
och räkna sig fram. Utan inlevelse och fantasi lär vi 
nämligen knappast kunna förstå så värst mycket om 
vad det innebär och innebar att vara människa.

Kanske kan en tolkande och ”poetiskt” sökande 
text emellertid bedömas och värderas utifrån det 
faktum att arkeologiskt skrivande skiljer sig från skön
litterärt författarskap genom att snarare vara frågan 
om en slags dialog med de verkliga empiriskt obser
verbara fysiska lämningarna.

Dialog

Det är självklart att vår egen erfarenhet, intellektu
ella kapacitet och praktiska färdighet utgör begräns
ningar vid en arkeologisk undersökning. Men detta 
innebär inte att dokumenterad träflis, stock och kalk
lera saknar kunskapsvärde utanför det egna perspek
tivet. Att påstå att den information vi kan få från det 
arkeologiska materialet endast är subjektiv och sam- 
tidsrelaterad skulle även innebära att vi inte vet ett 
dugg mer om förhistorien än man gjorde på 1800- 
talet. Vilket få forskare förmodligen instämmer i. 
Arkeologisk praxis visar istället tydligt att informa

tion om arkeologiska lämningar kan överföras, lagras 
och generera information i andra sammanhang än 
undersökarens (jmf Malmer 1984, Winberg 1990:7, 
Burström 1991:28 samt Zetterling i nästa kapitel1.).

Ett metodiskt noggrant framtaget och redovisat 
källmaterial ger oss därför möjlighet att få veta mer 
om det förflutna och det samhälle vi studerar. Lik
heter och olikheter i det arkeologiska materialet är 
verkliga och konstaterbara och kan därför också av
slöja förenklade, manipulerade eller bara allt för fan
tasifulla arkeologiska tolkningar (jmf Hodder 
1992:162).

Om kunskapen skapas i en dialog mellan uttol
karen och källmaterial bör det i en arkeologisk stu
die vara centralt för trovärdigheten att detta sam
spel belyses och lyfts fram. Det färdiga resultatet är 
en produkt av såväl arbetet i fält, som diskussioner 
och läsning av litteratur. Även själva skrivandet vid 
tangentbordet är i högsta grad ett sökande efter me
ning. Medan man arbetar med texten klarnar vissa 
sammanhang medan andra fördunklas. Ibland tycks 
texten nästan skriva sig själv, medan den på ett an
nat ställe gör tvärstopp.

Kanske är det förmedlingen och åskådliggöran
det av forskarens perspektiv, resonemang och 
upplevelser i anslutning till källmaterialet som ut
gör den största, såväl litterära som vetenskapliga, 
utmaningen i en arkeologisk text.
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KAPITEL TVÅ

BULVERKET
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Fälttåget

Majoren Arvid Zetterlings arkeologiska undersök
ning av Bulverket startade på allvar år 1921. Hans 
arbete varade i 16 år och bedrevs med okonven
tionella metoder och en aldrig sinande entusiasm.

Bulverkets dag
Söndagen den 21 augusti år 1932 avgick vid lunch
tid ett extratåg till Tingstäde från Visby hamnplan. 
Efter att ha lämnat hansastadens ringmur bakom sig 
tuffade det lilla ångtåget första biten fram genom 
ett uppodlat och platt kulturlandskap. Ett kort up
pehåll gjordes i Bro för att ta ombord fler nyfikna 
gotlänningar.

Efter cirka 30 minuter hade tåget nått Martebo 
och passerade därefter över stora utdikade myrom
råden. De gamla våtmarkerna som torrlagts under 
1800-talet var nu under 1900-talet till största delen 
uppodlade. Men fortfarande fanns det vissa sanka 
och blöta partier. Smalspåret var därför anlagt på en 
ovanligt hög banvall. Den sista kilometern föreTing- 
städe station gick resan spikrakt fram genom en res
lig tallskog.

När väl tågpassagerama anlänt och stigit av på 
den smala perrongen kunde den av majoren Zetter
ling noga regisserade Bulverksföreställningen börja.

Fil Dr John Nihlen höll föredrag om gotländska 
fomborgar under titeln ”När de stridande gotlän
ningarna enades”. Den lärda utläggningen varvades 
med att en lokal förmåga berättade historier på byg
demål.

I det lilla nybyggda museet vid Furubjers förevi
sades mot ett inträde av 50 öre arkeologiska fynd 
från träskbottnen. Ute på sjön gick en stor flatbott
nad eka i skytteltrafik fram och tillbaka mellan stran
den och platsen för den märkliga fomlämningen.

Under eftermiddagen gjorde dubbeldäckade flyg
plan konster över träsket och klockan 7 var det drag- 
spelsdans.

När det mörknat tändes marschaller och benga
liska eldar medan tingstädemajoren spelade luta och 
sjöng för besökarna. Klockan 22 gick tåget tillbaka 
till Visby (ATAmapp 1931-32).

Upptäckten
Tingstäde träsk är Gotlands näst största insjö, 3,5 x 
2,5 kilometer stor. Trots det för fastlänningar förle
dande namnet är vattendraget en riktig sjö med en 
öppen vattenspegel. Största djupet är emellertid 
knappt tre meter och botten består av lös kalkbleke. 
I sjön finns också flera stycken stora ogenomträngli
ga grundbankar som tillsammans med täta vassrug- 
gar komplicerar båtfarande på träsket.

Resterna av träkonstruktionen ligger utspridda 
över ett stort område i sjöns mitt. Vid stilla väder är 
det möjligt att från ytan se de tusentals timren där 
de ligger på sjöbotten. Med tanke på att platsen dess
utom är sjöns bästa abborrmete bör stockarna i vatt
net alltid ha varit kända av befolkningen i Tingstäde.

Första gången byggnadslämningama i träsket fö
refaller vara omnämnda i skrift är år 1868. Oscar 
Montelius hade då gjort en gotländsk resa och skri
ver efteråt en utförlig rapport. I denna nämns det 
bland annat att Dr Lindström, naturforskare och lä
rare vid Visby läroverk, år 1866 hade funnit pålar i 
Tingstäde träsk. Vattendjupet var cirka tre alnar och 
pålarna stack upp tre å fyra fot över bottnen. I Mon-

Fig 3. För att sprida kunskap om Bulverket och finansiera 
undersökningarna anordnade Arvid Zetterling Bulverks- 
dagar i Tingstäde.
Affischen är från 1932 (ATA).

34



'

söndagen den 21 augusti från kl. 1 e. m
, . „ „ , ,0

Fil. Dr J. Nikien
■

Föredrag
______ ___________________ , ...................... ................................. .... ...................

Gotlands fornborgar — när de stridande gutarna enades.

Recitation till luta.
'

Tombola. Varpkastiiiiig.
Bengalisk belysning, Nlareschaller, Fyrverkeri.

avAMtf» IcmM lül i A IM .

. .

Ulli iJUUÜfllU laUülM.. UppKIÖUlUÖ UY LUUÜllljbUlU6 Uiw lUtUUJLIO.
■' 1

Bulverkets museum öppet hela dagen. Nya intressanta fynd. Utfärder , med motor- 
båt till Bulverket hela dagen. Eventuellt utfärd till järnåldersboplatsen vid ”Fallet”.

OBS.! Extra tåg avgår från Visby, Hamnplanen kl. 13. Från Tingstäde kl. 22.
Inträde: 50 öre.

Lördagen den 20 augusti: DANS från kl 8 e. m.
Musiks K. Gotlands inf .-kårs.

Inträde: 25 öre.
Visby, Gotlänningens Boktryckeri, 193?.
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telius rapport nämns också liggande timmer med hål 
i änden. I marginalen på en sida har han ritat av en 
okstock. (Montelius 1868:23).

Den man som skulle göra anläggningen iTingstä- 
de träsk allmänt känd, majoren Arvid Zetterling, lär 
för första gången ha lagt märke till stockarna i träs
ket år 1907. Detta skedde vid en fisketur i sjön och 
"väckte synnerligt intresse” (Zetterling 1927:164). 
Året efter skriver bataljonsveterinären H Hasselgren 
ett brev till Oscar Almgren där han påtalar och gan
ska noggrannt beskriver konstruktionerna i sjön (Has
selgren 1908).

Enligt Hasselgren kallades platsen vid sekelskif
tet för "boulwarki” av lokalbefolkningen. Zetterling 
använder samma namn men föredrar stavningen ”bul- 
verket”. "Bål”, fomsvenska "bul” eller "bol”, är ett 
gammalt ord för "stam” eller "trädstam". Ordet finns 
kvar i både gotländska och danska som benämning 
på skiftesverkshus, så kallade ”bulhus” (jmf Christie 
1976:15).

När det gäller andra ledet i ordet bulverk står det 
för ”arbete”, eller kanske snarare i detta fall för en 
konkret "byggnad”. En rikssvensk översättning av 
"bulverket” bör därför vara "stockverket” eller "tim
merbyggnaden” .

Ordet ”bålverk” har dock sammansatt ofta en mer 
specifik betydelse som ”försvarsverk”. Idag kanske 
också vanligtvis som ett abstrakt begrepp syftande 
på ett "stöd”, ”stöttepelare”, ”förvar" eller ”skydd”. 
Ordet finns även belagt i medeltidstyskan och går 
också igen som ett germanskt låneord i franska ”bou
levard". Men då betecknande en trädplanterad gata 
(Hellquist 1922:70, 75-76,1110, Bra Böckers Lexi
kon 1983:118).

Även i engelskan finns ordet "bulwark”. Dels som 
ett namn för ”vallar” och "försvarsverk", men också 
som en term för brädgången på ett skepp (Fowler & 
Fowler 1964:157).

Förutom namnet, vars ålder alltså är oviss, kunde 
varken Montelius, Hasselgren eller Zetterling spåra

någon trovärdig muntlig tradition om Bulverket i 
bygden. De förklaringar som tingstädeborna gav 
majoren vid hans rundfrågningar, att det skulle vara 
frågan om en gammal bro eller en sjunken timmer
transport, bedömde han som helt orealistiska.

En förhållande till anläggningens utseende bätt
re förklaring hade till Zetterling meddelats av Dr. 
Wennersten i Visby som tyckts ha haft kunskap om 
anläggningen redan innan majorens fisketur. Enligt 
Wennersten var det förmodligen frågan om en pål- 
byggnad från bronsåldern (Zetterling 1927:163-164).

Mycket gamla sjöbyggnader hade upptäckts i 
Schweiz och i Skottland på 1850-talet. Kunskapen 
om sådana konstruktioner var vid sekelskiftet väl 
spridd genom bland annat engelsmannen Munroes 
böcker "The lake dwellings of Europe” och ”The lake 
dwellings of Scotland” (Munro 1882, 1890). Att det 
skulle finnas liknande anläggningar i Sverige och på 
Gotland var därför en mycket rimlig tanke. I början 
av 1900-talet påträffades också pålbyggnaden i Al
vastra.

Zetterling
Arvid Zetterling var från början östgöte, född i Åt
vidaberg den 29 maj 1865. Han kom till Gotland 
för första gången 1886 som underlöjtnant vid I 21. 
Redan efter två år bytte han truppslag till artilleriet 
och 1889 började han tjänstgöra vid nyuppsatta got- 
landsregementet A7, där han skulle förbli större de
len av sitt liv (Varenius 1983:9).

Militären Zetterling förefaller ha varit en duglig 
och framåt man. Förutom sina militära uppdrag hade 
han flera civila förtroendeposter. Han var brandchef, 
chef för kemikaliebyrån och ledare av skyttegillet.

Fig 4. Som officer i artilleriet hade Zetterling stor erfarenhet 
av att mäta skjutvinkalar och avstånd. Dessa kunskaper 
praktiserade han vid fältarbetet på Bulverket. Bland annat 
mättes cirka 3 500 pallisadpålar in med teodolit 
(Foto: AFA dnr 909/31:1).
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Att vara officer i den lilla landsortstaden Visby årtion
dena runt sekelskiftet innebar också att tillhöra sta
dens societet. En fascinerade beskrivning av det i flera 
bemärkelser småttiga klassamhället och dess aktörer 
finns i hans efterlämnade memoaranteckningar. Det 
är mottagningar och ett evinnerligt punchdrickan- 
de, men också lismande, skvaller och ekonomiska 
skurkstreck (Zetterling odat).

Zetterling är i sina uppteckningar ytterst frikos
tig med anekdoter och detaljerade beskrivningar om 
sina kollegor. Sitt eget privatliv är han mer förtegen 
om. Han var dock gift två gånger. 1897 gifte han sig 
med Frida Wennersten med vilken han hade dottern 
Ingegärd, hans enda bam. Äktenskapet med Frida 
varade i 17 år tills hon gick bort 1914. Efter en tid 
gifte han om sig med Helny Åkerblom (Varenius 
1983).

Zetterling var sin militära karriär trogen med ett 
undantag. 1895 tog han avsked för att engagera sig i 
företaget AB Torrackumulatorer. Affärsiden blev 
dock en flopp då batterierna som var tänkta att an
vändas för såväl lampor som spårvagnar avgav hög- 
explosiv vätgas. Efter ett halvår var Zetterling till
baks i uniform (Zetterling odat: 155-154).

37 år gammal befordrades Arvid Zetterling till 
kapten och när han gick i pension 1918, 53 år gam
mal, blev han utnämnd till major i reserven. Han 
hade då i huvudsak under sin militära bana på Got
land gjort tjänst i Fårösund, på Enholmen utanför 
Slite och avslutningsvis som positionsbatterichef vid 
Tingstäde fästning (Zetterling odat samt Varenius 
1983:11).

Gotländskt försvar
Visserligen finns det alla skäl att se upp med anakro
nistiska slutsatser, men den strategiska diskussionen 
och tillkomsthistorien bakom Zetterlings sista tjänst
göringsställe är onekligen spännande i bul- 
verkssammanhang (jmf Bendegard 1983:98, Eng

ström 1983). Båda anläggningarna är stora befästa 
byggnadsverk, placerade nästan på samma plats och 
med ett användningsöde som påminner om varan
dras.

Redan erfarenheter från kriget i början av 1700- 
talet hade pekat på Gotlands ur svensk försvarssyn
punkt isolerade och utsatta läge. Gotlands sårbarhet 
vid ett plötsligt främmande anfall visade sig också 
uppenbar vid napoleonkrigen 1808-09 då ön utan 
något motstånd invaderades av Ryssland.

Ett resultat av dessa erfarenheter var att man 1811 
försökte bygga upp ett eget slagkraftigt försvar ge
nom skapandet av den så kallade Gotländska natio
nalbevaringen. Beslutet att på ön inrätta denna 
vämpliktsarmé antogs genom möten med socken
ombud på de gamla tingsställena Skogs och Allekvia 
(Bernström 1980:78).

Redan i början av 1700-talet hade det också dis
kuterats om nödvändigheten att bygga en stark fäst
ning på ön. Dessa planer intensifierades parallellt med 
inrättandet av Nationalbevaringen. Den försvars
politiska diskussionen i Sverige under större delen 
av 1800-talet kretsade dock runt centralförsvarstan- 
ken. Gotland spelade av förklarliga skäl en mindre 
roll här.

De planer för befästningar som smiddes under 
första hälften av 1800-talet gällde därför i huvudsak 
byggnationer vid de viktigaste hamnarna. Detta för 
att försvåra för en fiende att skaffa sig ett brohuvud 
på ön. I anslutning till konflikterna på Östersjön 
mellan England och Ryssland under Krimkriget rea
liserades vissa av planerna. På Enholmen utanför Slite 
byggdes två kassematterade batterier. Fårösund hade 
man dock inte råd att befästa förrän på 1880-talet.

Fig 5. En av de få etablerade akademiker som aktivt 
hjälpte Zetterling var geologen Lennart von Post. Enligt 
Zetterlings kommentar till denna bild var "Dr von Post 
trots sina modiga 120 kilo på landbacken förvånsvärt lätt i 
vattnet och flöt upp med en husgavel" ( Gotlands Allehan
da 1923 ATA, Foto: ATA dnr 1190:32).
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Platsen förklarades därför istället under kriget 1854- 
55 som öppen neutral hamn. Den blev då flitigt an
vänd av engelska och franska flottorna.

Från 1861 finns ett betänkande från en landför- 
svarskomitte som också för fram tanken om en be
fästning inne i landet. En sådan anläggning ansågs 
önskvärd till ”säkerhet för militära förråd, till stöd 
för de försvarande trupperna samt till uppmuntran 
för befolkningen”. Förslaget till placering i inlandet 
förefaller dock inte inledningsvis vara frågan om stra
tegiskt nytänkande, utan snarast betingat av kostnads
skäl. En kustfästning skulle vara mer utsatt och krä
va större och mer påkostade byggnationer.

Plats för flaggan
Ett trovärdigt försvar på Gotland bedömdes viktigt 
ur svensk neutralitetssynpunkt under seklets andra 
del. I flera utredningar under 1880- och 1890-talen 
framhålls också behovet av en trygg mobiliseringsort. 
Att ha samlingsplats och förråd i Visby som hittills 
varit fallet ansågs direkt olämpligt då platsen lätt 
kunde överrumplas.

Ett centralt beläget fäste bedömdes också ha stort 
värde som stöd för rörliga operationer. För detta var 
en utbyggnad av järnvägen en viktig del.

Ett ytterligare skäl till ett starkt skyddat fäste var 
att man ville ha kvar ett svensk fotfäste för att efter 
en konflikt kunna fortsätta att ha anspråk på ön. El
ler som det uttrycktes i en försvarsvänlig broschyr 
1891, ”där skulle svenska flaggan hållas uppe, en om
ständighet som vid ett fredsslut skulle rädda ön från 
att bli främmande egendom" (Bämström 1980:80).

Tingstäde hade redan tidigt framhållits som en 
bra plats för en fästning. Platsens lämplighet samman
fattades 1892 av chefen för fortifikationen: "Ställ
ningen behärskar den enda viktiga vägknuten inom 
hela Gotland. Den begränsas på båda sidor av vid
sträckta terränghinder, Tingstäde träsk och Martebo- 
myr”, "till följd av dessa och terrängförhållandena i 
allmänhet så vore ett kringgående av ställningen för

enat med ganska mycket tidsutdräkt (Bämström 
1980:81).

1888 utarbetade prins Carl en befästningsplan för 
Tingstäde. Medel för bygget beviljades för första 
gången vid 1902 års riksdag.

Tingstäde fästning
Ett stort betongfort sprängdes mitt påTingstädeåsen. 
På taket placerades fyra 8 cm kanoner i pansartom, 
och mnt om anlades kulspruteväm och en storm- 
ningssäker grav med taggtrådshinder. I betongbun- 
kems kassematter fanns plats för 300 man. Här rym
des förläggningssalar och stora förrådsutrymmen. 
Vattentillförseln var säkrad, och det fanns kök och 
bageri. I stora cementerade kar längs väggarna kun
de hela nedsaltade grisar förvaras.

Huvudfortet kompletterades med fyra infante
riskansar som placerades i en ring mntTingstäde sam
hälle. Befästningssystemet hade därtill sin östra flank 
skyddad av sjön.

Byggnationerna skedde med militär noggrannhet. 
Ett av de mer udda inslagen i befästningsarbetet var 
till exempel att samtliga stenar i Tingstäde kyrktorn 
numrerades för att tomet skulle kunna plockas ned 
och sedan sättas upp igen. Den medeltida kyrkan i 
Tingstäde syntes nämligen vid bra väder från havet 
och antogs då kunna användas som riktmärke för 
fientligt skeppsartilleri.

Huvudfortet var färdigbyggt år 1912 och infan- 
teriskansama färdigställdes åren därefter. Tingstäde 
fästning var en helt fantastisk anläggning, frånsett 
det faktum att den redan efter några år var helt omo
dem. Första världskrigets nya förstörelseteknologi

Fig 6. Majoren provade flera olika metoder för dokumenta
tion av stockarna på sjöbotten. Han försökte med flygfoto
grafering och foto från vätgasballonger. Det mesta ritarbetet 
gjorde han dock för hand. På sjöbotten placerade han då en 
5x5 meter stor ritram. Denna ligger idag fortfarande kvar 
på botten (Foto: AT A dnr 1591:5],
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med gasgranater och bombning från luften gjorde 
att en plats som fortet på Tingstädeåsen lätt kunde 
slås ut.

Tingstade fortsatte dock ända fram till 1950-ta- 
let att vara en viktig garnisons- och förrådsplats.

Fälttåget i träsket
Artilleristen Zetterling gjorde 1915 några inledande 
försök att mäta upp konstruktionen i sjön. Men mo
biliseringen för världskriget kom emellan, och det 
var först 1921 han på allvar satte igång sina under
sökningar (Zetterling ATA dnr 1630/21). Dessa på
gick dock inledningsvis bara några veckor varje år då 
han vid denna tid var bosatt i Hässleholm, där han 
fungerade som mönstringsförättare.

Från 1932 till 1935, då han gått i fullpension från 
sina militära uppdrag, arrenderade han dock en bo
stad i Furubjärs gård bredvid träsket. Detta för att 
uteslutande kunna engagera sig i utforskningarna av 
Bulverket.

Majorens arbete i sjön omfattade flera olika mo
ment. Det som kanske är mest beundransvärt är den 
"Plan över Bulverket” i skala 1:50 som han framställde 
mellan åren 1921-34 (ATA). Vid upprättandet av 
denna använde han sig bland annat av flygfotografe
ring. Det bör ha varit första gången detta utnyttja
des i Sverige för arkeologiskt bruk. På fotografierna 
kan man se skuggan av de små dubbeldäckade pla
nen när de sveper fram över träsket (ATA).

De säsonger han hade svårt att övertala sina tju
riga militärkolleger vid flyget att ställa upp provade 
han istället att fotografera med hjälp av små vätgas- 
ballonger. Bästa stiltjen för fotografering förelåg 
mycket tidigt på morgonen. Då fyllning av ballon
ger och fästning av kamera var ett ytterst komplice
rat arbete tvingade detta majoren att vara verksam 
hela sommarnatten. Resultatet blev dessvärre inte 
särskilt lyckat (ATA mapp 1928-30).

Det mesta arbetet med planen gjorde han för

hand med penna och papper. Genom att använda 
sig av en utlagd ritram på bottnen och ett högt torn 
ovanpå en liten plattform ritade han av i princip hela 
det område som huvudkonstruktionen täcker. Arbe
tet bedrevs även vintertid då han istället tog upp en 
vak i isen och ställde en vinklad stege tvärs över.

Denna uppmätning kombinerades även med att 
han med hjälp av en distanstub mätte in över 3800 
av palissadernas pålar (ATA). Även positionerna för 
kistornas hörn fastställdes på detta sätt.

Fiskförgiftning
Kanske inte fullt lika beundransvärda är de mudd- 
ringar efter fynd som han också bedrev. Dessa utför
des från en ponton med hjälp av olika håvar och lyft- 
redskap. Bland annat konstruerade Zetterling en 
mudderskopa fäst på en lång vipparm som kunde 
doppas ned till botten.

Exakt vilka områden av konstruktionen som ge
nomsöktes på detta sätt är inte helt lätt att utröna. 
Enligt en översiktlig skiss från 1935 anger han dock 
att i princip hela västra längan muddrats, vissa om
råden i norra samt nordligaste delen av östra (ATA 
diar nr 548/36) Däremot förefaller hela södra och 
största delen av östra längan vara orörda. Förklaring
en till detta är att konstruktionerna i dessa områden 
täcks av tjockare lager kalkbleke och därför inte upp
täcktes av majoren från vattenytan.

1931 gjorde Zetterling även ett försök att torr
lägga en kista. En brobyggare vid namn Svensson tog 
mot betalning på sig att dämma in en av kistorna. 
Arbetet var inledningsvis framgångsrikt och vattnet 
pumpades bort ned till kalkbleken. Men sedan prop
pades pumpen igen och gick inte att använda mer.

Majoren hann dock att med armen nedstucken i

Fig 7. Det undervattensarkeologiska fältarbetet fick på 1920- 
och 30-talen bedrivas från ytan. De redskap som användes 
var olika slag av håvar, tänger och kratter (Foto: ATA).
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gyttjan "dokumentera” åtskilliga lager av stockar inn
an vattnet plötsligt bröt igenom underifrån. Brobyg
gare Svensson antydde att det var sabotage och ville 
ha ut hela sin lön. Men Zetterling lät honom bara 
behålla det han fått i förskott (ATA mapp 1931 -32).

Under arbetet med uppdämningen fick också den 
kemiintresserade majoren snilleblixten att inköpa och 
i träsket hälla ut saltsyra för att lösa upp kalkgyttjan. 
Resultaten blev dessvärre dåligt, och Zetterling blev 
anmäld av en byggmästare Fridlund för fiskförgift
ning (ATA mapp 1931-32).

Fyndmuddring
För att vid de omfattande muddringarna över hela 
anläggningen komma åt med skopan var han tvung
en att lyfta och flytta på timmer. De delar som be
dömdes som mest intressanta, främst olika byggnads
delar till hus, bärgades och dokumenterades genom 
avritning och ibland foto. Bitar av det dokumentera
de materialet lades direkt tillbaks i träsket, annat till
varatogs för förvaring. Alla träfynd, även de som la
des ned igen, försågs med en rund påspikad gevärs- 
bricka av koppar med ett ingraverat fyndnummer.

Med hänsyn till den långa tid han arbetade i fält 
så är det förståeligt att hans dokumentationssystem 
för att ange fyndplatser och nivåer med tiden kom att 
förändras. Ett försök att göra det mer konsekvent gjor
des i mitten av 1930- talet i form av en ”Bulverks- 
katalog” med fynden i löpande numrering. Denna 
upptar 600 fynd men är inte helt fullständig (ATA dnr 
0456/35, se Bendegard 1989:49 samt appendix 1).

Med reservation för att katalogen innehåller vis
sa fall av dubbel numrering samt inkonsekvenser i 
katalogiseringen har Christina Bendegard fördelat 
fynden i procent på varje länga.

Resultatet blir då att 51 procent härrör från väs
tra längan, 2 procent från östra, 0 procent från södra 
samt 47 procent från norra. Av de sistnämnda är drygt 
hälften från ett 200 kvadratmeter stort område i norra

längan som Zetterling kallade för ”Fyndplats 1932” 
(Bendegard 1989:49-50, 1992:11-12).

Det torde stå helt klart att den procentuella för
delningen av fynd inte på något vis speglar fyndbil
den på platsen utan är ett resultat av var Zetterling 
förläde sina muddringar (se ATA 548/36).

Bronsbeslag och hasselnötter

De katalogiserade fynden utgörs till största delen av 
byggnadstimmer. Det är stockar, bjälkar, fyrkants- 
virke och otaliga plankor. Trots ihärdigt muddrande 
dröjde det länge innan majoren påträffade några da- 
terbara föremål.

Först 1932 hittades äntligen några bronsföremål 
(ATA fhr 251/34). Det rörde då sig om en bältesöl- 
ja, en remdelare samt 17 rombiska bronsbeslag. Man 
kan förmoda att föremålen hör ihop och tillhört sam
ma bälteuppsättning. Mansbälten av denna typ bru
kar traditionellt dateras till sen vikingatid. Bältet bars 
utanpå en kolt eller livrock och var vanliga från Got
land och österut (Thunmark-Nylén 1983:177-182). 
Fynd av bältesbeslag som är mycket lika de från Bul- 
verket skall ha påträffats vid undersökningar av ett 
gravfält norr om Riga i Lettland (se Bendegard 
1983:97, Tonisson 1974:116).

Majoren fann även några få ytterligare metallfö
remål, nämligen två knivblad av järn, en bronsbjäll
ra samt en oidentifierad smältklump av brons. Han 
hittade även några läderbitar med nitar (ATA fhr 252/ 
34, 253/34 och 251/34).

En markant skillnad mellan utgrävningar av bo
platser på land och i vatten brukar vara antalet fynd 
av olika slag av träredskap vid de ”våta” undersök
ningarna. Zetterling fann en del träföremål men inte

Fig 8. En av Zetterling uppfinningar var en mudderskopa 
fäst på en lång vipparm. Med hjälp av denna "grävdes" 
ungefär hälften av den yta som täcktes av plattformen. Av 
förklarliga skäl var kontroll av olika nivåer och lager svår 
att göra (Foto: ATA dnr 1594:25).
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alls i den utsträckning som man kunde ha väntat sig. 
Ett de märkligaste träföremålen utgörs hur som helst 
av en drygt meter lång kista med lock. Kistan är for
mad ur en rund stock (ATA fnr 483). Majoren hitta
de även en drygt 4,5 meter lång och 0,3 meter bred 
vattenho (ATA fnr 406/35). Vidare ett tråg av ek, 
0.4 meter brett och av okänd längd (ATA fnr 345). 
Zetterling refererar i detta fall till ett liknande fynd 
som Mårten Stenberger gjort vid B ryor i Tingstäde 
1928. Ett av de mer udda fynden är också en drygt 
fem meter lång stege (ATA fnr 205).

Några små flöten av furubark tyder eventuellt på 
fiskeverksamhet (ATA fnr 453/35). De halv- 
cirkelformade barkbitama har en diameter på knappt 
sex centimeter. Några små träknappar kan möjligt
vis också ha använts vid fiske, kanske för att dra och 
vira upp rep med. En annan möjlighet är att de har 
tillhört klädedräkten (ATA fnr 447/35,448/35). Än 
mer gåtfulla är fynden av två koniska genomborrade 
träklossar (ATA fnr 250/34, 513/36). Är de någon 
form av möbeldetaljer?

Majoren omnämner fynd av hasselnötter och ben. 
De sistnämnda från såväl nöt, får, svin och fågel. 
Spåren av denna ”hushållning” verkar bland annat 
ha påträffats i anslutning till kistor i nordvästra hör
net. I vilken utsträckning är dock oklart då majoren 
inte förefaller ha fäst särskilt stor vikt vid detta ma
terial. Till spåren av hushållning kan möjligtvis även 
resterna av ett 1 aggkärl räknas (ATA fnr 292/34).

Bland fynden är också resterna av ett stockanka
re (ATA fnr 470/34) samt två självvuxna krokar som 
eventuellt använts för ankring (ATA fnr 348/35,265/ 
35). Att dessa är samtida med den övriga anlägg
ningen är givetvis inte alls säkert.

Båtdelar
Med tanke på platsens karaktär är det föga förvå
nande att Zetterling även hittade båtdelar. Dessa till
hör två olika farkoster. Dels en mindre båt med en

kraftig bottenplanka, samt två bordgångar på var sida. 
Zetterling antar att borden varit sydda (ATA fhr 183/ 
34). Till denna båt har även ett skott påträffats (ATA 
189/34).

De andra fyndet av båtdelar är från norra längan 
(ATA fhr 184/34). Det är då frågan om en större 
klinkbyggd båt. Då ett masthål finns i en av botten
stockarna har farkosten förmodligen byggts för att 
kunna bära ett segel. Det har även antagits att denna 
båt har varit tränaglad (Varenius 1979). Båten bru
kar med hänvisning till detta ses som en represen
tant för "slaviskt skeppsbyggeri” (se Westerdahl 
1988:41).

Om borden verkligen varit tränaglade är osäkert. 
Zetterling nämner att han faktiskt påträffat en bord
planka med kvarsittande jämnitar och nitbrickor. På 
en skiss i anslutning till denna kommentar har han också 
avbildat ett tydligt avtryck av en rund nitskalle längs 
ena sidan av en bordplanka (ATA fhr 529/36). Det 
enda som bevisligen faktiskt förefaller tränaglat på 
bulverksbåten är en relingslist längs översta bordet.

1990 hittades på samma plats som majoren gjor
de sina båtfynd ytterligare delar från tre spant. Dessa 
låg lösa på bottenytan och är förmodligen upprivna 
ur sedimenten av majoren. Genom studie av dessa 
framgår det tydligt att båten har huggits sönder inn
an den sänktes. Det är alltså frågan om en kasserad 
eller medvetet förstörd båt mitt ute i sjön 1?.

Då Bulverksbåten till sin typ snarare är en havs
gående båt än en insjöbåt, har även gjorts ett försök 
att med diatomeanalys utröna vilka vatten båten tra
fikerat. Denna gav tyvärr inget resultat.

En tidigare utförd 14C-analys av två båtdelar har 
gett värdena, AD 1180+-80, AD 1215+-100 (Vare-

Fig 9. Majoren och hans medarbetare bärgade en hel del 
trävirke. Främst rörde det sig om olika byggnadsdelar till 
hus, men även några av de stora stockarna till kistorna 
släpades upp. På bilden syns en okstock. Genom det 
rektangulära urtaget stod ursprungligen en vertikalt 
stående påle (Foto: ATA dnr 1593:45).
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nius 1979:11). En ny dendroanalys antyder att bå
ten förmodligen är jämngammal med anläggningen 
(se kap 2:5).

En prestation

Arvid Zetterlings hängivna arbete iTingstäde var utan 
tvekan en stor prestation. Särskilt med tanke på att de 
ekonomiska medlen för arbetet till största delen in
samlades av honom själv. Den totala kostnaden upp
skattades 1936 till 27000 kronor (ATA mapp 1936).

Mycket av arbetet utförde han ensam eller tillsam
mans med några få frivilliga medhjälpare. Den mest 
trogne av dessa var Ivar Vinquist från Myrvälder, av 
majoren vanligtvis kallad ”arbetskarlen” alternativt 
”halvindianen” (tex Zetterling 1927). Det senare till
namnet lär ha syftat på att Vinqvist utvandrat till 
Amerika men återvänt hem (muntligt Christina Bende- 
gard).

Zetterling stod under arbetets gång i livlig korre
spondens med flera under denna tid ledande arkeolo
ger och etnologer. Mellan raderna i Zetterlings artiga 
brev till Jaanse, Curman, Hallström, Nihlen, Lithberg 
och Erixon märker man också hans indignation över 
myndigheters och forskares ofta svala bemötande.

Till viss del berodde detta säkert på gammal aka
demisk hackordning och inskränkta byråkratiska reg
ler. De tiotal officiella kravbrev som skrevs rörande 
den av Zetterling från riksantikvarieämbetet vaije år 
omständligt utkvitterade ”distanstuben” har till exem
pel en ren kafkastämning över sig.

Samtidigt är de inblandade arkeologernas försik
tighet också förståelig. Man kan ju fråga sig hur myck
et som skulle funnits kvar av Bulverket om den strid
bare majoren fått tillstånd och resurser att göra helt 
och hållet som han själv ville.

1936 förefaller ha varit sista fältsäsongen för Zet
terling som då var drygt sjuttio år gammal. Efter den
na säsong hade han för avsikt att försöka sammanställa 
sina resultat till en monografi (se Wolodja 1937). Av

detta blev det dock inget utan hans material överläm
nades till stor del i ett ganska kaotiskt skick till ATA.

Sista brevet från "Tingstädemaj oren" till riksantik
varieämbetet är daterat 27 november 1937.1 maj 1939 
då man från centralt håll oroar sig för fyndmaterialet i 
Tingstäde omnämns han som den framlidne majoren 
Zetterling.

En del av det upptagna virkesmaterialet som för
varades vid Furubjärs gård lades 1939 av hans gamla 
medhjälpare tillbaks i sjön ”vid något av hörnen” (ATA 
dnr. 4571/37,2042/39). Fynd och visst trävirke skep
pades dock också över till Historiska museet. Före 
transporten konserverades trämaterialet på plats med 
glycerin, linolja och fotogen. Man provade även att 
koka virket i alun och glycerin och hårdgöra det i lin
olja och terpentin.

I majorens fotspär

När undersökningarna av Bulverket återupptogs år 
1989 hade det gått mer än ett halvt sekel sedan Zet
terlings arbete avslutades. Spåren efter den gamle 
majoren finns dock kvar överallt på sjöbotten.

Här och var i anläggningen står hans stakkäppar 
kvar djupt nedkörda i bottensedimenten. I norra läng
an ligger Zetterlings ritram av hopsnickrade träribbor, 
färdig att ånyo användas om man så skulle vilja.

Vid en inledande sökning i västra längan med hjälp 
av metalldetektor påträffades också ett märkligt ovalt 
föremål som efter ”analys” kunde konstateras vara Zet
terlings gamla mudderskop a. Den långa ”vipparmen” 
till denna var kapad med ett tvärt hugg. Längs skop
ans kanter fanns rester av den ståltrådskorg i vilken 
fynden var ämnade att fastna.

De kvarliggande materiella lämningarna efter Zet
terlings arbete, samt förmodligen också det faktum att 
projektförläggningen 1989- 91 utgjordes av hemvär
nets gamla andravärldskrigsbarack, har gjort att ting
städemaj oren känts märkligt närvarande vid de nyupp- 
tagna undersökningarna.
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Sjöborgen

Utifrån de välbevarade timren på sjöbottnen kan 
Bulverket tämligen väl rekonstrueras. Omgärdad 
av en jättelik pålspärr låg mitt ute i sjön en 
flytande stad.

Sprängd brädgård
Bulverket ligger mitt i Tingstade träsk. Anläggning
en uppfördes därmed på den mest blåsiga och 
svårnådda platsen i sjön, där isen lägger sig allra sist 
på vintem.

Under århundradena har stockar och timmer 
spritts över bottnen och de bildar idag något som 
vid första påseendet framstår som meningslöst vir- 
varr. De nyupptagna undersökningarna inleddes där
för med en kartering av sjöbottnen. Denna utfördes 
med hjälp av en så kallad sidescan sonar, "sidseende 
ekolod” (Floden/Söderberg, Stockholms universitet). 
Instrumentet som bland annat använts för att leta 
ubåtar med fungerade utmärkt för arkeologisk do
kumentation. Varenda större stock och planka ovanpå 
bottnen i ett över 40 000 kvadratmeter stort områ
de registrerades och kunde sammanställas till en karta 
(bilaga 1). Resultatet av uppmätningen stämde myck
et bra med den plan Zetterling under så många år 
arbetade med.

Huvudkonstruktionen består av fyra 30 till 40 
meter breda längor på vilka hus varit placerade. De 
fyra längorna är byggda som en kvadrat, med cirka 
170 meter långa sidor. Fyrkanten är orienterad i hu
vudväderstrecken. Dess inre består av öppet vatten 
som måste utgjort en välskyddad bassäng i anlägg
ningens mitt. Det har teoretiskt beräknats att runt 
200 tidigmedeltida skepp säkert skulle ha kunnat 
ankra upp här (se Lindström 1992:8 jmf Nylén 
1992:14).

Runt om den stora kvadraten stod en palissad el
ler med en bättre benämning pålspärr. Denna är bit
vis nästan femtio meter bred och till största delen 
även dubbel. Dess idag ojämna form kan kanske del
vis förklaras med att is och vågor fört bort åtskilliga 
pålar. Men pålkransen har förmodligen aldrig varit 
helt symmetrisk.

De fyra längorna var ursprungligen uppbyggda 
av liggande ofyllda stockistor. Bulverkskistoma va
rierar i sidlängd från drygt fem till drygt åtta meter. 
De liggande kiststockarna har sammanfogats genom 
att man i timrens ändar har gjort rektangulära hål 
(ca 0,4 x 0,2 meter stora). Genom dessa hål har en 
vertikal fyrsidig huggen stolpe (ca 0,2 x 0,1 meter 
stor) stått och hållit de liggande stockarna på plats. 
Konstruktionssättet brukar kallas för okkonstruktion 
och finns belagd på flera andra håll (se Bendegard 
1992:17-22, Lindstöm 1992a samt kap 3:1)

Vertikalerna till "oken” finns i stor utsträckning 
kvar i botten även om de översta liggande stockarna 
förts bort. Efter att dykare utfört uppmärkning och 
inmätning av dessa ”hörnstolpar” kunde en "kistplan" 
upprättas. Denna plan har sedan utgjort underlaget 
för ett nytt försök att rekonstruera anläggningens 
fundament (se appendix 7). Resultatet avviker en 
hel del från majorens symmetriska rekonstruktion.

Kopplade

Det är endast stockar liggande i samma riktning och 
kommande från samma håll som trätts över samma 
vertikal. Detta innebär att det för en helt fristående 
kista krävts två vertikaler i vaije kisthöm. Där två 
kistor möts blir antalet vertikaler tre (se omslaget).

Flera av kistorna har varit sammanlänkade med 
varandra. Omfattningen av denna sammankoppling
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är dock osäker. Enligt Zetterlings rekonstruktions- 
modell så är hela fundamentet ett sammanlänkat 
rutnät. Det finns två saker som talar emot detta.

För det första måste hela konstruktionen om den 
var sammankopplad enligt Zetterlings modell ha 
byggts samtidigt då det knappast går att koppla på 
en kista i efterhand. När ett lager stockar läggs på 
plats måste det göras på samma gång över hela an
läggningen. Att första lagret stockar i det 170 x 170 
meter stora området skulle placerats ur samtidigt 
förefaller inte troligt.

För det andra visar uppmätningen av de kvarva
rande vertikalerna inte alls ett perfekt rutnät eller 
raka rader (appendix 7). Även Zetterling förefaller 
ha lagt märke till att det fanns fristående kistor. Bland 
annat den som han försökte dämma in. Men de 
oregelbundna mönster, som även majoren 
dokumenterade vid sin uppmätning, förklarade han 
med att kistorna kommit ur läge genom isens rörel
ser. Detta stämmer säkert till en viss del, men kan 
förmodligen bäst förklaras på ett annat sätt.

Troligare är istället att plattformen byggdes bit 
för bit, några stycken kistor i taget. Det förefaller 
som om de flesta sammankopplade kistorna, van
ligtvis tre eller fem i rad, finns i den yttre kanten 
medan det innanför i huvudsak stått fristående kis
tor (appendix 7).

Att inte hela konstruktionen är sammanhängan
de styrks av de kistor som kom fram i det nya gräv- 
ningsschaktet. Men också av att Zetterling i det 
område som han undersökte mest noggrannt, det 
nordvästra hörnet, lade märke till att det fanns mel
lanrum mellan kistorna. Även om han då tolkade 
detta som inseglingsöppningen till vattenområdet i 
mitten.

Kisthöjd
I vertikalstolpamas nedre ände har man med tvär
yxa huggit ett hål för en tvärgående dymling. Denna

är relativt klen, och kan aldrig ha varit ämnad att 
bära tyngden av tunga timmerstockar. Förmodligen 
hade dymlingen istället funktionen att hålla kvar 
vertikalen, så att den inte flöt upp genom okhålen 
vid byggandet.

Denna detalj visar också att vertikalstolparna ur
sprungligen inte drevs ned särskilt långt i den mjuka 
botten. Deras funktion var inte att bära konstruktio
nen utan endast att i sidled hålla samman de liggan
de stockarna. Anläggningens sammanlagda tyngd togs 
istället upp av det understa lagret av okstockar.

En vertikalstolpe i södra delen av schaktet visade 
sig vid provgrävning idag vara minst fyra meter lång. 
3,0 meter av denna är så pass välbevarad att den 
knappast någonsin kan ha stått ovanför vattenytan. I 
rötprov från en annan vertikal har inte heller någon 
”landröta” kunnat påvisas (se appendix 6).

Detta indikerar att vattenytan vid byggtillfället 
var på ungefär samma nivå som idag och att merpar
ten av stockkistoma stod under vatten (däremot är 
det grundare på platsen idag då det tillkommit mel
lan 0,5-1,0 meter sedimentation).

Om man därför utgående från den ovan nämnda 
välbevarade vertikalen antar att vattendjupet var cirka 
tre meter krävs det att kistans höjd från botten mås
te ha varit minst fyra meter om man skulle kunna gå 
någorlunda torrskodd ute på konstruktionen.
(Se fig 16).

De undre lagrens furustockar har en diameter på 
över halvmetern, medan de övre lagrens timmer är 
25-30 cm tjocka. Antalet "stockvarv” på höjden i varje 
kisthöm bör därför ha varit minst elva (totalt 22 
stockar till varje kista).

Fig 10. Med hjälp av en sidescan sonar karterades inled
ningsvis hela Balverket. På "ljudbilden” syns utspridda 
stockar och några få fyrkantiga kistor. Strecket i mitten är 
där själva båten och instrumentet har gått fram. Genom att 
montera samman sonar diagrammen kunde en plan över 
Balverket upprättas (se bilaga 1, sidescan sonar: Tom 
Floden och Per Söderberg).
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Zetterling uppskattade kistornas höjd till nio varv. 
Men han räknade då med ett mindre vattendjup 
(ATA dnr 648/36).

Byggnader
Ovanpå kistorna har det enligt Zetterling legat ett 
golv av bilade plankor. Dessa är mellan 20 och 30 
centimeter breda och 2,5 till 3,5 meter långa. Då 
dessa alltså inte räckte över hela kistan, och kanske 
för att undvika svikt, har det på mitten placerats en 
tvärsgående stödbalk. Denna har på översidan haft 
en langsgående list mot vilken plankornas ändar vi
lat. På undersidan fanns ett knuthak för att balken 
skulle kunna ligga säkert på kistväggen (se Zetter
ling dnr 648/36, Bendegard 1983:91).

Hur stort golvet var är idag omöjligt att avgöra. 
Men det förefaller rimligt att inte bara kistorna utan 
även de flesta "mellanrum" var tänkta att täckas av 
brädor. Detta bör ha gått att ordna genom långa 
stockar mellan kistorna.

Ovanpå det omsorgsfullt byggda fundamentet har 
det placerats hus och bodar. Omfattningen av denna 
bebyggelse är svårare att rekonstruera än kistorna till 
fundamentet. Att döma av fynd av golvplankor, hörn
stolpar, bulplankor, syllar och takkonstruktioner är 
det dock helt klart att det ute på plattformen måste 
ha funnits en mängd hus av olika typer och storlek. 
Såväl knuttimmer, skiftesverk, resvirkes- och flät- 
verkskonstruktioner förekom. Det sistnämnda bygg
nadssättet förmodligen som innerväggar (jmf Hen
riksson 1994:2).

I den norra och östra delen av anläggningen fann 
majoren främst spår av hus i knuttimmerteknik och 
i den västra spår av skiftesverk. Fyndomständighe- 
tema är dock osäkra. Man kan därför knappast från 
detta dra några slutsatser om huruvida plattformen 
på något sätt var funktionellt uppdelad. Det kan dock 
inte uteslutas (jmf Bendegard 1989:50).

Knuttimmerteknik brukar traditionellt användas

i bostadshus, medan skiftesverk är vanligare i förva- 
ringsutrymmen. På Gotland har man dock enligt tra
ditionen byggt även bostäder och fähus med skiftes- 
verk. Själva byggsättet behöver därför inte direkt 
tolkas som om husen haft olika funktioner (se Hen
riksson 1994:5). Emellertid måste den blandande 
bebyggelsen, inte minst storleksmässigt, ses som ett 
bevis för att plattformen planerades för en differen
tierad användning. På Bulverket fanns förmodligen 
såväl "lagerhus” som bostäder.

Även vid de nya undersökningarna påträffades 
det åtskilliga husdelar. Merparten av dessa ligger lösa 
på botten och är förmodligen bitar som rubbades 
och drogs upp ur kalkbleken av Zetterling. Dels hand
lar det om olika former av balkar och stolpar med 
bland annat genomgående hål och tappformiga in
fästningar. På botten ligger också rester av dörrar och 
luckor En intressant och spännande detalj är att 
många av dörrarna från Bulverket förefaller ha haft 
trälås på insidan (jmf appendix 1 kat 9, 19 och 20).

Ett nytt fynd av en mycket kraftig "planka” med 
tappar och koniska borrhål visade sig vara en del av 
ett gavelröste (fhr 1040). Takvinkeln verkar varit runt 
45 grader vilket är relativt brant och förmodligen 
utesluter att taktäckningmaterialet kan ha varit torv 
eller kalsktensflis. Trä- eller agtak är förmodligen tro
ligare (jmf Sjömar 1988:66-68) Flera liknade röst
stockar finns också dokumenterade av majoren (se 
appendix 1 kat 35).

En flytande stad
Hur husen har varit placerade ute på plattformen 
går utifrån de utförda undersökningarna ej att svara 
på. Detta kräver friläggning av konstruktioner i ett

Fig 11. De inledande uppmätningarna visade att konstruk
tionens fundament inte alls var så regelbundet som tidigare 
antagits. För att utröna om en okkista var fristående eller 
sammankopplad fick varje kista beńktigas och dokumente
ras av dykare, se appendix 8 (Foto: P A Petterson).
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betydligt större område än vad som hittills gjorts. 
Men som hypotes kanske man kan anta att de störs
ta husen stod längs plattformens ytterkant och gav 
vindskydd. I så fall fanns bodar och förvaringshus på 
insidan, där förmodligen också båtar låg tryggt för
töjda vid bryggor inne i kvadratens mitt.

En förtätad bebyggelse av olika slags hus ute på 
Bulverket påminner onekligen om förhållandet i ti
digmedeltida städer (jmf Pettersson 1990:38-49). 
Undersökningarna av bland annat Bergen och Sigtu
na har visat att husen på dessa platser var placerade 
längs långsmala tomter som låg sida vid sida (Tesch 
1990, Clarke & Ambrosiani 1993:122).

Som ett tankeexperiment skulle man därför kun
na anta att även Bulverkets bebyggelse har varit or
ganiserad på ett liknande sätt. Låter man tomtens 
bredd, i analogi med tomterna i tidiga städer, vara 
cirka åtta meter så innebär det att det på bredden 
ryms någonstans mellan 80 och 100 långsmala ”en
heter” ute på plattformen. Bulverket blir på detta 
sätt också storleksmässigt jämförbar med en tidig
medeltida stad (jmfTesch 1990:35).

Tänker man sig i anslutning till detta hypotetiskt 
någon form av enskilda "gårdar” ute på plattformen 
så är det intressant med de inhuggna trämärken som 
iakttagits. Dels rör det sig om två likadana ganska 
grovt utformade korsformiga märken. Det ena hit
tades av Zetterling i västra längan (ATA fnr 414) 
medan det andra dokumentades vid de nya undersök
ningarna i nordöstra hörnet. Båda märkena är inhugg
na i kraftiga, längs långsidorna planhuggna, rundtim
mer. De korsformiga märkena är inte av traditionell 
bomärkestyp utan skall kanske förklaras som något

Fig 12. Ett urval av det trämaterial som dokumenterades 
av majoren. De goda bevarandeförhållandema i vattnet 
har gjort att så gott som varenda del av husen upp till 
taknocken finns kvar i nära nog ursprungligt skick. De av 
Zetterling bärgade delarna är bara en bråkdel av vad som 
fortfarande ligger kvar i kalkbleken (ATA, se appendix 1).

annat. Möjligen som tillverkningsmärken eller nå
gon form av magiska skyddsmärken.

Mer typiska som bomärken är två ristningar som 
Zetterling fann inhuggna i samma planka (ATA fnr 
335, se Bendegard 1983:44). Dessa är till typen snar
lika de bomärken som finns avbildade från år 1412 
när de 20 tingsdomarna sluter en överenskommelse 
med Erik av Pommern (landsarkivet Visby). I Bunge- 
museet finns också en bomärkuppteckning gjord av 
Johan Larsson 1927. Gårdarna Roes i Grötlingbo, 
Utbunge i Bunge, Stora Ire i Hellvi samt Kulder i 
Garda har alla märken som starkt påminner om de 
två bulverksmärkena (brev från Lennart Lindström 
12/2 1991). Även om man kanske inte skall dra allt 
för långtgående slutsatser om gårdstillhörighet så slås 
man av hur lång och oförändrad traditionen med 
bomärken förefaller varit (jmf Lindström 1990).

Gåtfulla delar
En stor del av byggnaderna på Bulverket bör ha varit 
av samma slag som förekom på gårdarna runt sjön i 
början på 1100- talet. Det förefaller rent av troligt 
att man vid byggandet nedmonterade redan befint
liga hus och flyttade dem till plattformen (jmf Bende
gard 1983:93).

Gunnar Henriksson som jämfört bulverkstimren 
med bland annat traditionella allmogebyggnader 
påpekar dock att materialet till viss del också indike- 
rar att Bulverket måste ha bestått av olika upp
byggnader och anordningar av annat slag än traditio
nella bodar och stugor. Många av byggnadsdelarna 
är enligt honom gåtfulla och relativt svårtolkade 
(Henriksson 1993).

I sammanhanget kan nämnas ett ny observation i 
norra längan. Här påträffades en avbruten, idag cir
ka sju meter lång stock med ett langsgående urtag. 
Förmodligen är det hammarbandet till ett hus byggt 
i stavteknik (muntlig uppgift Stefan Hase). Efter
som även tvärbjälken fortfarande sitter kvar och är 
sju meter lång, så framgår det av hammarband och
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bjälke att sagda hus har varit mer än sju meter långt, 
samt sju meter brett.

Resvirkeskonstruktioner var troligen vanligast i 
byggnader av monumental karaktär (Henriksson 
1994:4). Man kommer därför självklart att tänka på 
tidiga stavkyrkor, eller kanske stavtempel ? (jmf 
Christie 1974:41ff).

Även Zetterling hittade en över nio meter lång 
stock som han antog tillhört en stavbyggnad. Han 
fann också två andra stockar med langsgående not 
som sedan sänktes (ATA fnr 178, 526, 549). Även 
dessa kan varit langsgående band i resvirkeskonstruk
tioner.

Zetterling hittade mycket plankor. Dessa passar 
oftast både som liggande i skiftesverk och som stå
ende stavar. En speciell typ av plankor är de med 
dubbla åsar (appendix 1 kat 25). Dessa har förmod
ligen ingått i en stavbyggnad och mellanrummet 
mellan åsarna har då utgjort en not för liggande skif
tade plankor. Resultatet blir en konstruktion som 
tycks kombinera såväl liggande som stående plankor 
(Henriksson 1994:3).

Träborg
De avvikande byggnadsdelarna är en indikation på 
att andra förutsättningar än det agrara livet präglat 
utformningen av konstruktionen. Det förefaller också 
logiskt att som Henriksson hävda att det inte bara 
bör ha varit pålspärren som utgjorde försvar (se 
Henriksson 1994:3) Kanske ska man därför tänka 
sig att det på plattformen även fanns någon form av 
torn, möjligtvis även en palissad med ”skyttevärn”. 
Svårtolkade stolpkonstruktioner, långa ”tappstock
ar" samt fyndet av en nio meter lång stege (ATA fnr 
205) skall kanske ses i ljuset av detta.

Fig 13. T.h. På konstruktionen fanns såväl hus i skiftes
verk, stavteknik samt knutimring (Foto: ATA 1593:47).
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Fig 14. T.v. Zetterling gjorde vad han kunde för att intresse
ra ledande etnologer och husforskare för byggnadsmateria
let från träsket. Trots artiga svar så är det märkligt att de 
unika husdelama inte uppmärksammades mer. På bilden 
har majoren ställt upp sig tillsammans med stockar från ett 
knutimmerhus (Foto: ÄTA 1736:26).

Husdelarna ute i Tingstäde träsk är med några få 
undantag av tall. De gotländska furorna var förmod
ligen mycket lämpliga som byggnadstimmer (Hen
riksson 1994:6-8). Resterna av husen är också fan
tastiskt välbevarade. Det som vid landgrävningar of
tast bara är kvar som mörkfärgningar i jorden är här 
husdelar som skulle gå att montera samman. Träet är 
ljust till färgen och individuella yxhugg, med exem
pelvis spår efter skador i eggen hos en visst verktyg, 
går att urskilja.

Utifrån huggmärkena och flisorna kan man även 
konstatera att de som höll i yxorna var mycket skick
liga timmermän. Det verkar ha gått undan när stocka
rna med några få välavvägda hugg kapades och grovt 
jämnades till.

Fig 15. Ett flertal dörrar och luckor har hittats på Bulver- 
ket. Några av av dem har intakta trälås på insidan, se 
appendix 1 (Foto: ATA 1458:23).
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Byggandet av Bulver ket

På en yta stor som drygt fyra fotbollsplaner ligger 
mitt i sjön tusentals bearbetade stockar. De är 
rester av en bygginsats som krävde både planering 
och stora resurser.

Resursåtgång
Zetterling uppskattade antalet dagsverken för Bul- 
verkets uppförande till minst 300 000 (Zetterling 
1935:14). Detta skulle alltså betyda att 1 000 man 
varit sysselsatta i nästan ett års tid. Eller om man så 
vill 100 man i knappt tio år. Skulle detta stämma, är 
Bulverket att betrakta som ett närmast ofantligt stort 
bygge.

Tyvärr redovisar inte Zetterling hur han räknade 
fram dessa siffror. Det finns visserligen en utredning 
från 1936 om antalet stockar som skulle behövt ha 
avverkats. Han säger där att minst 13 500 timmer 
gick åt vid byggandet (ÄTA dnr 648/36). Men hur 
detta omvandlats till dagsverken nämns alltså inte.

Zetterlings siffror har återgetts av skilda författa
re under åren (tex Stenberger 1963, Hyenstrand 
1989:128) Men de har inte skärskådats närmare.

Om man inledningsvis utgår från det nya rekon- 
struktionsförsöket av antalet kistor (appendix 8) samt 
antar att de bestod av elva lager stockar på höjden så 
blir antalet oktimmer till fundamentet 3144. (132 
st hela kistor x 22 stockar + 24 st ”sammanlänknings- 
kistor” x 10 stockar). Stockarna bör då ha hållits på 
plats av 1152 vertikal stolpar.

Kiststockama är så pass kraftiga och långa att man 
förmodligen vanligtvis behövde avverka ett träd för 
varje stock. Man kan dock tänka sig att övre delen av 
trädstocken kan ha använts till den smala vertikal
stolpen. Sammanfattningsvis skulle då 3144 tallar 
räckt till både kistor och sammanfogning.

Då anläggningens exakta form särskilt på insidor
na fortfarande är oklar så är antal kiststockar och ”ver
tikaler” självklart bara en ungefärlig uppskattning. 
Detta gäller i än högre grad antalet timmer som be
hövdes till byggnationer ovanpå kistorna.

Om man ändå antar att hela fundamentet var 
täckt av golv så behövdes det stockar mellan kistor
na. Från rekonstruktionen (appendix 8) kan antalet 
beräknas till cirka 400 (två stockar över varje mel
lanrum).

Om man vidare följer Zetterling och antar att 
golvplankorna i medeltal är 25 centimeter breda och 
tre meter långa, behövdes det 48 brädor samt en 
tvärsgående stödstock på mitten för att täcka en 6 x 
6 meter stor yta.

Av döma av i andra sammanhang utförda experi
mentella försök bör det vara realistiskt att räkna med 
att man kunde klyva fram fyra brädor ur varje stock 
(Bill 1987:22). Varje bräda kan sedan delas till minst 
två kortare golvplankor. Detta skulle innebära att det 
tillsammans med stödstocken behövde avverkas sju 
träd för ett kistgolv på 36 kvadratmeter.

Om man då vidare, förmodligen lite i överkant, 
antar att hela området där det fanns kistor täcktes av 
brädor så blir den totala golvytan för Bulverkets 170 
meter långa och 29 meter breda längor 16 356 kva
dratmeter. Vilket skulle innebära att 3180 träd be
hövde avverkas för golvet, enligt: 16356/36 x 7 = 
3180 träd (antalet golvbräder 16356/36 x 48 = 21808 
brädor).

Fig 16. Schematisk rekonstruktion av kista och timmerhus 
(Teckning: Susanne Rönnby).
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Stock till hus
Nästa beräkning gäller en uppskattning av antal tim
mer som behövdes till husen. Ett 7 x 4 meter stort 
knuttimmerhus i en länga på Torekällbergets muse
um i Södertälje är byggt av cirka 42 timmerstockar 
(om man räknar med att man till gavlarna får ut två 
längder ur varje stock). Vid en jämförelse med Zet
terlings rekonstruktion av ett knutimmerhus verkar 
detta antalet stock per hus stämma bra (se bild i 
Bendegard 1983:94).

Beräkningen av antalet husstockar till Bulverket 
kompliceras dock av att fler tekniker än knuttimring 
bevisligen har använts till husen. Skiftade hus skall 
till exempel kräva mindre virke än knuttimrade. Skif
tesverk skall dock å andra sidan vara mer arbetskrä- 
vande. Så om vi ändå använder de 28 kvadratmetrarna 
knuttimmerhus som mall, och antar att två tredje
delar av Bulverkets yta var täckt av hus (jmf Rausing 
1990), blir den sammanlagda trädåtgången vid hus
byggena 16 192 träd (10 795 m2/28 m2 x42 stock- 
ar= 16192).

Avslutningsvis behövde man hugga träd även till 
pålspärren. Pålkransarna runt anläggningen mätte 
majoren mycket noggrannt in med avståndsinstru- 
ment. Han kom då fram till en summa av minst 3 
800 pålar (ATA dnr 648/36).

Denna uppmätning har grovt kontrollerats vid 
de nya undersökningarna, och är förmodligen helt 
riktigt. Det förefaller dock inte troligt att majoren 
verkligen hittade och mätte in varenda påle. Många 
av palissadpålarna är förmodligen också knäckta och 
avbrutna av isen och omöjliga att upptäcka från ytan. 
Detta framhåller Zetterling själv och poängterar att 
3 800 är ett minimiantal. Det ursprungliga antalet 
var förmodligen betydligt större.

De flesta pålarna är dock av relativt klena dimen
sioner. Det förefaller därför troligt att man också 
kunnat använda de övre delarna av trädstammar som 
eljest använts till annat (jmf Edgren & Sjöholm 
1994:37). Majorens uppskattning av antal pålar får

med hänvisning till detta stå kvar. Ur en tall bör det 
emellertid varit möjligt att få ut två pålar. Till pål
spärren behövdes då minst 1900 träd.

Sammanfattningsvis skulle detta innebära att det 
behövdes huggas följande antal träd:

Okstockar 3144 
"Mellanrumsstockar" 400 
Golvet 3180 
Husen 16192 
Pålspärren: 1900

Summa 24 816

Det lär enligt professor Tomas Nilsson kunna växa 
ungefär 500 träd per hektar (muntlig uppgift). Det
ta stämmer relativt väl den uppgift som Johan Eng
ström räknat fram för Gotland, nämligen 3,33 tallar 
på 400 kvadratmeter (Engström 1984:83). Det inne
bär att omkring 50 hektar skog behövde avverkas 
för uppförandet av träkonstruktionen. Vilket är det 
totala skogsbeståndet på en drygt 700 x 700 meter 
stor yta.

Avverkningen
Vad motsvarar då alla dessa träd i arbetsinsats? En 
mycket noggrann genomgång av förutsättningarna 
för dagsverksberäkningar i arkeologiska sammanhang 
är gjord i samband med undersökningarna av Tors- 
burgen. Johan Engström använder sig då främst av 
uppgifter från militära pionjärhandböcker samt be
tings- och dagsverksberäkningar inom lanthushåll
ningen från 1700-talets slut till mitten av 1800-talet 
(Engström 1982:76- 81).

Arbetena i dessa källor utfördes under enkla för
hållanden med redskap som i kvalitet och utform
ning inte skilde sig mycket från de redskap som fanns 
under förhistorisk tid, till exempel de som låg i 
Mästermyrkistan (Arwidsson 1983). Tidsuppgifte
rna från 1800-talet bör därför ha relevans för upp
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skattningen av arbetsinsatsen såväl på Torsburgen 
som på Bulverket.

När det gäller trädfällning använder Engström sig 
bland annat av uppgifter från 1864 och ett medel
värde på 10,83 träd per dagsverke. Med tanke på 
den skiftande diametern på Bulverkstallama förefal
ler det rimligt att använda samma tal (jmf Edgren & 
Sjöholm 1994:34).

Kapning av ett 30 centimeter stort träd uppskat
tas vidare att ta tolv minuter, och av en tolv timmars 
arbetsdag säger Modéer 1780 att effektivt kroppsar
bete kan utföras under åtta av dessa timmar (se Eng
ström 1984:79-81).

För avverkningen och kapningen av Bulverkets 
24 816 tallar innebär det då att det i skogen gick åt: 
24 816 timmer/10,83 timmer per dag) + (0,2 h x 24 
816 timmer/ 8 h)= 2291 + 620 = 2911 dagsverken.

De huggna och kapade stockarna skulle sedan 
transporteras ut i sjön. Med tanke på det idag rika 
skogsbeståndet uppe på Tingstädeåsen bör avverk
ning kunnat ske inom ett avstånd av maximalt nå
gon kilometer från träsket. Vidare utfördes rimligt
vis forslingen på vintern då det fanns tjäle och is och 
man slapp omlastning och båttransport.

Enligt en uppgift från 1816 kunde fem man och 
två oxar under en dag transportera 36 timmer en 
sträcka av 300 till 400 famnar (von Darelli 1816 i 
Engström 1984:80). 350 famnar skulle innebära 623 
meter. Avståndet iTingstäde var kanske något längre 
men skillnaden i arbetsinsats bör ha varit marginell. 
Sammanlagda arbetsinsatsen för forslingen av 24 816 
stockar blir då: 24 816 timmer/36 timmer per dag x 
5 man= 3446 dagsverken.

Bygget

Kvarstår gör beräkningarna av själva byggarbetet ute 
i sjön. Förmodligen gjordes en del av timmermans
arbete, till exempel huggning av plankor, i förväg på 
land. Men spår i sjön av ris, kvistar och huggspån

visar att mycket av arbetet skedde ute på plats.
Detta förefaller bland annat gälla upphuggning- 

en av okhålen i stockarna. Stora huggbitar från dessa 
påträffades i schaktet och Zetterling hittade även en 
halvfärdig stock som kasserats (ATA fnr 119). För
modligen var man tvungen att anpassa hålens place
ring allt medan kistorna byggdes. Djupa och exakta 
huggmärken samt storleken på spillbitama tyder på 
att timmermännen var ytterst skickliga och arbeta
de mycket effektivt. Tidssåtgången för att hugga ut 
ett rektangulärt hål bör inte ha överstigit 30 minu
ter (muntligt Eje Arén).

På en åtta timmars dag innebär det att en man 
hann förbereda åtta stockar med okhål i båda ända
rna. Sammanlagt för alla okstockar: 3144 okstockar/ 
8 okstockar per dag = 393 dagsverken.

Till okstockarna behövde man preparera 1152 
rektangulära vertikaler som dessutom i ena änden 
skulle förses med en tvärgående dymling. Vid bil- 
ning av bord till kopior av vikingatida skepp har det 
visat sig att en man efter träning kan producera 6-8 
meter plankämne per dag (Bill 1987:24). Med hän
visning till att bulverksbyggarna förmodligen var yt
terst vana timmermän, samt att behovet av precisi
on förmodligen inte var lika stor som vid båtbygge, 
så kanske man kan anta att varje man kunde produ
cera fyra vertikaler om dagen (jmf beräkning av tids
åtgång vid bilning hos Edgren & Sjöholm 1994:36). 
Alltså: 1152/4 = 288 dagsverken.

Okstockar och kistor skulle sedan läggas på plats. 
Det förefaller troligt att man då i varje fall inled
ningsvis arbetade från isen. Men när plattformen 
började ta form bör det även ha varit möjligt att ar
beta sommartid. Först placerades förmodligen ver- 
tikalpålama och det första lagren av stockar ut. Se
dan lyftes lager för lager av stockar på vertikalerna. 
Var dessa stockar nyhuggna så var deras flytkraft inte 
särskilt stor. De stockar som lades ovanpå bör med 
sin tyngd ha tryckt ned de undre.

Uppskattningen av tidsåtgången för kistbygget
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måste av förklarliga skäl bli hypotetisk. Vid forslingen 
behövdes det fem man per dag för att bära fram 36 
stockar, lyfta upp dem på en kärra och köra 600 me
ter. Kanske kan man anta att pålyftandet av okstockar 
till en kista är ett ungefär jämförbart arbete Antal dags
verken vid kistbyggnadet skulle i så fall varit: 3144 
okstockar/36 per dag x 5 man = 436 dagsverken

För att täcka hela konstruktionen i sjön med ett 
golv behövdes det enligt beräkningarna ovan 21 808 
brädor. Dessa förfaller uteslutande ha varit huggna 
och har en jämn och välarbetad yta. Med hänvisning 
till vad som tidigare sas om båtborden kan kanske en 
skicklig timmerman ha producerat och lagt på plats 
tre golvplankor om dagen (jmf Edgren & Sjöholm 
1994:34 där bilning av väggplankor till skiftesverk- 
hus beräknas ta cirka tre timmar) Det innebär: 21 
808 plankor/3 plankor per dag= 7269 dagsverken.

Vidare bör man hypotetiskt kunna anta att två 
erfarna snickare på 30 arbetsdagar från golv till tak 
har kunnat bygga en knuttimmerstuga (muntligt Eje 
Arén). En uppskattad bebyggelse på 2/3 av kon
struktionen (10795 m2) skulle innebära att uppfö
randet av 385,5 "hus" enligt tidigare beräknad mo
dell (28 m2 stora) kräver: (385,5 x 30) x 2 = 23132 
dagsverken.

Vilket förmodligen är en siffra som borde korri
geras uppåt om man istället räknar med skiftesverk- 
hus. Arbetsinsatsen vid ett sådant bygge förefaller 
som tidigare nämnts vara mer arbetskrävande än 
knuttimring (se Edgren & Sjöholm 1994:37).

För tillverkningen av palissader finns det noggran
na dagsverksberäkningar från 1864. Där sägs att tre 
man, två som sågar och en som spetsar tillverkar 15- 
20 pålar i timmen. Dessa pålar grävdes ned i en ränna 
eller intappades på bergigt underlag i ett fotträd. Ett 
arbete som bör motsvara att ro runt med båt eller göra 
hål i isen. På en dag skall tre man ha satt 50-60 palis- 
sadpålar (Engström 1984:78). I Bulverkssammanhang 
skulle detta innebära: Tillverkning: (3800 pålar/ 17,5 
pålarihx8h)x3 = 81 dagsverken. Utsättning: 3800

pålar/ 55 per dag x 3 man = 207 dagsverken. Summa 
arbetet med pålar: 288 dagsverken.

Summering och kommentar
Sammanlagt antal dagsverken vid Bulverkets byg
gande blir:

Avverkning och kapning 2911 
Forsling 3446 
Huggning av okhål 393 
Huggning av vertikaler 288 
Pålyftning av okstockar 436 
Golvet 7269 
Husen 23132 
Pålar 288

Summa 38 163

Den sammanlagda antalet dagsverken blir således 38 
163. Att dessa beräkningar innehåller en mängd oli
ka felkällor är tämligen uppenbart. Särskilt osäker är 
beräkningarna för bebyggelsen och golvet. Byggna
derna ovanpå plattformen har varit av skiftande typ 
och beräkningsunderlaget finns idag bara kvar i be
gränsad omfattning. Då över hälften av antalet dags
verken är uppskattade utifrån överbyggnaden så finns 
därför all anledning att inte dra för långtgående och 
detaljerade slutsatser.

Beräkningen ger dock en ungefärlig nivå för den 
arbetsinsats som ligger bakom byggnationen i träs
ket. Detta torde vara en viktig upplysning vid en sam
hällelig tolkning av konstruktionen.

Man kan också konstatera att resultaten avviker 
mycket markant från de 300 000 dagsverken som Zet
terling angav. Detta är något märkligt då den erfarne 
artillerimajoren säkert var väl förtrogen med att räkna

Fig 17. Arvid Zetterlings arbetade oförtrutet under mer än 
16 år med dokumentation av Bulverket. Att man i ett 
sådant läge mer eller mindre omedvetet överdriver betydel
sen av sitt forksningsobjekt är i högsta grad förklarligt 
(Foto: ATA dnr 1717:48).
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ut tid och resurser vid praktiska arbeten i fält.
Kanske finns det emellertid en omedveten vilja att 

överdriva betydelsen av den plats som man arbetar 
med. Troligtvis rycktes Zetterling känslomässigt med 
vid åsynen av alla stockar på botten. Att vi ofta har en 
förmåga att överdriva arbetsinsatsen vid uppförandet 
av stora fomlämningar finns dokumenterat i flera an
dra sammanhang (se Engström 1984:55ff).

Några jämförelser
G. Posse försökte på 1930-talet att faställa behovet 
av resurser och arbetskraft för byggandet av en med
elstor mellansvensk bygdeborg. Att anlägga en mur 
med massan 840 kubikmeter sten samt träarbeten 
därtill skall enligt honom ha krävt ungefär 4000 dags
verken. Det innebär cirka sex veckors arbete för 100 
man eller ett drygt års arbete för cirka 10 arbetare 
(Posse 1937:249 ff efter Engström 1984:55). Johan 
Engström misstänker dock att Posse underskattat den 
förhistoriska människans arbetskapacitet.

Ett lägre antal dagsverken kommer också Ivar 
Schnell fram till för arbetsinsatsen vid uppförandet 
av Mälby fomborg. Murarna består här av cirka 2 
000 kubikmeter sten och han uppskattar att varje 
dagsverke i borgen skall ha resulterat i två kubikme
ter sten. Detta innebär att tre bonddrängar kan ha 
kunnat uppföra borgen på ett år. Han nämner också 
att den stenrikaste borgen i Västmanland, Skovsta 
skans, skall ha kunnat byggas på ett år av ett halv
dussin män (Schnell 1932:3 ff efter Engström 
1984:55). Skovsta skans har för övrigt en fyrkantig 
form (se Lindström 1992).

Det finns också en arbetsberäkning för Djupe
dals fomborgar norr om Göteborg. Enligt Tor S Back
lund skall 120 man under två månader (ca 7200 dags
verken) kunnat uppföra både huvudborgen och den 
lilla "bihangsborgen” (Backlund 1992:39-41).

Även för öländska Eketorp har det gjorts beräk
ningar. Det totala stenmaterialet som brutits och lagts

på plats för muren runt platsen uppgår till 15 100 
ton. Man har beräknat att varje arbetare på 300 da
gar skulle ha åstadkommit en mur vägande 250 000 
kilo. Sammanlagt skulle det för uppförandet av Eke
torps mur innebära cirka 18 000 dagsverken (Ed
gren 1983 efter Engström 1984:55).

Den kanske mest noggranna beräkningen gällan
de antalet dagsverken för uppförandet av ett fomtids- 
byggn ads verk finns dock i den i detta kapitel flitigt 
refererade undersökningen av Torsburgen. Resulta
tet av dessa övertygande uträkningar är att huvud
etappen krävde 11 406 dagsverken. De senare till
byggnaderna skall ha krävt 6094 respektive 8238 
dagsverken. Det vi idag ser rester av på platsen är 
alltså resultatet av 25 000 dagsverken (Engström 
1984:81-84).

Det finns dock några exempel som får Bulverket 
att framstå som mindre märkligt. Vallen Kovirke i 
Danmark har beräknats att ha krävt 60 000 dagsver
ken. Detta är dock inte heller mycket om man jäm
för med den 112 mil långa romerska Hadrianus vall 
i England. Beräkningar av arbetsinsatsen för denna 
gav resultatet 8 510 575 dagsverken (Collingwood 
1953:74 i Engström 1984:56,71).

Arbetskraften
Vad betyder då antalet dagsverken i förhållande till 
gårdar och befolkningsunderlag på Gotland?

De flesta forskare har antagit att antalet gårdar 
på vikingatiden inte skilde sig så mycket från de his
toriskt kända gårdarna på 1600-talet. Man kan dock 
märka en långsam ökning med en svacka i mitten av 
1300-talet (Carlsson 1979:148). Antalet gårdar på 
Gotland under vikingatiden har beräknats till 1200. 
År 1250 har de uppskattats till 1521 stycken vilket 
kan jämföras med uppgiften om 1540 gårdar år 1653 
(Carlsson 1983: 29, 33, Kyhlberg 1991:64).

Med utgångspunkt från den relativt oförändrade 
befolkningsstrukturen kan de 36 000 dagsverkena
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vid byggandet av Bulverket jämföras med uppgifter 
om dagsverksskyldigheter i revisionsboken från 1653. 
Åt de 20 tingsdomarna fick bönderna varje år utföra 
2 830 dagsverken. Kronan krävde i sin tur varje år 
12 000 dagsverken av gotlandsallmogen (Gardell 
1986:113-115). Dessa dagsverken var alltså en form 
av skatt som utfördes vid sidan om det ordinarie ar
betet på gården.

Oavsett hur man tolkar anledningen till uppfö
randet av Bulverket så förefaller det troligt att byg
gandet krävt någon form av lokal mobilisering. Ar
betarna skulle äta och de skulle härbärgeras i Ting
stade. Timret skulle avverkas och fraktas fram. Den
na lokala förankring behöver dock självklart inte au
tomatiskt tolkas som ett frivilligt samarbetsprojekt. 
Insatsen kan ha varit mer eller mindre påtvingad.

När det gäller den faktiska arbetskraften vid byg
gandet så är produktionsförhållanderna och arbets
delningens organisation under äldre medeltid en 
mycket spännande fråga. Genom bland annat Guta- 
lagen framgår det att det fortfarande under 1200- 
och 1300-talet fanns ett stort inslag av ofria trälar på 
ön (Holmbäck & Wessen 1943, Westerdahl 1988:40).

Huvudgårdar under tidig medeltid med såväl ofri 
som fri arbetskraft har diskuterats av Tomas Lind
kvist. Han beskriver hur denna storgårddrift, som 
utgjorde en reminiscens från ett direkt ekonomiskt 
slaveri, mer och mer övergick till ett system med 
exploatering av fristående producenter (1979:37- 75,

151). Intressant är att historiskt material indikerar 
att det i Tingstäde under äldre medeltid kan ha fun
nits vissa ovanligt stora gårdar (se Bendegard 
1992:32-36 samt kap 3).

De vikingatida och medeltida gårdarnas storlek 
på Gotland har behandlats av Anders Carlsson. Han 
anser att en dessa bör ha bestått av två hushåll eller 
fler. På gårdsenheterna levde i så fall minst tolv per
soner, spädbarn oräknade. Detta innebar då att det 
fanns ett arbetskraftsöverskott på gårdarna som möj
liggjorde långa handels-och plundringresor för vissa 
av männen. Men kanske också deltagande i ett stort 
byggnadsprojekt (Carlsson 1983:33-37).

Om man antar att Bulverket uppfördes snabbt 
under en begränsad tid så krävs en relativt stor ar
betsstyrka. För ett år handlar det om drygt 100 man. 
Skedde byggnationen under en eller några månader 
så behövdes närmare tusen man.

Detta innebär att ett "bygdelag” av sockenstorlek 
baserat på cirka tio tingstädegårdar knappast kan ha 
stått för hela arbetet. Resursmobiliseringen måste 
minst ha grundat sig på kontroll av en dryg handfull 
"bygder" av Tingstädes storlek.

Byggandet av Bulverket medförde inte att halva 
Guteön kalhöggs eller att landet blev utblottat. Bygg
nadsverket krävde emellertid en kraftsamling som 
åtminstone måste ha berört en stor del av norra Got
land.
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Aktivitet, sönderfall eller naturlig sedimentationf

Nere i kalkleran syns tydliga spår av hur timmer
män byggde stockistor, snickrade hus och spetsa
de palissadpålar. Men vad användes den stora 
sjöbyggnaden till när den sedan var färdig?

Metodisk utgångspunkt
De grundläggande principerna för att i fält förstå och 
dokumentera arkeologisk stratigrafi är självklart sam
ma oavsett om utgrävningen sker på land eller un
der vatten.

Ett lager som ligger direkt ovanpå ett annat de
ponerades senare än det underliggande. Genom att 
vara observant på i vilken ordning de olika lagren 
överlappar varandra kan händelserna som skapade 
dem ordnas i en inbördes kronologi.

Detta innebär dock inte att olika nivåer i botten 
generellt kan jämställas med ålder. Särskilt i mjuka 
bottensediment kan tunga saker snabbt sjunka djupt 
ned, och föremål från olika tider därmed ligga på 
samma nivå.

Ett tungt föremål som ramlar ner eller placeras i 
botten gör dock ett spår efter sig. ”Gropen” fylls snart 
igen med ”ungt” bottenmaterial som ger ett tydligt 
mönster i lagerföljden. Det är därför inte bara "nor
mala lager” som ger information vid en arkeologisk 
utgrävning. Även gropar, mönster och konkreta ting 
är viktiga ”kontexter” som efter en tolkning kan ge 
en möjlighet att rekonstruera skeenden och händel
ser på en plats (jmf Harris 1989, Dean 1992:93-94, 
Järpe 1979:2).

En stratigrafisk studie är därför inte en mekanisk 
”nivådateringsmetod” av artefakter, utan ett sätt att 
ta reda på vad som hänt på platsen.

Vad bevaras?
En viktig källkritisk fråga vid en arkeologisk under
sökning är hur bevaringsmässigt representativt ma
terialet är i förhållande till de aktiviteter som skapa
de dem. Hur mycket har förstörts av tidens tand? 
Vad betydde den omgivande miljön vid själva depo
neringen? Här finns det flera skillnader mellan land 
och vatten [jmf Muckelroy 1979).

En av de största fördelarna med undervattensar
keologi är att organiskt material bevaras vida bättre i 
vatten än på land. Nere i bottensedimenten kan till 
exempel matrester, flisor från timmerarbete och av- 
fallsmaterial i princip bevaras hur länge som helst.

Flera olika faktorer bidrar till detta. Kyla, mörker 
och låg syrehalt minskar den biologiska nedbrytning
en. Någon uttorkning av materialet sker inte och i 
vattnet finns ofta en geologisk sedimentation som 
kapslar in och skyddar föremålen. Undervattensläm- 
ningar har dessutom hittills varit mindre utsatta för 
mänsklig åverkan än fornlämningar på land.

De goda bevaringsförhållanderna för organiskt 
material under vattnet ger därför en möjlighet att 
studera den del av det arkeologiska källmaterialet 
som ofta är försvunnet i det landarkeologiska mate
rialet.

Emellertid så sker även nedbrytning under vat
ten. I havet är skeppsmaskens glupska vrakätande 
välkänt. Men även andra växter och djur kan ibland 
förstöra trä och annat organiskt material (se Ferrari 
& Adams 1990).

Fig 18. Stratigrafisk utgrävning under vatten kräver 
erfarenhet och träning. Slamsugen är inget gräwertyg utan 
ett redskap med vilket arkeologen för bort sediment som 
lösgjorts med skärslev eller pensel 
(Foto P A Pettersson).

66



67



Den skyddande geologiska sedimentationen fö
rekommer inte alltid och är inte heller jämn över 
tiden på en plats. Strömmar och vindförhållanden 
kan också ha stor betydelse för bottenförhållandena. 
I Tingstade träsk finns till exempel områden med re- 
centa lager sida vid sida med djupområden där bot
ten består av bronsålderssediment! (se Lundqvist 
1940:88-90).

Även vågor och is kan förändra bottnarna. Före
mål och lager som under mycket långa tider varit 
täckta av sediment kan plötsligt bli synliga och löpa 
risk att förstöras. Detta är till exempel vanligt längs 
flacka och blåsiga kuster.

Deponering
En undervattensarkeolog bör även beakta om det 
innebär något särskilt att deponeringen av materia
let skett i vatten. Speciellt gäller det lätta material 
som i vattnet vill flyta och ”sväva” iväg. Föremål och 
lager kommer då inte att ligga i direkt anslutning till 
den plats där aktiviteten utspelades (jmf Keller 
1974:31-32).

Extrema exempel på vattnets bärande förmåga 
är vissa skeppsvrak. Det finns 1700-talsskepp som 
förlist och övergivits vid Gotland, men sedan drivit 
över Östersjön för att sjunka och bli vrak vid fast- 
landskusten (Rönnby 1993).

Ett intressant särfall utgör också rinnande vatten 
som kan föra med sig arkeologiska material långt från 
sin ursprungliga plats. ”Lagringen” kan då till exem
pel ske i flodkrökar, där föremål och olika skikt stap
las inifrån och ut. Resultatet blir en slags stående 
kronologisk lagerföljd. Ändrar vattendraget sedan sitt 
lopp kan ibland material frigöras för att omdepone- 
ras i nästa flodkrök. Resultatet blir att bildäcken ham
nar längst in medan stenåldersflintan ligger ytterst 
(muntliga upplysningar A. R. Saltus se också Saltus 
1988:107-113).

Frilägga och dokumentera
Det säger sig självt att om en utgrävning sker i form 
av muddring i mer eller mindre kolmörker, där fyn
den tas tillvara i ett såll, så finns det ingen möjlighet 
att registrera olika bottenstrukturer.

En förutsättning för stratigrafiska studier under 
vatten är därför att grävningen sker med samma kva
litetskrav som vid arkeologiska landutgrävningar.

Det innebär bland annat att dykaren måste kun
na ligga på ett sådant sätt att han eller hon inte själv 
gör åverkan på botten och grumlar upp sikten i vatt
net. En ram av byggnadsställningar över utgrävnings- 
området är till exempel en bra lösning.

Friläggandet kan sedan ske med hjälp av skärs
lev, pensel eller handen. Slamsugen, som nästan all
tid är en förutsättning vid undervattensutgrävning, 
används emellertid endast som en siktförbättrare. En 
landarkeolog samlar ihop jord och grus i en hink 
och går med jämna mellanrum och tömmer den. På 
samma sätt kan slamsugen fungera som en automa
tisk borttransportör av utgrävt material. Som en extra 
försiktighetsåtgärd och för att kunna ta tillvara även 
mycket små fynd är det ofta lämpligt att även leda 
pumpvattnet till ett såll.

Att gräva under vattnet är inte mer besvärligt 
eller jobbigt än att ligga på magen i ett arkeologiskt 
schakt på land. Att både arbeta effektivt och bibe
hålla sikten i vattnet är dock en teknik som måste 
tränas.

Arbete under vatten innebär ofta att ha en viss 
tidsnöd beroende på begränsad expositionstid och 
kyla. Foto och avancerade databaserade inmätnings- 
program är därför viktiga hjälpmedel vid 
undervattensarkeologisk dokumentation (se tex Rule 
1989).

En stratigrafisk analys är dock inte betjänt av en 
exakt avbildning av bottenstrukturen utan kräver en

Fig 19.1990 års undersökningsponton mitt i 
Tingstäde träsk (Foto P A Pettersson).
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tolkad bild där lagrens avgränsningar betonas. En tra
ditionell avritning med penna och ritbräde har då 
den fördelen att man tvingas till att göra urval och 
försöka se samband. Detta kan vara särskilt viktigt 
vid diffusa och osäkra lager. Var går gränserna för de 
olika lagren? Vilka skikt tyder på mänsklig aktivitet 
och vad är spår av sönderfall och naturlig sedi
mentation? Denna bedömning gör man självklart bäst 
på plats med materialet framför cyklopet.

Bulverkets lager
I samband med undersökningarna av Bulverket har 
stor vikt lagts vid stratigrafiska studier. Målsättning
en med dessa har varit att försöka utreda vad den 
stora plattformen i sjön användes till, och hur länge 
den var i bruk.

Ett 27 meter långt och cirka 2,5 meter brett 
schakt grävdes i anläggningens södra del. Botten har 
dokumenterats i form av planskisser och hela den 
västra väggen i schaktet har ritats av i sektion (se 
appendix 8). För att i någon mån kontrollera om la
gerföljden i schaktet är representativ för hela Bul
verket har det även tagits 20 stycken borrkärnor från 
olika delar av anläggningen.

Lagerföljden i botten är komplicerad och inte helt 
lättolkad. I schaktområdet finns en naturlig sedimen
tation som grovt kan uppskattas till cirka 0,6 meter 
på 800 år (jmf Lundqvist ATA dnr 0343/1930).

Inkapslat i dessa naturliga lager ligger resterna av 
Bulverket, som emellertid i hög grad fortfarande är 
en tredimensionell konstruktion vars övre delar be
finner sig ovanför bottenytan. Bulverkets stockar och 
plankor har därför under hela tiden från övergivan
det satt spår i lagerföljden. Det gäller att tolknings- 
mässigt försöka separera vad som är spår av aktivi
tet, sönderfall och naturlig sedimentation.

Enruskor
Schaktet sträcker sig förbi två stycken stockistor som 
utgjort fundament till sjökonstruktionens golv. I an
slutning till tre av hörnen på stockistorna påträffa
des kapade enruskor. Två av dessa låg så långt ned i 
bottensedimenten att de måste ha hamnat där innan 
Bulverket byggdes. Förmodligen utgjorde de utmärk- 
ning för kistornas platser. Enruskorna är så pass kor
ta att de knappast kan ha stått på sjöbotten. Det fö
refaller därför istället troligt att någon var ute och 
stakade en byggplan på isen innan timmermännen 
satte igångl

Cirka 55 cm under nuvarande bottenyta finns ett 
kraftigt några centimeter tjockt lager av flisor och 
huggbitar. Under denna nivå är botten "arkeologiskt 
steril" och hårt packad. Flislagret är tydligt avgrän
sat och härrör från byggtillfället. Det bör ha avsatts 
under en kort koncentrerad tid, förmodligen inte mer 
än ett år. Träbitarna är ljusa i färgen och ger ett in
tryck av att vara helt färska.

Omedelbart under flisorna påträffades en liten 
bronsnyckel med j ärnten (fnr 1001) På skaftet finns 
en dekor i form av fyra punkter. På tenen satt vid 
påträffandet även en rund järnring för upphängning. 
Ringen har avlägsnats vid konserveringen.

Nyckeln hittades vid yttre kanten av södra läng
an. Till skillnad mot Zetterlings fynd så är den alltså 
stratigrafiskt säkerställd att tillhöra "bulverkstid”. 
Eftersom den ligger under flislagret har den förmod
ligen tappats över kanten på plattformen i samband 
med byggandet. Typologiskt har nyckeln daterats till 
sen vikingatid-tidig medeltid. Kanske har den använts 
till en kista eller skrin (muntligt Lena Thunmark- 
Nylén, Historiska museet).

Ovanpå och delvis nedsjunkna i tillverkningslag- 
ret påträffades åtskilliga knytnävsstora stenar. Dessa

Fig 20. En bronsnyckel samt en nätknytarsticka i enträ 
påträffades i det nya gräimingschaktet 
(Teckning P A Pettersson).
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var koncentrerade till schaktets mitt och deras funk
tion är oklar. Artillerimajoren Zetterling observera
de liknande stenar i sjön på 1930-talet och tolkande 
dem då som ammunition, ”slungstenar”. Möjligtvis 
användes de vid byggandet som tyngder. Ett annat 
förslag är att de låg på taken för att hålla gräs på 
plats.

I tillverkningslagret fanns även några spår av att 
man i botten kört ned en påle eller något liknande 
som sedan tagits bort. Av utseendet på störningens 
översta del bör detta skett strax efter att byggandet 
avslutats. Arbetade man med att förstärka anlägg
ningen? Eller höll man på att montera ned?

Från tillverkningslagret och upp cirka 30 centi
meter bestod botten av ljus kalkbleke med flera oli
ka mörkare stråk. Här fanns åtskilliga bitar av trä 
och bark, samt även några små koncentrationer av 
"färska” löv.

Träsktorsk
I skiktet ovanför tillverkninglagret hittades vidare fyra 
obrända kotor från får (fnr 1011, 1020) Dessa kom 
från två olika individer. På den ena finns fortfarande 
rest av sena kvar. Förutom dessa ben hittades även 
två kotor från en torsk! (fhr 1026, muntligt Ebba 
During, Stockholms universitet).

Det skall dock poängteras att benmaterialets 
omfattning i det 50 kvadratmeter stora schaktet är 
ytterst litet vid en jämförelse med till exempel ett 
tidigmedeltida stadslager. Vad det handlar om är 
ungefär resterna av en persons måltid vid ett tillfäl
le.

. Precis som vid majorens utgrävning påträffades 
även hasselnötter (fnr 1014,1019), skalet av en val
nöt (fhr 1027) samt toppen av ett ekollon (fhr 1031). 
Det hittades också väggmossa som fortfarande var 
grön samt gulnat gräs. Gräset låg i form av upp till 
0,5 meter stora sjok. En möjlig tolkning är att det 
rör sig om takläggningmaterial.

En träartefakt påträffades också på denna nivå i 
form av en liten nätknytarsticka. Stickan är av enträ 
och fint skuren (fnr 1025) Formmässiga paralleller 
till detta föremål finns i senare etnologiskt material.

Samtliga dessa fynd låg alltså ovanför och åtskil
da från tillverkningslagret. Det är möjligt att detta 
visar på en tidsskillnad och därmed en viss använd
ningstid för plattformen. Men med tanke på materi
alets begränsade omfattning och dess karaktär före
faller det troligare att fynden till största delen depo
nerats på denna nivå i samband med det gradvisa 
sönderfallet av byggnaden.

Makrofossilanalys av framsållat frömaterial och 
sedimentprover direkt från botten har inte heller gett 
några uppseendeväckande resultat (se appendix 5). 
De flesta arter som påträffats är naturliga träskväx
ter. ”Bulverkslagren" avviker visserligen från de om
givande nivåerna och innehåller kulturindikatorer i

Fig 21. Övre: Vid nr 1 syns störningar i stratigra- 
fin. Dessa beror förmodligen på att stockar och 
timmer sjunkit ojämt i den mjuka botten. 
Förmodligen har is och lågvatten vid olika 
tillfällen ”tryckt till” lagren. Vid nr 2 är spår av 
att någon en relativt kort tid efter byggnadstillfället 
kört ned någonting kraftigt i botten.

Mitt: Vid nr 3 är rester av ett litet lokalt flislager. 
Av nivån att döma avsattes detta skikt flera 
hundra år efter byggtillfället. En trolig förklaring 
är att det är rester av timmerhämtning ute i sjön. 
Spår av flislager högt upp i stratigrafin finns också 
på flera andra ställen.
Undre: Vid nr 5 syns en vertikal stolpe och en 
påträdd okstock. Runt vertikalen och stocken böjer 
lagren av nedåt. Detta visar att konstruktion 
sjunkit ned i kalkleran. Processen förefaller pågått 
under mycket lång tid, men särskilt intressant är 
att "sjunkningen" är allra störst i början. TiUverk- 
ningslagret vid nr 4 böjer kraftigt av nedåt. Blev 
Bulverket relativt snart efter byggnadstillfället en 
sned och vinn konstruktion?
(T?ckning Jon Adams).
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form av frön som kan ha samband med hö. Materia
let är dock mycket litet och fröna kan ha följt med 
timret ut vid byggandet.

Det organiska lagret avslutades med ett skikt som 
till färgen var något mörkare än övrigt material. För
modligen kan detta förklaras som en period med 
mycket lågt vatten då erosion och igenväxning ökat 
markant. Att lagret som först antogs skulle vara res
ter av en stor brand förefaller inte troligt. Något kol 
eller sot kunde inte hittas i lagret.

De översta 20 centimetrarna i schaktet innehöll 
mycket få organiska delar även om en svag mörk- 
färgning kunde dokumenteras i schaktets södra del.

Timmerhämtning och sjunkning
I södra delen av schaktet iakttogs även ett intressant 
litet lokalt aktivitetslager. Det gällde en samling små 
huggspån relativt högt upp i stratigrafin. Även Zet
terling observerade under sitt arbete på 1930-talet 
att det fanns skilda lager med huggspån på olika ni
våer i botten (se Lundkvist 1965:68-79).

En tolkning av detta är att det handlar om olika 
byggnadsetapper. Om man dock antar att den omgi
vande ”geologiska” sedimentationen varit något så 
när jämn över tiden så måste det förflutit relativt 
lång tid mellan det första tillverkninglagret och den 
händelse som resulterade i de nya huggspånen. Giss- 
ningsvis med tanke på schaktväggens totala höjd fle
ra hundra år. Själva lagret är inte heller särskilt om
fattande.

En alternativ tolkning till de högt upp i lagerfölj
den belägna huggspånslagren är därför att det är res
ter av att någon har hämtat timmer ute i sjön. Den 
stora virkesansamlingen måste i alla tider utgjort en 
lockelse för traktens bönder. Ett stöd för denna tolk
ning är att det observerade huggspånslagret förefal
ler blivit till i inledningen av den period av förmodat 
lågvatten som nämnts ovan. Då bör det varit extra 
lätt att hämta ved ute i sjön.

Vid stockkistornas hörnknutar framträdde en 
kraftig störning i lagerföljden. Horisontella lager vink
lar av nedåt, blir diffusa eller förefaller upphöra. 
Detta är bevis för att kistorna har sjunkit ned i bot
ten. Att tidsfästa detta förlopp är inte enkelt. Sjunk- 
ningen har förmodligen pågått genom århundrade
na, och ökat i perioder av lågvatten då också isen 
kan ha tryckt till konstruktionen. Att till- 
verkningslagret kraftigt böjer av nedåt måste dock 
tolkas som att sjunkprocessen startade relativt snart 
efter uppförandet och var störst i början.

Förmodligen har kistorna även sjunkit olika fort. 
Vid södra vertikalen gjordes ett försök att utröna hur 
djupt stockarna sjunkit ned i bottenleran. Ett smalt 
schakt grävdes rakt ned i anslutning till hörnet. Inte 
mindre än fem lager stockar kunde då iakttas. Den 
understa stocken, vilken var över 50 cm bred, låg 
drygt 3,0 meter under tillverkningslagret.

Undersökningar av trämaterial från Bulverket vi
sar dessutom att stora delar av konstruktionen ut
satts för kraftiga rötangrepp. Dessa är av den om
fattningen att Tomas Nilsson vid lantbruksuniversi
tetet i Uppsala anser att konstruktionen maximalt 
kan ha haft en livslängd på cirka 50 år (se appendix 
6).

Både sjunkningen och rötskadorna tyder alltså på 
att Bulverket snart efter uppförandet var en sned 
och vinn konstruktion som höll på att falla sönder!

Proppar

Som en komplettering till studiet av lagren i schak
tet har det som redan nämnts tagits sedimentprop
par på olika ställen inom anläggningen.

I så gott som samtliga proppar syns spår av till
verkningslagret. Även senare perioder av sönderfall,

Fig 22.1 Tingstäde träsk finns flera märkliga grund
hankar. Karta upprättad av Lundkvist 1940 efter 
lödningar av Zetterling på 1920-talet.

74



Tingstäde kyrka

Bulverket 500 meter

75



erosion och eventuell timmerhämtning finns repre
senterade. Inom ett begränsat område i sydöstra hör
net påträffades metertjocka lager av ris och kvistar. 
Vid provtagningstillfället bubblade det upp en hel 
del gas. Likande lager av ”risgärden” nämner även 
majoren att han påträffade vid sina muddringar.

I norra och västra längan är botten mycket om
rörd av Zetterling. Här gjordes flera försök innan 
proppar med intakt lagerföljd kunde tas upp.

Några uppseendeväckande skillnader i de arkeo
logiska lagrens sammansättning gentemot provschak
tets stratigrafi kunde alltså inte konstateras genom 
dessa proppar. Något tydligt kulturlager eller spår 
av brand fanns inte heller vid provtagningsplatser- 
na.

Emellertid visade proven tydligt att de geologis
ka bottenförhållandena inom området skiftar mar
kant. Östra delen av Bulverket är betydligt grunda
re, och här ligger de arkeologiska lagren betydligt 
längre ner i bottensedimenten.

Dessa skillnader i botten har att göra med den 
stora grundbank som befinner sig öster om Bulver
ket. År 1925 gjorde Zetterling en djupkarta över 
Tingstäde träsk. På denna framgår att flera stora 
grundområden sträcker sig genom sjön. Den centra
la och största banken ligger i direkt anslutning till 
Bulverket och dess form tycks till viss del anknyta 
till konstruktionen.

En naturlig fråga är därför vad som händer vid 
lågvatten i sjön. Skulle den långsmala banken syd 
om Bulverket då rent av kunna utgöra en fast för
bindelse in till sjöstranden ? Enligt geologer kan man 
dock knappast förvänta att bankarna skall haft nå
gon bärighet (muntligt Tom Floden och Per Söder
berg, Stockholms universitet). Vid lågt vatten blir 
istället grundpartiema helt ogenomträngliga då man 
varken kan gå eller åka båt över dem. Har därför 
kanske Bulverket medvetet anlagts vid en ogenom
trängliga gyttjebank som en försvarsåtgärd?

Grundbankar
Uppbyggnaden av de märkliga bankarna i Tingstäde 
träsk finns beskrivna av G. Lundqvist (1940:89-90 
och 1965:66). En kombination av vind och lälägen i 
sjöns strömcirkulation skall vara anledningen till att 
sedimenttjockleken skiftar på olika platser i sjön. Han 
menar vidare att bankbildningen skall ha börjat i slu
tet av subboreal tid och pågått sedan dess. Lund
qvist antar att bankarna långsamt förskjuts mot syd
öst då det oftast blåser från nordväst på platsen.

Detta skulle innebära att banken vid Bulverket 
under tiden för byggandet av anläggningen borde 
täckt mer av platsen för konstruktionen. Att Bulver
ket inte byggts uppe på banken står emellertid klart 
genom den bevarade stratigrafin. Från Lundqvists 
egen ”linjeprofil” (Lundqvist 1965:66), samt från 
nyupptagna sedimentproppar i östra delen av Bul
verket, framgår det också att banken inte kan ha be
funnit sig närmare anläggningen vid byggtillfället. 
Det verkar snarare tvärtom. De dryga 1,5 meter se
diment som idag ligger ovanpå "tillverkningsflisor- 
na” i det prov som togs sydost om sydöstra hörnet 
måste hamnat där under de senaste 800 åren.

Kvarvarande möjligheter är då att grundbanken 
på 1100-talet befann sig väster om Bulverket, och 
på 900 år "passerat” över hela anläggningen vilket 
verkar något långsökt. Alternativt, vilket förefaller 
mest troligt, är att den i princip under tidigmedeltid 
befann sig på samma ställe som nu men sedan vuxit 
åt väster genom att sediment genom vindar och 
strömmar packats på västra sidan av banken.

Arvid Zetterling oroade sig för grundbanken och 
påstod att han kunde konstatera att Bulverket snabbt 
höll på att överlagras av kalkbleke. Som bevis på detta 
anför han att sydöstra hörnet var synligt 1922 men 
fem år senare inte gick att urskilja (se ZetterlingATA 
dnr 177/30,1526/30, jmf dock Lundqvist 0343/30).

Majoren verkar kraftigt ha överdrivit förloppet. 
Men i sak kanske han hade rätt. Banken har inte rört 
sig bort från Bulverket, utan mittområdet i sjön har
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langsamt genom århundradena grundats upp. Var
för grundbanken till formen samtidigt tycks ha an
passat sig till Bulverkets fyrkantiga sidor är dock inte 
helt lätt att svara på. Kanske har det bildats någon 
form av strömmar runt den stora träkonstruktionen?

En intressant fråga i anslutning till banken är slut
ligen även om den numera höjda och reglerade vat
tennivån i träsket medfört någon förändring i hur 
sedimenten packas. Varför påstår Zetterling att man 
1928 inte kunde se det sydöstra hörnet när man idag, 
om än otydligt, faktiskt kan urskilja det?

Några slutsatser
Utgrävningsresultaten från Tingstäde träsk visar att 
stratigrafiska arkeologiska studier under vattnet är 
fullt genomförbara. Kanske kan man till och med 
påstå att "lageranalyser" är ovanligt lämpliga att ut
föra i undervattensmiljö där bevaringsförhållandena 
ofta är speciellt goda.

Resultatmässigt visar de stratigrafiska samman
hangen att konstruktionen byggts med stor frenesi. 
Detta verkar ha skett under en kort koncentrerad 
tid. Genom lagren avspeglas då indirekt ett akut be
hov av en lättförsvarad plats. De berättar också att 
det fanns resurser och organisation för ett stort sam
ordnat byggprojekt på Gotland under denna tid.

Något kulturlager som indikerar en bosättning på 
platsen påträffades dock inte. Trots de mycket goda

bevaringsförhållandena är spåren av mänsklig akti
vitet efter själva uppförandet relativt få. Botten
strukturen visar även hur kistorna sjönk i de lösa sedi
menten. Något som självklart kan ha haft betydelse 
för platsens övergivande.

Förståelse av arkeologisk stratigrafi, vare sig det 
är över eller under vatten, är dock inte bara ett un- 
dersökningstekniskt och kronologiskt problem. Själva 
tolkningen av lagren berör en annan sida av arkeo
logiämnet.

Den arkeologiska stratigrafin på en viss under
sökningsplats är inte resultaten av mekaniska pro
cesser utan i hög grad formad av för platsen speciel
la historiska och kulturella omständigheter. Det är 
människors medvetna handlingar som skapar den ar
keologiska stratigrafin.

Till exempel behöver inte tunna kulturlager på 
en plats nödvändigtvis betyda att platsen inte an
vänts. Var man kanske istället mycket noga med att 
städa och hålla rent? Hade platsen kanske en speci
ell funktion eller betydelse? Otydliga lager och få 
fynd kan då istället för avsaknaden av aktivitet speg
la tradition och förhållningsregel i ett samhälle (Jmf 
Andrén 1986:259 ff, Beronius-Jörpeland 1992:- 
131ff).

Så varför Bulverket uppfördes under sådan hast 
och varför spåren av verksamhet är så få avläser man 
inte nere i kalkbleken. Svaren på detta måste man 
söka i det omgivande tidigmedeltida samhället.
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Varviga furor

Bulverket är byggt av präktig gotländsk kärnfuru. 
Att såga dendroprover på botten är därför ett 
mödosamt arbete. Uppe vid ytan är träskivorna 
ljusa i fargen och doftar kåda.

När?
Utifrån en allmän uppfattning om fornborgars för
modade ålder antogs inledningsvis under Zetterlings 
undersökning Bulverket vara från folkvandringstid 
eller möjligtvis vendeltid. Denna uppfattning stöd
des av de flesta samtida experter. Precis som Tors- 
burgen föreslogs därför Bulverket ha något att göra 
med den i gutasagan omtalade massutvandring som 
enligt dåtidens forskning förmodades ha skett runt 
år 500.

Förbryllande var dock den avancerade husbygg
nadstekniken och spåren av kraftiga eggverktyg. Det 
fanns därför de som ansåg att konstruktionen knap
past kunde vara äldre än vikingatid. Det var som ti
digare nämnts inte förrän 1932 Zetterling påträffa
de några fynd som var möjliga att typologiskt date
ra. Dessa tydde då på en datering till "övergången 
mellan heden och kristen tid”.

Majoren antog dock att Bulverket med hänvis
ning till den bastanta byggnadstekniken borde ha varit 
i bruk under en tid dessförinnan. Han såg därför fynd
ens ålder först och främst som ett bevis för att an
läggningen fortfarande användes under sen vikinga
tid (Zetterling 1935:15-18).

Pollenanalys
Pollenanalys var på 1920-talet den enda tillgängliga 
naturvetenskapliga dateringsmetoden. 1924-25 tog 
Gösta Lundqvist prover för datering av "bulverksni-

vån” i Tingstade träsk. Enligt de första analyserna av 
detta material ansåg Lundqvist att en datering till 
förromersk järnålder föreföll trolig (Lundqvist 
1965:68)

Med tanke på anläggningens ytterst komplicera
de stratigrafi, med en lagerföljd som på grund av 
”nedsjunkningar” ibland närmast har blivit vertikal, 
samt Zetterlings hantering av proverna, finns emeller
tid all anledning att ta siffror och nivåer i Lundqvists 
pollentabeller med en nypa salt.

Resultatet av dateringen har han själv också revi
derat i ett senare sammanhang. Där nöjer han sig 
med att konstatera att bulverksnivån i träsket anslu
ter till en kraftig uppgång av tallpollen. Han avstår 
vid detta tillfälle från att uttala sig om kronologisk 
ålder. Intressant är dock att han i proverna tydligt 
observerar två olika nivåer av kulturlager i form av 
spån och ris (Lundqvist 1965:68-71).

Varviga träd

Ett metodiskt intressant försök att datera Bulverket 
gjordes på 1930-talet av Ebba Hult De Geer. Resul
tatet finns publicerat i en hyllningsskrift till Sven 
Hedin på hans 70-årsdag (Hult de Geer 1935:501 - 
531).

På 1700-talet hade två franska naturfilosofer, 
bland annat greven G.L. Buffon, i verket ”Historie 
Naturelle”, beskrivit årsringarnas variation hos träd. 
Hult de Geers idé var att variationer hos trädringama 
på bulverkstallarna skulle kunna användas datering. 
Den dendrokronologiska metoden var vid denna tid

Fig 23. De välbevarade timmerstockarna utgör ett 
utmärkt material för dendrokronologisk analys.
(Foto P A Pettersson)
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Även material från den tidigare nämnda klink- 
byggda båten har I4C- analyserats. Denna gav en re
lativt ung datering 1180+-80 samt 1215+-100 e.Kr 
(Bendegard 1992:1 l,Varenius 1979:11). Kalibrerat 
ligger datering mellan 1100-1250 (appendix 4).

Båten är som alla Zetterlings fynd inte stratigra- 
fiskt säkerställd att tillhöra bulverkstid. Den skulle 
därför kunna vara från en senare period. Men med 
hänvisning till båtens typ, samt det faktum att den 
förefaller upphuggen, är det väl mest troligt att den 
faktiskt tillhör samma tid som den övriga konstruk
tionen. En förklaring till den något sena dateringen 
kan då vara att proverna varit kontaminerade. Ana
lysen skedde nämligen på delar som konserverats 
genom alunkokning.

Ett försök att i samband med den nya undersök
ningen dendrodatera ett spant från bulverksbåten gav 
inte något entydigt resultat. Provet visar emellertid 
en hög sannolikhet för en datering till 1120-tal 
(muntlig uppgift Alf Bråthen).

Från trädelar som daterats med hjälp av dendro- 
kronologi har även tagits två nya 14C-prover. Dels 
rörde det sig om en ”vertikalpåle” tillhörande en kist- 
konstruktion (dendro nr 99) Denna har årsrings- 
daterats till 1124. Till provet togs material ur de 14 
yttersta årsringama. 14C värdet blev BP 930 +-70 (ST 
13339).

Det andra provet utgjordes av en palissadpåle 
daterad till 1129 (dendro nr 100). Till provet använ
des de 20 yttersta årsringama. 14C värdet blev BP 
865 +-70 (ST 13340).

Kalibrerade stämmer dessa värden mycket bra 
överens med resultaten från dendroanalysen (se ap
pendix 4).

Dendroundersökningen

Under perioden 1989-1992 har parallellt med ut
grävning och dokumentation tagits träprover för 
dendrodatering (appendix 3).

Proverna har samlats i form av provserier inom 
elva rutor, cirka 10X10 meter stora. Sex av provse
rierna härrör från huvudkonstmktionen, där tio trä
prover sågats inom varje ruta. Övriga serier har ta
gits i pålspärren, och omfattar vardera fem prover. 
Fömtom dessa har det även tagits en handfull andra 
prover.

Samtliga träprover har sågats för hand av dykare 
under vattnet och provplatserna märkts med vita 
fyrkantiga numrerade plastbrickor. Dateringsanaly
sen har utförts av Alf Bråthen som även deltagit i 
fältarbetet (Bråthen 1993).

Det sammanlagda antalet dendroprover från un
dersökningen är 100. Av dessa har 48 prover varit 
dateringsbara (se appendix 3). Vankant eller stam
mens kurvatur har funnits på 13 träprover av vilka 
sex har varit möjliga att datera till avverkningsår.

På grund av inledande svårigheter att vid prov
tagningen under vattnet avgöra antal saknade års
ringar, samt den relativt låga dateringprocenten, be
dömdes det nödvändigt att försöka insamla ett stort 
antal prover. Med tiden praktiserades dock ett mer 
selektivt väljande av lämpliga prover. Av de avslu
tande 15 proverna hade sju vankant eller kurvatur, 
och på fem av dessa gick fällningsåret att datera.

Äldsta daterade plankan är avverkad 1120 och 
kommer från norra delen av västra längan (nr 27). 
En kraftig rundstock i hörnet av östra och norra läng
an höggs ett år senare, 1121 (nr 88).

Av de sex daterade proverna med yttersta ringen 
bevarad är tre huggna år 1124. Det rör sig om en 
okstock från nordvästra hörnet (nr 86), ett byggnad
stimmer från schaktet i södra längan (nr 96) samt en 
vertikalstolpe till ett kisthörn också från grävning
schaktet (nr 99).

Yngsta avverkningsdateringen är slutligen en pa
lissadpåle utanför södra längan. Denna är daterad till 
1129 (nr 100).

Merparten av övriga daterade prover, där alltså 
yttersta ringarna saknas, motsäger inte på något sätt
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oprövad i Sverige. Tillvägagångsättet påminde dock 
om metoden vid datering av varviga leror och Ebba 
de Geer var gift med pionjären inom forskningen 
om varviga leror, geologiprofessom Gerard de Geer 
(brev Alf Bråthen 16/9 1994).

Utgångsiden och referensmaterialet för hennes 
arbete var amerikanen A.E. Douglas studier av års
ringar i jättetallar från Kalifornien. Resultatet blev 
att hon trodde sig kunna uttyda en datering av 
bulverkstallama till mitten av 400-talet. Denna är 
felaktig då fjärrkonnektion på detta sätt inte är möj
lig Qmf Lundqvist 1965:74).

Intressant är dock att De Geer i sina prover re
dogör för en relativ kronologi mellan proverna. Själ
va huvudkonstruktionen sägs främst bestå av stock
ar huggna år 450 e.Kr, några få även från 448 e.Kr.

Hon påstår därefter att den inre norra och yttre 
västra palissaden har blivit förstärkt år 527 och 530. 
Vidare att den inre östra har blivit byggd år 557 samt 
att de södra palissaderna knappast blivit uppförda 
före 580. År 585, hela 135 år efter uppförandet av 
huvudkonstruktionen, skall slutligen den yttre östra 
pålraden byggts.

Att huvudkonstruktionen verkar ha kommit till 
under en förhållandevis kort tid stämmer väl över
ens med de nya dateringarna (se nedan). Det i tidi
gare kapitel omnämnda tunna lagret av flis ovanför 
bulverksnivån skulle rent teoretiskt också kunna här
röra från ett pålningsarbete 135 år efter huvudan- 
läggandet. Emellertid finns det inget i den nya date
ringsanalysen som talar för att pålspärren skulle vara 
så mycket yngre som Hult de Geer anger. Snarare 
tvärtom.

Till skillnad mot kalenderdateringen så är De 
Geers relativa datering dock metodiskt invändnings- 
fri. Det är därför inte helt lätt att negligera hennes 
resultat. Kanske kan man hänvisa till att det var 
mycket tidigt i dendrokronologins utveckling. Be
dömningen av om konnektion förkommer eller inte 
fick göras utan hjälp av idag existerande datorer och

andra tekniska hjälpmedel. Hon saknade av förklar
liga skäl också erfarenhet av detta slags arbete.

Ett annat faktum som bidrar till osäkerheten är 
att det är mycket svårt att på träproverna bedöma 
hur många årsringar som saknas. Detta gäller i syn
nerhet de ovan botten liggande stora okstockama till
hörande huvudkonstruktionen. Dessa har nötts och 
eroderats jämt runt om hela stammen och förefaller 
med sin släta yta vara så gott som intakta. Även om 
ett mycket stort antal årsringar saknas.

När det gäller de stående pålarna i palissaden är 
deras yttre årsringar något lättare att bedöma. Re
dan någon decimeter ner i botten är de vanligtvis 
helt bevarade, ofta med kvarsittande bark.

Aktiva träd
Fyra stycken 14C-prover finns redovisande hos Lund
qvist (1965:74-75, 91-92 jmf Bendegard 1992:10- 
11).

Dels rör det sig om "yttersta partiet av en stor 
tallstock, troligtvis från en av bärkistorna” (ST 10: 
790+-120 BP). Analysen av detta prov skedde på 
1950-talet och stocken hade ursprungligen sänts in 
av Zetterling.

Två av de övriga proverna har tagits av Greta 
Arwidsson. Dels det ”innersta partiet av en stock” 
(ST 118: 850+-70 BP) samt ”parti av palissaderna, 
strax under barken” (ST 125: 960+-60 BP).

Det fjärde provet som tidigare analyserats är en 
”stock med upphugget hål” inlämnad av Erik Nylen 
(ST 1659:955+-65 BP). Stocken kallas för husparti, 
men på beskrivningen bör det likväl kunna vara frå
gan om en okstock.

Kalibrering av dessa gör att proverna faller inom 
tiden 1000-1200 (se appendix 4). Med hänvisning 
till 14C metodens marginal och att det råder en viss 
osäkerhet vid virkesvalet så finns det inget som mot
säger att alla proverna härrör från en period i början 
av 1100-talet.
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att Bulverket uppfördes på 1120-talet. Tolv av dessa 
har till exempel en datering senare än år 1100. På de 
flesta av de övriga stockarna, med idag yttersta ring
arna från mitten av 1000-talet, har det vid en kon
troll kunnat konstaterats att de har "utstickande kvis
tar”. Detta innebär att de mjukare partierna har ero- 
derat bort, medan kvistarna i stammen har bevarats 
bättre. Vilket då indikerar att ett relativt stort antal 
ringar måste saknas.

Ingen av de olika provseriema verkar heller vid 
en jämförelse avvika märkbart från varandra när det 
gäller ålder. Pålarna till palissaden är generellt något 
yngre, vilket är vad som kan förväntas, då dessa inte 
är lika kraftiga som de träd vilka använts till huvud
konstruktionen. Okstockarna till kistorna är också 
de äldsta träden med innersta årsringar från 900-ta- 
lets början.

Bara två träprover avviker från mönstret. Det rör 
sig om två palissadpålar utanför östra längan. Nr 81 
med yttersta ringen 1074, samt särskilt nr 85 med 
yttre ringen 1032. Dessa två saknar visserligen van
kant men yttre delen av träskivan har stammens kur
vatur vilket vanligtvis brukar indikera att endast ett 
fåtal årsringar eroderat bort. Detta skulle kunna tol
kas som om att dessa pålar visar på en tidigare bygg- 
nadsetapp ute i sjön. Kanske från någon slags an
läggning på platsen före 1100- talet.

Enligt Alf Bråthen finns det dock en möjlighet 
att det som förefaller vara stammens kurvatur kan

vara spår av att erosionen skett jämt över hela stam
men från varierande infallsvinklar (brev 16/9 1994). 
Två andra daterade prover från samma område har 
också yttre årsringar som stämmer bra med övriga 
anläggningen, nämligen 1109 och 1116. Bevisen för 
en tidigare byggnadsetapp är därmed mycket osäk
ra.

1120-talet!
Sammanfattningsvis kan man konstatera att dendro- 
undersökningen, och även 14C värdena, tyder på att 
Bulverket uppfördes under 1120-talet. Utifrån pro
verna med huggningsår förefaller också mitten av de
cenniet vara särskilt intressant. De två prover som 
härrör från anläggningens fundament är båda hugg
na år 1124 (nr 86 och 99). De är också från olika 
delar av anläggningen och indikerar därmed att bygg
nationen av i varje fall södra och västra längorna skett 
samtidigt.

De två äldsta awerkningsdaterade proverna från 
1120-talets början (nr 27 och 88) är båda från trä 
som förmodligen ingått i byggnader ovanpå platt
formen. De skulle kunna vara från hus som flyttats 
ut till plattformen från land, och som därför mycket 
väl kan vara något äldre än själva stockkistoma.

Intressant är också att konstatera att det fortfa
rande arbetades på pålspärren år 1129. Då fanns det 
tydligen ännu behov av ett bulverk i Tingstäde.
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Konstruktioner i trä och i tanke

Går det att finna några arkeologiska paralleller till 
Bulverket? Är den gåtfulla anläggningen en 
produkt av en inhemsk tradition eller är kanske 
byggnaden slaviskt eller baltiskt inspirerad? Är 
träkonstruktionen rent av en representant for de 
mystiska borgar som nämns i vikingasagorna?

Diffus
Under fältarbetssäsongerna har åtskilliga bilande tu
rister stannat vid sjöstranden och nyfiket spanat ut 
mot pontonen mitt i träsket. Kanske har de kunnat 
urskilja dykare i grälla gummidräkter som rört sig på 
den lilla plattformen. Förmodligen har dock avstån
det varit så stort att det varit svårt att se några detal
jer. De har därför tröttnat och kört vidare mot glass
kiosken och Fårösundsfärj an.

En iakttagare som stannade till vidTingstäde träsk 
700 år tidigare blev förmodligen än mer nyfiken. På 
ett avstånd av 800 meter bör Bulverkets storlek ha 
varit svår att bedöma. Den fyrkantiga formen gjorde 
att det från en låg position var svårt att se anlägg
ningens begränsningar. Intrycket måste ha varit en 
by eller stad av trä som diffust tycktes flyta i sjöns 
mitt.

Det gåtfulla och det känslomässiga avståndet till 
konstruktionen förstärktes också av den väldiga pål- 
kransen. För den tillfälliga tidigmedeltida betrakta
ren vid stranden måste anläggningen förefallit ytterst 
märklig, och kanske rent av skrämmande.

Byggnadstekniken

Bulverkets plattform är uppbyggd av timmerkistor. 
Anläggandet av träkistor i vatten finns belagd långt 
före konstruktionen i Tingstäde. Både i polska brons-

åldersbyn Biskupin och i anslutning till sjöpartier av 
Danevirke finns tekniken till exempel representerad.
I båda dessa fall rör det sig om knuttimrade kistor.

Även stockar sammanfogade med den på Bul
verket använda så kallade oktekniken finns dokumen- 
tarade på en rad olika ställen, även om det sällan rör 
sig om exakta paralleller till de ofyllda och samman
flätade kistorna i Tingstäde.

Stockar med urtag har dokumenterats i danska 
farledsspärrar från äldre järnålder [Bendegard 1983), 
men också i anslutning till de medeltida hamnarna i 
Kalmar och Stockholm (Åkerlund 1953). I mälar
stadens fall är en okstock daterad till 1000-talet (Öti
man 1987).

Timmer liknande bulverkstockarna har även hit
tats i anslutning till vikingatida och tidigmedeltida 
hamnanläggningar i Gdansk och Wollin (Filipowiak 
1986:12-13, Bendegard 1992). Dykningar utanför 
Birka tyder även på att okkonstruktioner använts till 
bryggor nedanför svarta jorden (Ingelman-Sundberg 
& Rönnby 1991)

Vid undersökningarna av den medeltida borgan
läggningen på ön Hiitis i Finlands östra skärgård kon
staterades att det fanns såväl bryggor som spångar i 
okteknik. Befästningsverken på den lilla skärgårdsön 
är daterade till 1300-talet. De är tolkade som en le- 
dungshamn, men det har även föreslagits att platsen 
varit ett piratnäste. (Ericsson 1989, Nikula 1990).

Även de byggsätt som använts för huskonstruk
tionerna uppe på plattformen vid Bulverket anslu
ter till fynd som gjorts vid undersökningar av tidiga 
kyrkor och äldre stadsbebyggelse (se tex Pettersson 
1990:38-49). Husmaterialet från Tingstäde är dock 
betydligt rikare och varierat än på de flesta andra 
ställen. Något som förmodligen beror på de goda 
bevaringsförhållanderna i vattnet.
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Okända sjöbottnar
Paralleller till Bulverket i form av andra sjöbyggnader 
med ”boendefunktion” är okända i nordiskt arkeolo
giskt material. Undantagen är möjligtvis Alvastra pål- 
byggnad och en nyupptäckt plats iTulebomosse utan
för Göteborg. Den senare utgjorde en palissadom- 
gärdad ö i sjön, och är daterad till 700-talet (muntliga 
uppgifter Bengt Nordqvist). I sammanhanget kan 
möjligtvis även äldre jämåldersfynden från Kärring
sjön i Halland nämnas. Aven om det då snarare före
faller vara frågan om någon slags offerplats (Arbman 
1945).

Det förtjänar dock att påpekas att vår kunskap om 
arkeologiska lämningar i mörka och dyiga sjöar är 
mycket liten. Fynd av bearbetat virke nämns relativt 
ofta vid förfrågningar och i inventeringsrapporter utan 
att de närmare kan specificeras.

En intressant men föga arkeologiskt känd kategori 
av undervattenslämningar är till exempel rester av fas
ta fisken. Genom främst etnologiskt material är olika 
typer av fångstanordningar i form av bland annat ”kat- 
sor" och ”verkar” kända (Eriksson 1993). Att fisket 
under medeltiden ofta kontrollerades av såväl kloster 
som kungamakt gör dem i högsta grad spännande i ett 
samhälleligt sammanhang (se Norman 1993:77-90, 
Rönnby 1993:9).

Fynd av bearbetade stockar i insjöar kan härröra 
från fiskeredskap, båtar eller bryggor men mycket väl 
också sjöbyggnader. Att i framtiden inventera sjöar och 
vattendrag är därför en angelägen och spännande ar
keologisk uppgift.

Det är för övrigt närmare en regel än ett undantag 
att det vid nya undervattensarkeologiska undersökning
ar i anslutning till medeltida borganläggningar och stra
tegiska sund hittas pålspärrar.

Pålbyar och crannogs
Om sjöbyggnader är relativt okända i Skandinavien si 
är de betydligt vanligare på kontinenten och på de brit

tiska öama. Till de tidigaste kända hör de schweiziska 
"palafittis”. Dessa byggnadsverk skiljer sig emellertid 
konstruktionsmässigt markant från Bulverket då de 
utgjorde pålbyar i strandkanten. De är också i huvud
sak daterade till yngre stenålder vilket gör en jämfö
relse med stockarna i Tingstäde tämligen långsökt (se 
tex Ruoffl980:148-158, Keller 1974).

Befästa sjöbyggnader är också ett välkänt fenomen 
i Skottland och på Irland. Dessa crannogs sträcker sig 
dateringsmässigt från bronsålder till medeltid. I de flesta 
äldre fall är det frågan om mindre bostadshyddor an
lagda på konstgjorda öar och i de yngre fallen snarast 
mindre borganläggningar av kastelltyp (se tex Morri
son 1980:156-161, Rönnby 1986).

Även från områden syd och ost om Gotland finns 
sjöbyggnader belagda. Den kanske mest kända av dessa 
är Biskupin i Polen. Denna anläggning, som är daterad 
till 1000 fKr, utgjordes av en befäst by ute i en sjö. 
Konstruktionen vilade på timrade kistor, och ovanpå 
konstruktionen fanns stockvirkeshus arrangerade i 
långa rader (Kostrzewski mfl 1936).

I östra Polen, inom det Masuriska sjödistriktet, finns 
ett stort antal sjöanläggningar belagda. Merparten av 
dessa är daterade till bronsålder och äldre romersk järn
ålder. Det rör sig om förhållandevis små anläggningar 
ofta uppförde i anslutning till naturliga öar. De verkar 
till sin typ påminna om äldre brittiska crannogs (se 
Nilsson 1994).

Även i västra Polen inom det gamla Pommern finns 
ett knappt 20- tal kända sjöanläggningar. Några av dessa 
undersöktes redan parallellt med Zetterlings arbete på 
1920-talet och majoren hänvisar till dessa som jämfö
relseobjekt till Bulverket (Zetterling 1927:161-177). 
Men trots att vissa av dem också är samtida med Bul
verket så tyder den knapphändiga dokumentationen 
inte på några uppenbara konstruktionslikheter (se Nils
son 1992).
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Slavläger
I nuvarande Lettland har det hittats spår efter sjö
byggnader på sammanlagt tio platser (se Apals 
1965:53, muntligt Voldemar Rains).

Den enda undersökta av dessa är konstruktionen 
i sjön Araisi i Cezisdistriktet. Denna bestod av en på 
kistor anlagd plattform i anslutning till en liten ö i 
sjön. Plattformen var rektangulär till formen och 
täckte ett 740 kvadratmeter stort område. Ovanpå 
de låga kistorna, som till viss del förefaller haft ge
nomgående vertikaler i okteknik, låg ett golv av run
da timmerstockar. På detta golv stod tätt med timra
de hus. Byggnaderna var anordnade i längor varav 
fyra stod längs sidorna och en i mitten. Hela kon
struktionen omgavs av en kraftig palissad.

Anläggningen är 14C-daterad till vikingatid. Då 
sägner om sjöslott är relativt vanliga i Lettland har 
platsen vanligtvis också tolkats som ett slott eller en 
borg. Borgens utgrävare anser dock att den utgör 
rester av en letgallisk stormannagård (Apals 
1971:95).

Araisikonstruktionen har även föreslagits som 
någon form av specialiserad hantverksplats. Kanske 
med ofri arbetskraft. Det kraftiga ”försvaret" runt 
anläggningen skulle då inte främst varit för att mota 
inkräktare utan för att hålla kvar slavarbetskraften 
(Kundzins 1979:59-60).

De övriga lettiska sjöbyggnadema är till stor del 
oundersökta men provutgrävningar i sjön Usuri och 
sjön Lisas har visat på att dessa anläggningar skall 
dateras något senare än Araisi (Apals 1971:81)

Inte så långt från Araisi ligger på estniska sidan 
om gränsen även en sjöbyggnad i sjön Valgjärv. En 
rimlig hypotes förefaller vara att denna tillhör sam
ma tradition som de lettiska byggnaderna. Kon
struktionen är osäkert daterad till andra hälften av 
första årtusendet. Den utgörs av en cirka 700 kva
dratmeter stor rektangulär ”bostadsplattform” i an
slutning till en grund bank i sjön.

Som konstruktion är valgjärvanläggningen inga

lunda någon parallell till Bulverket. En likhet före
faller dock vara att fundamentet verkar uppbyggt 
med hjälp av okkistor på ett sätt som påminner om 
Tingstädeanläggningens (Bendegard 1983:92, Kenas 
& Rönnby 1988).

En muntlig tradition om platsen hävdar att valg- 
j arvslottet en gång i tiden var hemvist för en herre
man. Då han tog sig friheten att gifta sig med sin 
syster slog på bröllopsdagen blixten ned från klar 
himmel. Byggnaden antändes, och brudparet och 
gästerna försvann ner i sjön. (Selirand & Tonisson 
1983). Vad man än tror om detta så förefaller fak
tiskt anläggningen ha härjats av eld (Rönnby & Ke
nas 1988).

Även från sjön Koigu på Ösel finns uppgifter om 
träkonstruktioner (brev från Vello Mäss 8/6 1993). 
Platsen är idag mycket svårundersökt, men intres
sant i sammanhanget med tanke på den geografiska 
närheten till Gotland.

Fursteborgar och kultplatser
Även i östra Tyskland är ett flertal sjö- och träsk
byggnader kända (se Schuldt 1988, Schmidt 1984). 
En av dessa ligger i Teterower See och består av en 
boplats och en borg anlagd ute på en långsträckt ö i 
sjön. Från ön finns en nästan 300 meter lång brygga 
in till land. Borganläggningen, som konstruktions- 
mässigt har föga gemensamt med Bulverket, börja
de uppföras på 800-talet och användes fram till och 
med 1100-talet. Den har antagits utgjort någon form 
av centralplats i ett mindre "land” eller stamområde

Fig 24. Övre: Araizianläggningen nära Cezis i Lettland är 
daterad tiä 1000-talet (ur Balodis 1990). Mitten: Behren- 
Lubchin borgen är en av de få anläggningar som storleks- 
mässigt väl mäter sig med Bulverket. Den förefaller vara 
ungefär samtida med Tingstädeanläggningen (ur Schuldt 
1988). Nedre: Borgen i Gross-Raden är tolkad som någon 
form av slavisk kultplats och antas fortfarande använts 
under 1100-talet (ur Schuldt 1988)
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(Schmidt 1984:115-16).
En annan anläggning i samma distrikt är Behren- 

Lübchinborgen som är en av de få sjökonstruktioner 
som kan mäta sig med Bulverket när det gäller storlek. 
Platsen undersöktes 1957-61, och man kunde då slå 
fast att det ute i en grund sjö anlagts en rund sjöborg 
med en inre diameter på cirka 100 meter.

Timmermurama var över 500 meter långa och fyll
da med sand och torv. Bara för palissaden gick det åt 
över 8000 kluvna stockar. Det har antagits att det skulle 
behövts 1000 man för att uppföra den på ett års tid. 
Från försvarsanläggningen i sjön ledde en lång pålväg 
in till en på land belägen större förborg.

Behren-Lübchin är tolkad som en obotritisk fur
steborg. Den skall ha blivit uppförd i mitten av 1000- 
talet. År 1171 skall danske Valdemar I förstört borgen 
(Schuldt 1988:16-118).

En annan mycket intressant anläggning i östra Tysk
land ligger i Gross Raden i distriktet Sternberg. Även 
här finns konstruktioner både på land och ute i sjön/ 
våtmarken. De olika delarna var sammanbundna med 
en träbro. I anslutning till sjödelens runda borgan
läggning har funnits ett högt trätom. Gross Raden är 
tolkad som en kultplats, något slags religiöst centrum 
för nordvästslaviska stammar. Anläggningen grunda
des någon gång på 800-talet och användes fram till 
1100-talet (Schuldt 1988:118-124).

Intressant i detta sammanhang är onekligen också 
Adam av Bremens dramatiska beskrivning av den sla
viska kultplatsen Rethra. Han beskriver ett stort tem
pel som skall stå mitt i en sjö. Byggnaden säges ha sju 
portar samt en gudabild i mitten (Adam av Bremen 
1984:382). Rethra har sedan början av seklet antagits 
ligga iTollensee. Om de arkeologiska lämningar av en 
befäst sjöboplats som hittats där verkligen är den myti
ska kultplatsen kan dock diskuteras (se Schmidt 1984 
nr 5 i katalogen).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att sjöan
läggningar verkar varit ett relativt vanligt fenomen i 
områden söder och öster om Gotland. Med tanke på

att gutama under vikingatid och tidig medeltid före
faller ha haft flitiga kontakter med sina slaviska och 
baltiska grannar, är det mycket troligt att bulverksbyg- 
gama inspirerats av östliga sjöborgar (jmf Bendegard 
1983, Westerdahl 1985, 1988). Samtidigt kan man 
konstatera att det inte rör sig om några uppenbara paral
leller vare sig formmässigt eller byggnadstekniskt.

Fler bulverk på Gotland?
Zetterling insamlade under sitt arbete flera uppgifter 
om bearbetade stockar även i andra sjöar och mossar 
på Gotland. En hypotes han hade var att det skulle 
funnits flera bulverkskonstruktioner på ön.

För att i någon mån utreda detta har det därför i 
anslutning till det nya fältarbetet utförts en invente
ring av vissa gotländska sjöar. Denna sökning omfatta
de inledningsvis en efterlysning i lokalpressen, samt 
en genomgång av ATA och fomlämningsinventering- 
en. Detta ledde till att ett 20-tal uppgifter om träkon
struktioner kunde sammanställas (se Lindström 1992). 
De intressantaste av dessa platser avsöktes med side 
scan sonar och eventuella fynd besiktigades av dykare 
(Rönnby 1993).

Vid fornminnesinventering 1939 registrerades i 
norra delen av Liffride träsk fem kraftiga ”okstockar” 
av Bulverksmodell. Vid 1978 års inventering kunde 
stockarna ej återfinnas (RAA 42 Stånga sn).

Trots en noggrann avsökning både på land och 
med dykare ute i vattnet kunde stockarna inte heller 
återfinnas 1992. Längs med sjökanten vid norra stran
den påträffades dock trävirke inom ett cirka 30 x 10 
m stort område. Trämaterialet utgjordes av plankor 
och störar. Vid sjökanten upptäcktes eroderade res
ter av en plankbyggd fyrkantig kistkonstruktion. I 
hömens insidor fanns rester av vertikala pålar. 14C- 
analys av ytterved från en planka i denna kista visar 
att den är yngre än 250 år (ST 13394). Förmodligen 
är det delar av en brygga eller bevattningsfålla för 
boskap. Om de 1939 iakttagna okstockama hörde
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till samma anläggning går självklart ej att avgöra, men 
förefaller vara ett rimligt antagande.

Efter uppgifter från lokalt boende samt sökning i 
fält i Han träsk på norra Gotland påträffades 1992 
bearbetat trävirke på flera ställen i sjön. Såväl stockar 
i okteknik, knuttimring som klenare timmer med oli
ka former av infästningar observerades.

Den största koncentrationen bearbetat trävirke för
faller finnas i sjöns södra del vid utloppet till Lillträsk. 
Inom ett cirka 30 x 30 meter stort område ligger ett 
drygt 20-tal bearbetade trästockar.

14C-analys av trä från två av stockarna på denna 
plats indikerarar en ålder yngre än 250 år (ST 13395 
och 13396). Om det är rester av en bryggkonstruk
tion så kan man konstatera att det bör ha varit en rela
tivt stor anläggning. En alternativ förklaring, särskilt 
med tanke på det klenare trävirket, är att det är rester 
av ett fast fiske. Det i andra delar av sjön påträffade 
virket påminner om det i södra delen och kan förmo
das tillhöra samma konstruktion. Vågor och is har för
modligen flyttat på timren.

Mjölhatte träsk
Att det fanns "okstockar" i Mjölhatte träsk på södra 
Gotland var känt på 1920-talet (Zetterling ATA diar 
nr 104/33 och nr 2034/33 även RAA 21, dock på fel
aktig plats i sjön). 1990 återupptäcktes dessa stockar 
av Ingvar Engeström (se Engeström 1991).

Fyndet är koncentrerat till ett cirka 50 x 50 meter 
stort område längs med östra stranden av sjön. Vid 
Engeströms inventering påträffades elva trädelar av 
olika dimensioner varav en okstock. Vid en senare be
siktning upptäcktes ytterligare två okstockar (Rönnby 
1993). Den första låg cirka 20 meter nordväst om den 
tidigare hittade, och den tredje låg ytterligare cirka 20 
meter nordväst om nr 2. Det kan visserligen vara en 
tillfällighet, men de tre stockarna låg alltså på rad med 
ett någorlunda jämnt avstånd.

Den mellersta okstocken satt kraftigt fast i botten

och är förmodligen samma stock som majoren Zetter
ling 1933 försökte bända loss med ett spett (se ATA 
ovan). Dateringsprov från ytterved och bark togs på 
två av okstockama och gav 14C-resultaten BP 720 +- 
70 (ST 13341) och BP 495 +-70 (ST 13342). Kalibre
ring av dessa värden tyder på en sannolik datering till 
mitten av 1300-talet (se appendix 4).

Vad anläggningen haft för praktisk funktion går inte 
att svara på utan att en mer omfattande marinarkeolo- 
gisk undersökning och inventering av botten genom
förs. Utifrån den begränsade mängden timmer samt 
att stockarna är betydligt kortare än de i Tingstäde fö
refaller det dock knappast troligt att det är frågan om 
en sjöbyggnad modell Bulverket. En troligare tolkning 
är en kraftig brygga eller spång. Kanske för att under
lätta fisket för traktens bönder.

Ett intressant faktum i detta sammanhang är emel
lertid att Mjölhatte träsk bara ligger obetydligt högre 
än havet. Sjön bör därför kunnat haft förbindelse med 
Östersjön under medeltiden. I närheten finns även ett 
"snäcknamn”. Någon form av hamnanläggning är där
för också en möjlig hypotes (jmf Engeström 1991b).

Utifrån stockamas placering på rad kan man vida
re tänka sig att anläggningen sträckt sig ut mot sjöns 
mitt där det finns ett grundområde. Det finns faktiskt 
en osäker uppgift från Zetterling om att det påträffats 
stockar även i mitten av sjön.

Stockar och drakgods
Zetterling omtalar 1931 fynd av stockar i Elinghems 
myr norr om Tingstäde. Stockarna skall ha påträffats 
på två ställen, dels vid Austris och dels vid Bryor.

Majoren omnämner också att han fått en uppgift 
från en lokalboende om stockar i mitten av Fardume- 
träsk (ATA dnr 2654/25). Några träkonstruktioner 
hittade han dock inte trots att han besökte platsen. 
Någon ny fältavsökning har hittills inte heller skett. 
Men ett försvarsverk i Fardume vore onekligen intres
sant med tanke på närheten till Hell vi och Olof
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Haraldssons mytomspunna landstigningsplats när han 
skulle kristna gutama (se Kyhlberg 1992:229- 232).

P A Säve har nedtecknat en sägen om Fardume 
träsk där faktiskt en timmerstock spelar en viss roll. 
Enligt hans sagesman vid 1800-talets mitt skall ”för 
över 100 år sedan" två små pojkar varit ute och fiskat 
på sjön. Plötsligt fick de se "en lång stång eller så kallad 
drakegods glänsande som guld fara genom luften”. 
Pojkarna bad högt om att få en bit av rikedomen och 
tyckte sig då se något ramla ned i vattnet.

När de återvände dagen efter hade en stor knotig 
timmerstock fastnat i deras nät. Att det inte var något 
vanligt trä stod snart klart då stocken självmant följde 
efter båten in till land. Pojkarna blev då rädda och läm
nade stocken på stranden. När de senare återkom var 
trädet borta.

Långt senare i livet när pojkarna blivit vuxna be
rättar en främling för dem att den stock de som bam 
övergav på stranden förvandlats till en skatt som nu 
ligger i en ”stenkalm i Fardume- hage”. Bönderna går 
dit och börjar gräva. När de nästan grävt fram sin skatt 
lyckas dock en av dem under arbetet uttala en svor
dom. Ett skratt hördes då nere i jorden varvid rikedo
marna försvann för alltid (FMA Gotland nr 248).

Martebo
Den kanske mest konkreta uppgiften om andra ”bul- 
verk” på Gotland kommer från utdikade Martebo myr. 
Dels rör det sig om en relativt kortfattad anmälan om 
att det vid seklets början efter utdikningar i västra de
len av Martebomyren påträffats ”rester av stockar 
påminnande om de som finns vid Bulverket” (RAA 
86). Platsen för fynden ligger bara några kilometer från 
Tingstäde träsk och i anslutning till ett område som 
kallas Myrvälderträsk.

Cirka fem kilometer väster om denna plats finns 
det ytterligare uppgifter om träanläggningar. Vid plöj
ning i nyligen utdikade myren hittade hemmansäga
ren Johansson i Nygranne 1922 trärester som han del

vis bröt upp och fraktade hem till ved (ATA Lumme- 
lunda dnr 596).

Året efter sönderplöjningen gjorde Arvid Enqvist 
på Riksantikvarieämbetets uppdrag en "efterundersök- 
ning” på platsen (ATA Lummelunda dnr 952). Fynd
platsen anges av Enqvist till att vara ”Johanssons jord
lott, ca 1 km ute i myren, strax väster om den nyan
lagda körvägen över myren som utgår från landsvägen 
mitt emot Snaldarve by”.

Riksantikvarieämbetets representant kom fram till 
att det på platsen funnits någon form av plattform, 
cirka 10x10 meter stor. Golvet bestod av kluvna stock
ar med flata sidan uppåt. Varje kluven stock hade jämt 
fördelat på undersidan tre hak vilka passade in i tre 
undre, vinkelrätt mot golvet liggande lägre stockar. 
Dessa tre stockar vilade sedan i sin tur med hak på 
ännu ett varv av tre stockar som låg direkt på marken. 
Från plattformen ledde en brygga över till vad som 
förmodligen var ett torrare område.

Cirka 20 meter norr om den första konstruktionen 
iakttogs även rester av vad som tolkades som en liten 
kvadratisk, 4x4 meter stor, husanläggning. Plankor, 
stockar med infästningar och dymlingar samt rafter 
hittades här. Båda anläggningarna förefaller ha legat i 
anslutning till en svacka eller nedsankning i åkem. Ett 
område som förmodligen tidigare var blötmyr eller 
öppet vatten.

"Korspall"
Cirka 100 meter norr om ”huset" iakttog Enqvist en 
hel del smärre pålar. En undersökning visade att detta 
var en rester av en cirka 60 meter lång spång som zick- 
zackade sig fram mot norr. Spången utgjordes av på 
marken liggande stockar som stöttades av stående på
lar vid sidan om. Arvid Enqvist avslutar sin rapport 
med att konstatera att det cirka 500 meter nordväst 
om platsen, där spången synes upphöra, redan finns 
en känd träanläggning i form av en knuttimrad sten
kista ute i myren.
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Denna 5x4 meter stora kista finns omnämnd någ
ra år tidigare då den riskerade att bli bortgrävd vid 
anläggandet av ett nytt dike. På en avbildning gjord av 
Hallström förefaller det som om hömen, i varje fall 
några av dem, är sammanfogade genom urtag och 
vertikaler (RAÄ 77, ATA dnr 1293/19, 554/20 jmf 
också 4910/46). Stenarna i kistan var sommaren 1993 
fortfarande synliga i anslutning till dikeskanten.

Anläggningarna i Martebo myr är också omnämn
da av den allestädes närvarande O V Wennersten. Hans 
beskrivning ansluter i stort till Enqvist även om spången 
är tolkad som en palissad. Intressant är också att han 
redogör för vad platserna kallas i folkmun. Enligt ho
nom så bmkar området där plattformen och "huset” 
är beläget benämnas ”Korspall” medan platsen för den 
timrade stenkistan kallas ”Stocktänn (-täun)" (ATA 
596/23 samt Wennersten Gotlands Allehanda maj 
1923)

Wennersten var förmodligen välinformerad, men 
beskrivningarna och namnen förvirrar något då just 
”stenkistan” av andra har kallats ”Korspallen” (se refe
renserna till ATA ovan). Förmodligen var dock ”Kors- 
pallsmyr” en benämning på hela området (äldre in
venteringen) .

Hur man skall tolka konstruktionerna ute i myren 
är osäkert. De är omöjliga att datera utifrån de käl- 
luppgifter som finns, även om både Wennersten och 
Enqvist nämner att en jämåldersyxa samt ett vi
kingatida praktsvärd har hittats i dess närhet. Det är 
vidare också svårt att få något helhetsgrepp om an
läggningen. Detta förmodligen beroende på att de 
dokumenterade resterna inte utgör hela konstruk
tionen. Det är ju självklart inte heller säkert att de 
observerade delarna är lika gamla.

Någon uppenbar likhet förefaller inte ”Marte- 
bokomplexet” ha med grannen i Tingstäde. Vad bygg- 
nadsrestema i Martebomyr däremot visar är att man 
utnyttjat sjöar och våtmarker med hjälp av olika for
mer av träkonstruktioner i långt högre grad än vad som 
hittills är arkeologiskt belagt.

Havfrun i Martebo
Lämningarna i Martebo verkar ha varit kända långt 
före de arkeologiska undersökningarna på 1920-talet. 
”Grundval till en gammal byggnad ute i myren” är för 
det första omnämnt av Oscar Almgren i brev år 1898 
till "ärade farbror Hans Hildebrand (ATA Martebo sn).

Men också P A Säve har en hel del att berätta som 
delvis berör de arkeologiska lämningarna i Martebo. 
Hans sagesman, fanjunkaren och bonden Jacob Wal
lin i Snaldarve, skall nämligen ha förtäljt följande:

”Haffruen som uppehöll sig i Martebo-träsk skulle 
efter gammal folksägen, hvarje år hafva en karl som 
var ute och fiskade på träsket och förunderligt var det 
att år efter år blef alltid någon man der förlorad. Då 
kom det en trollkarl som ville fördriva haffruen ur träs
ket och det försökte han på det sätt att han nedsänkte 
ett silverkors uti ett dertill tillhörande träsk som kallas 
Kors-pall, hvarest ännu idag synes ett bål-verk ned
satt. Efter den stund som korset kom i träsket hade 
icke haffruen där någon ro och trevnad och blef slutli
gen så beängslad och rasande att hon flydde ur träsket 
och tog sig utväg genom berget nedåt hafvet genom 
nuvarande Lummelundabruk där ännu vattnet har sin 
merkvärdiga underjordiska gång, mäst en fjärdingsväg 
lång från Martebo-träsk”

Wallin har för Säve även berättat om två trätande 
bröder där den ene drunknade just vid Korspall och 
senare hämnades genom att gå igen för den överle
vande brodem. I historien figurerar även en märklig 
storgädda med kopparskälla och hästman som varit 
synlig vid en plats som kallas Rörholm mellan Kors
pall och Lummelundaträsket (FMA Gotland nr 234).

Träskgubben
Den flitige Säve har även upptecknat sägner om havs- 
fruar, troll och näckenväsen i anslutning till flera 
andra vattendrag på Gotland (se FMA Gotland). 
Oftast är det dock relativt allmänt hållna berättelser 
med ett till stor del schablonmässigt innehåll och
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"Strukturell motsats"struktur. Någon större skillnad mellan väsen levan
de i havet och i insjöarna tycks det inte heller vara i 
historierna.

Ett undantag är dock beskrivningen av träskgub
ben. Om honom berättas att han är stillsam och vän
lig. Han visar sig vanligtvis för fiskare vid månsken i 
lugna landvatten. Han lär då se "gammal och moss
lupen ut där han går och plaskar i det ljumma träsk
vattnet och uträttat sysslor i vassen. Ibland kan han 
också vara skälmsk då han tar bort all fisk och göm
mer den mellan de tvenne bottnar som sjöarna har” 
(FMA Gotland).

Det faktum att arkeologiska lämningar vävts in i 
en sägen som i fallet med till exempel 
martebokonstruktionerna är intressant. Även om 
detta inte betyder att sägnen i sig själv rymmer nå
gon information om den arkeologiska lämningens 
Ursprungsfunktion. Berättelserna skall förmodligen 
i första hand inte ses som ett konserverat minne utan 
som historier som fyllde en funktion i sin egen kon
text (muntligt Ebbe Schön, Folkminnesarkivet).

De olika betydelser fomlämningar och platser ges 
under skilda tider är självklart intressant och spän
nande för en historiskt inriktad samhällsforskare (jmf 
Burström 1993). Vill man ändå använda sägnerna i 
ett mer renodlat antikvariskt sammanhang så bör de 
i omvandlad form ibland kunna förmedla vissa iakt
tagelser om lämningar som idag är sämre bevarade, 
försvunna eller helt okända.

Till exempel kan man stillsamt undra vad som 
arkeologiskt rymts bakom berättelserna om det lilla 
Trullträsk. Sjön, som sägs legat nära Lunderhage i 
Fleringe socken, lär allmänt varit känt för trolleri och 
att man där såg konstiga syner. En gång försökte 
lunderhagekarlarna fånga all fisk i sjön. De släpande 
då en not som var lika bred som hela träsket genom 
sjön. De fick dock ingen fisk utan näten blev fulla av 
vita och gulnade ben (FMA nr 209).

Om man försöker bortse från Bulverket som en sjöan
läggning och istället tar fasta på Tingstädekonstruk- 
tionens skyddade placering och den omgivande pål- 
spärren, finns det då några likheter med andra anlägg
ningar av försvarskaraktär?

Jämför man Bulverket först rent generellt med oli
ka former av arkeologiskt kända tidigmedeltida befäst
ningsverk så tycks det svårt att finna vare sig några 
konstruktionsmässiga eller "idémässiga” beröringspunk
ter. Snarare framstår den låga, utspridda och tillbaka
dragna anläggningen iTingstäde som en byggnadsmäs- 
sig "strukturell” motsats till kastaler, försvarskyrkor och 
tidiga stenborgar (jmf Lindström 1992).

Försöker man istället se Bulverket i relation till äldre 
försvarsverk så finns det på Gotland ett hundratal an
läggningar som brukar benämnas som fornborgar. 
Dessa är dock långtifrån någon enhetlig grupp (se 
Manneke 1983:57-75).

Cirka 30 av de kända gotländska fomborgama ut
görs av klintborgar vars form anpassar sig till terräng
förhållandena. Den största och mest kända av dessa är 
Torsburgen. Denna jätteborg med en nästan två kilo
meter lång mur är, precis som Bulverket, ett på Got
land unikt projekt som krävt stora resurser. Det har 
antagits att den minsta "gotländska enhet” som skulle 
klara av en sådan byggnation, att samla uppbåd och 
sköta förvaret skulle vara befolkningen i ett område 
motsvarande sättingen. Torsburgen verkar ha anlagts 
under romersk järnålder men byggdes till under vi
kingatid (Engström 1984).

Övriga "fornborgar” på Gotland är uppförda på flat
mark eller på låga åsar. Dessa har formen av slutna 
eller halvkretsformiga vall anläggningar, ofta också kom-

Fig 25. Berättelser om märkliga sagoborgar förefaller varit 
vanliga under tidig medeltid. Hur påverkade detta en 
samtida betraktare av den gåtfulla konstruktionen ute i 
träsket? Teckning av Jenny Nyström som illustration till 
berättelsen om Jomsborg (ur Ekermann 1989).
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pletterade med vallgravar. Eftersom både form och 
storlek samt datering varierar så kan de självklart inte 
tolkas utifrån något gemensamt perspektiv.

Gåtfulla befästningsverk
Ett komplex vars funktion är lika gåtfull som Bulver- 
kets är den stora halvkretsformiga vallanläggningen i 
Västergam (se Lundström 1981). Den har bland an
nat föreslagits som en överdimensionerad felsatsning 
(Carlsson 1990:11).

Västergamsvallens datering är omdiskuterad men 
det finns några 14C-prov som eventuellt indikerar ett 
uppförande under tidig medeltid. Detta visar i så fall 
att borgar av "arkaisk” typ byggts och använts på ön 
betydligt senare än vad som vanligtvis antas. Detta stöds 
möjligtvis också av vissa 14C-dateringar från andra "fom- 
borgar" (se Manneke 1983:70-71).

En flatmarksborg som är mycket intressant, inte 
minst med tanke på sitt läge, är Hallegårda i Halla. 
Själva borgen är uppbyggd av tre koncentriska vallar 
som utgjort en cirkel med cirka 200 meter i diameter. 
Inne i borgen finns rester av medeltida bebyggelse. Fynd 
av bland annat armborstpilar understryker platsens 
försvarskaraktär. Vallanläggningens ålder är inte säker
ställd men keramik antyder att bebyggelsen har rötter 
ner i vikingatid. Platsen är föreslagen som en befäst 
sätesgård, vars ägare kanske var direkt inblandad i 
etableringen av det närliggande Roma kloster (Bro
berg mfl 1990:67-77).

Säve har också upptecknat en ruskig folklig tradi
tion om platsen (FMA nr 506). De valvbågar och käl
lare som på 1800-talet fortfarande var synliga sägs vara 
rester av ett stort slott där en ond och ogudaktig her
reman vid namn Hök levde tillsammans med en myck
et vacker jungfru. Slottsherren hade dock mäktiga fien
der och borgen blev därför vid ett anfall bränd och 
nerbruten varvid han själv stupade. Vid denna händel
se avslöjades att stormannen och "jungfrun” haft sju 
bam som de låtit mörda och mura in i väggarna.

Den sköna men grymma kvinnan dömdes då snabbt 
till döden. Hennes slut blev inte vidare muntert. Kväl
len före avrättningen kom den onde och dansade med 
henne så att blodet sprutade. När avrättningen sedan 
skulle ske fick mästermannen hugga sju gånger innan 
hennes huvud lossnade.

På Hallegårda skall enligt en traditionen även fun
nits ett mynteri eller mynthus (FMA nr 506). En tra
dition som annars vanligtvis förknippas med gården 
Duss i Bro (se Yrwing 1978:11).

En plats vars runda form påminner om Hallegår
da, även om den är betydligt mindre, är borglämning
en vid Elingshem inte så långt från Tingstäde. Även 
här finns en cirkelrund vallanläggning i vars mitt den 
romanska kyrkan förmodligen senare anlades (se Man
neke 1983:65).

Ytterligare ett gåtfullt borgkomplex på Gotland är 
det så kallade Lojsta slott (RAA 52). Skyddad på en 
liten ö omgiven av Slottsträsk, Rammträsk och Bro
träsk ger anläggningen ett tillbadraget och gömt in
tryck. Vissa fynd gjorda på platsen indikerar att bor
gen användes på 1300-talet. Den uppfördes därför 
möjligtvis av vitalianerna (Jonson & Lindqvist 
1987:163 Se även Siltberg 1993:58). Men den kan 
självklart också ha ett äldre ursprung.

Runt om borgen skall i vattnet ha funnits en palis- 
sad av resta pålar (ATA Lojsta sn). Vid en i stark kyla 
föga systematisk dykning längs Slottsträsks norra strand 
kunde inga befästningspålar upptäckas. I det märkliga 
delvis gungflytäckta vattnet iakttogs däremot en liten 
"spånryssja” några meter ut från strandkanten (Rönn
by 1993).

Träborgar

Det som gör att Bulverket framstår som en "solitär” 
är inte dess karaktär av befästningsverk utan det spe
ciella byggnadsskicket. Det är svårt att argumentera 
bort denna särart. Men till viss del kanske det som 
framstår som så ovanligt och avvikande med
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konstruktionen är en bevaringsfråga.
I vattnet har träpalissader, trätorn och trähus kon

serverats medan de på land på sin höjd utgör mörk- 
färgningar i jorden. Föreställer man sig att de jord
vallar och försvarsdiken som i dag finns kvar på ”land
borgar” var bebyggda med träpalissader och andra 
träkonstruktioner så framstår inte Bulverket som 
företeelse som så annorlunda som det först verkar.

En i sammanhanget spännande borgrekonstruk
tion finns omnämnd av Arthur Norden 1929. Den 
grundade sig på då nyligen utförda utgrävningar vid 
Ringstad nordväst om Norrköping. Enligt Norden 
hade det på platsen funnits en befäst gårdsbebyggel
se. Runt centralt liggande hus skall två värn anlagts. 
Det inre bestående av ett 50 x 50 meter stort fyr
kantigt befästningsverk byggt av timrade kistor. Den
na inre anläggning skall sedan i sin tur varit kringär- 
dad av ett yttre värn som förmodligen var flätat. 
Norden antar att borgen övergivits senast runt år 
1300. Han håller dock för troligt att den kan ha upp
förts redan under vikingatid (Norden 1929:80-96).

Ett annat möjligt jämförelsematerial med Bulver
ket är faktiskt tidiga städer. Som "strukturer”, med 
en tät träbebyggelse ofta innanför ett försvarsverk, 
så var de inte helt olika tingstädeanläggningen. I till 
exempel Hedeby och Birka finns också byggnatio
ner ute i vattnet i form av palissader och bryggor.

Det är möjligt att befästningsverk av trä till viss 
del typologiskt kan sägas tillhöra en tid innan rena 
stenbyggnader blev dominerande. 1100-talet skulle 
då kunna ses som en övergångstid från trä till sten. 
Någon absolut gräns byggnadsmässigt är det emel
lertid självklart inte frågan om. Exempel på stora 
befästningsverk av trä finns belagda långt fram i 
medeltiden (se Norden 1929:109-111). År 1404 skall 
det till exempel byggts tre träborgar på Gotland, 
varav en i Slite (Yrwing 1986:184).

Sagoborgar
År 1932 föreslog en viss Herr Carl Nicklasson Zet
terling att det var det hedniska Asgård som majoren 
höll på att gräva ut (ATA 822/32). Utan att riktigt 
gå så lång så visar uppgifter från den isländska sago
litteraturen att stora träborgar var ett begrepp som 
fanns i människors föreställningsvärld under tidig 
medeltid. Dessa befästningsverk kallas oftast i tex
terna för ”virken”. Att de var av trä framgår om inte 
annat av hjältarnas sätt att äntra dem. Med ett snabbt 
anlopp och ett språng hugger de in sina yxor högt 
upp i virkesväggen, för att sedan svinga sig över 
(Norden 1929:109).

En sagobefästning utöver det vanliga möter man 
i historien om Jomsvikingarna (Se t.ex Ekmann 
1989). Berättelsen är förlagd till vikingatiden men 
antas vara nedtecknad runt år 1200.1 sagan sägs det 
att: ”Palnatoke med hast lät resa en stor borg som 
sedan vart kallad Jomsborg. En del av den stod ute i 
sjön. I dess inre lät han bygga en så vid hamn att 
trehundra långskepp kunde ligga innelyckta där".

Jomsvikingarnas fribytarsaga var dock slut när 
norska jarlen Håkon till sist fick tag på dem och lät 
huvudena rulla. De smartaste av vikingarna var dock 
förståndiga nog att svälja stoltheten och be om nåd. 
Några av dem anslöt sig till segramas hird. Men de 
flesta fick lov att åka hem och fortsätta sköta sig själ
va utan att jarlen la sig i särskilt mycket.

Hur det gick med själva borgen förtäljer inte histo
rien. Många har i modem tid letat efter den mystiska 
anläggningen. Området mntWollin i norra Polen bru
kar framhållas som den mest troliga platsen. Ingen vet 
dock säkert. Men för den tidigmedeltida sagolyssna- 
ren måste Jomsborg ha framstått som något ytterst 
märkligt, gåtfullt och kanske skrämmande.
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Det tidigmedeltida Tingstade.

När vi avslutar arbetet för dagen och packar ihop 
ute på flotten i sjöns mitt har det redan börjat 
skymma. Septemberkvällen är kall och fuktig och 
längs sjöns västra strand syns ljus från gårdar och 
villor i Tingstäde samhälle. Halvvägs in til! stran
den slår plötsligt varm landluft emot oss. Det 
luktar rök, fuktigt gräs och lagård.

Omgivningarna
Sjön Tingstäde träsk är en vattenfylld sänka i kalk
stensberggrunden. Sedimentutfällning har genom 
århundradena gjort sjön grundare. Men det är inget, 
vare sig på sjöbotten eller längs stränderna, som ty
der på att arealen idag skiljer sig avsevärt från för
hållandena under tidig medeltid. De strandvallar som 
finns på flera olika ställen runt sjön tillhör en myck
et tidigare period i träskets och Östersjöns historia 
(jmfRAÄ 146).

Däremot fanns det förmodligen i äldre tider sto
ra säsongsvisa växlingar i sjöns nivå. Perioder med 
extremt hög- eller lågvatten bör ha varit vanligt. Så 
sent som 1921 säger till exempel Zetterling att många 
av grundbankarna i sjön är synliga på grund av 
torrsommaren.

Idag ärTingstäde träsk vattentäkt för Visby kom
mun och nivån hålls konstant genom att utloppet 
regleras.

Området öster och sydost om sjön är en obebodd 
utmark kallad Filehajdar och Hejnum hällar. På den 
torra och steniga hällmarken växer en förkrympt tall
skog avbruten av små sanka myrar. Gigantiska brom
sar och stigfattig terräng gör att skogsområdet en 
varm sommardag känns ytterst ogästvänligt. Det är 
dock inte särskilt långt ned till Bogeviken i öst. Det 
har uppskattats att det inte skulle ta mer än en dag

att släpa upp en mindre båt från havet till träsket 
denna väg (muntligt Erik Nylén se även Nylén 1992).

Östra stranden av Tingstäde träsk är så gott som 
tom på fomlämningar. I sydöst finns dock några sprid
da stensättningar. Rakt öster om sjön finns även två 
stensträngar samt cirka en kilometer från sjöstran
den även bebyggelsespår (RAÄ 79). Den välbevara- 
de stengrundsgården vid Fallet var ett av majoren 
Zetterlings favoritutflyktsmål. Så länge dateringen 
av Bulverket antogs vara äldre järnålder förmodades 
nämligen platsen kunna vara det ställe som bulverks- 
byggarna kom ifrån.

I nord och nordväst begränsas sjön av en kraftig 
rullstensås. På andra sidan om åsen tar den idag till 
största delen utdikade och till jordbruksmark för
vandlade Elingshemsmyr vid. Trängd mellan myr och 
sjö bör åsen i äldre tider ha varit en mycket gammal 
och viktig kommunikationsled. Man hade nästan 
inget val annat än att passera just här om man till 
häst eller fots skulle färdas längre norrut på Got
land.

Elinghemsmyr var fortfarande på 1800-talet ett 
vidsträckt vattenområde som sträckte sig ända fram 
till Ireviken. Att båtledes från kusten nå nästan ända 
fram till Tingstäde träsk bör därför tidigare ha varit 
fullt möjligt. Att observera är dock den kraftiga 
nivåskillnaden vid Ireviken. Elingshems myr ligger 
30 meter över havet. Båtburna resenärer var därför 
först tvungna att lyfta skeppen uppför den kraftiga 
sluttningen vid Ire innan man kunde ro vidare mot 
Tingstäde.

Väster om träsket övergår rullstensåsen i ett san
digt skogsområde som lär vara platsen för Gotlands 
bästa och största tallskog (Bendegard 1992:31-32).

Fig 26. Topografiska kartan över Tingstäde.
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Att här avverka tillräckligt med skog för byggandet av 
Bulverket bör inte ha varit något problem. Skogsom
rådet avgränsas i både syd och väst av Martebomyr. 
Denna stora sankmark sträckte sig före utdikningama 
ända fram till havet söder om Lummelunda.

Hejnum inte att förglömma
Utifrån dagens bebyggelse, och den stora grundban
ken öster om konstruktionen, är det känslomässigt 
naturligt att förknippa Bulverket med bygden och 
bebyggelsen nordöst om sjön. Men det är möjligt att 
detta delvis är en förhastad slutsats.

Rakt söder om sjön breder en smal slättbygd ut sig. 
Här ligger bara en dryg halvkilometer från träsket res
terna av äldre jämåldersgården Rings. Bebyggelseläm- 
ningama ligger sida vid sida med dagens bondgård. 
Detta visar på ett påtagligt sätt på en flertusenårig be
byggelsekontinuitet på platsen. I närheten av gården 
är även en silverskatt funnen (Östergren 1989:115)

Cirka fem kilometer söderut från sjöstranden lig
ger Hejnums sockencentrum där den i Gutasagan 
omtalade Ormika sägs ha bott. Vägen dit är kantad 
av flera stora järnåldersgravfält. Terrängen är relativt 
låglänt. Kanske fanns det därför innan utdikninga
ma en möjlighet att ta sig fram med båt åt detta håll.

Att det inte bara var tingstädebönder som nyttja
de träsket visar fördelningen av fiskerättigheter i sjön 
under historisk tid (se nedan). Det var också gårdar
na Rings och Riddare i Hejnun socken som hade rätt 
att hämta gräs på den lilla ön Durön i sjöns södra 
ände (Save OAU) På ön finns förövrigt en röjd yta 
av okänd ålder (RAA 205).

Intressant i detta sammanhang är också att det 
vid strandkanten öster om Durön finns en oregistre
rad och odaterad brygglämning. Fundamentet är hela 
30 meter långt cirka två meter brett. Det är kallmu- 
rat av kalkstenar med en fyllning av mindre sten och 
grus. Att bulverkskonstruktörerna vid strandkanten 
uppfört en sådan brygga är mycket möjligt.

Tingstädeåsen
Fomlämningama mnt sjön är emellertid i huvudsak 
koncentrerade längs träskets norra och västra sida. 
Längs tingstädeåsen ligger jämåldersgravfälten tätt.

Omedelbart nordväst om sjön finns flera gravfält 
registrerade (RAÄ 64,63,66 och 70) samt friliggande 
stensättningar (RAA 133 och 153). Sammanlagt blir 
antalet kända anläggningar i anslutning till dessa grav
fält drygt 180. Det förefaller utifrån topografiska skäl 
rimligt att uppfatta gravarna som ett urspmngligen 
sammanhängande nästan en kilometer långt gravom
råde.

Gravfälten på tingstädeåsen avgränsas idag i syd av 
betongkolossen tingstädefästning. Inga arkeologiska 
fynd förefaller ha påträffats vid arbetet med denna. 
Detta måste betecknas som märkligt, för att inte säga 
osannolikt, med tanke på hur fomlämningstätt det är 
på resten av åsen. Eventuellt är det därför möjligt att 
gravfältet ursprungligen sträckte sig ännu längre mot 
syd, men att denna del förstörts vid sekelskiftets mili
tära grävningsarbete.

På en karta upprättad år 1920 finns norr om plat
sen för fästningen vid avtagsvägen mot Hangvar flera 
stycken "forntida vallar” angivna. Deras placering är 
intressant då de tycks skära av passagen längs åsen (Far- 
delin ATA mikrofilm G004239F)

Gravområdet på åsen sträcker sig möjligtvis också 
längre norrut. Omedelbart norr om RAA 64 ligger 
nämligen ett sandtag. Det möjligt att större delen av 
detta område också innehöll gravar. Norr om sandtäk- 
ten ligger ett gravfält med 20 anläggningar (RAA 116) 
samt två ensamliggande stensättningar (RAA 115).

I anslutning till grustaget hittades också 1970 en 
silverskatt innehållande 345 mynt. Skatten har beräk
nats vara nedlagd i början av 1000-talet (Jonsson 1976)

Stavgardar och bildstenar
Ett fält omedelbart nordväst om Tingstäde fästning 
är platsen för ett av Gotlands 50 mystiska stavgards-
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namn (se Olsson 1976:76, 91, 95). Namnet antas 
oftast syfta på någon form av förhistorisk kultplats. 
Detta tycks också framgå av gutasagans omnämnan
de av kult vid ”hult, högar, vi’n och stavgardar”. Vad 
som exakt menas med en stavgard är omdiskuterat. 
Syftar man på gamla husgrunder, hednatempel, res
ta stenar eller kort och gott en med stavar omgärdad 
plats? (se Olsson 1976, Kyhlberg 1991, Måhl 
1990:13-20).
En annorlunda tolkning av stavgardsnamnen har 
framförts av Ola Kyhlberg. Han pekar bland annat 
på det medeltida uttrycket ”stav och stol" gällande 
biskopens egendom, och förslår att namnet är en 
beteckning på kyrklig egendom (Kyhlberg 
1991:109).

I sammanhanget kan man onekligen också kon
statera att den palissadomgärdade träkonstruktionen 
Bulverket i varje fall byggnadsmässigt med råge skulle 
platsa som en ”stavgård”. En av kollosalformat.

En omständighet som förmodligen speglar Ting- 
städes betydelse i slutet av järnåldern är att det hit
tats hela 19 bildstenar i socknen. Antalet fynd gör 
Tingstäde till nummer fyra av Gotlands socknar vad 
gäller antalet påträffade stenar. Endast centralt pla
cerade Halla samtTingstädes "grannsocknar” Lärbro 
och Stenkyrka har fler bildstenar (Hyenstrand 
1989:30, Bendegard 1992:23 jmfVarenius 1993:80- 
85).

Kyrkan

På högsta stället på åsen ligger Tingstäde kyrka. Den 
nuvarande kyrkobyggnadens äldsta byggnadsperiod 
antas härröra från senare delen av 1100-talet. Större 
delen av dagens kyrka kan dock byggnadstekniskt 
dateras till 1200- och 1300-talet (Lagerlöf & Svan
ström 1973:253). I Strelows förteckning över de 
gotländska kyrkornas byggnadstid är årtalet 1169 
angivit för Tingstäde (Strelów 1978).

Kyrkans äldsta inventarium är en dopfunt date

rad till 1100-talets sista årtionden. Den är tillverkad 
av den välkände mästaren "Majestatis” vars arbeten 
finns representerade i flera andra gotländska kyrkor.

I samband med kyrkan finns också två runstenar 
omnämnda. Dels rör det sig om fragment från en 
korsmärkt sten, dels en försvunnen runsten med bild- 
stensform. På den senare skall man ha kunnat utty
da: Audfrid,Torfrid., efter/Gunn/vald, sin fader och 
Raguald, Gud/fast. Åke Hyenstrand har antytt att 
de korsmärkta bildstensformade runstenarna kanske 
skall dateras en bra bit in i 1100-talet. De ger "en 
ögonblicksbild av den gotländska överklassen vid ti
den för kristnandet”. Kanske skall de också ses i lju
set av en mission som stod i opposition mot den väst
liga (Hyenstrand 1989:94-95,104).

I anslutning till kyrkans begravningsplats har det 
påträffats två djurhuvudformiga spännen av en typ 
som dateras till 1000-talet (Carlsson 1983:177). 
Dessa fynd har gjort att Tingstäde räknas till en av 
de platser där så kallade ”kyrkogårdsfynd" från över
gången vikingatid-medeltid påträffats (Westholm 
1926:108). I Tingstädes fall är dock fyndoms- 
tändighetema oklara.

Nära kyrkan finns också ruinerna av ett stort 
medeltidshus samt en gårdsportal (RAÄ 2 och 3). 
Detta är förmodligen resterna av en äldre prästgård. 
Öster om kyrkan finns ytterligare en bebyggelseläm
ning i form av grunden till en rektangulär stenbygg
nad, nio gånger sex meter stor (RAÄ 1). Enligt en 
tradition upptecknad år 1800 skall lämningen vara 
resterna av det gamla ”tingshuset” (FMA nr 656).

Tingstäde kyrka är omnämnd i Gutalagen som 
en av Gotlands tre asylkyrkor. Kyrkogården och präst
gården sägs i den medeltida lagen varit mer fridlyst 
än vad som var förhållandet vid en vanlig kyrka. I 
Tingstäde kunde därför en brottsling vistas i 40 da
gar utan att man fick röra honom. Efter denna tid 
skulle brottslingen bestämma en "fridskrets”, där han 
fick stanna tills tinget fastställt eventuella böter och 
straff.
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Förordningarna om asylrätt har antagits ha ett 
förkristet ursprung och Tingstädes funktion i Gut- 
alagen skulle i så fall kunna gå tillbaka på att platsen 
sedan gammalt varit någon form av judiciellt cen
trum (jmfPernler 1976:23) Christina Bendegard har 
också påpekat att fridsförordningar under medelti
den hade en krass ekonomisk sida. Det var ett medel 
för makthavarna att kräva in böter från dem som 
hade råd att köpa sig fria från straffsom kanske tidi
gare reglerats på ett mer direkt sätt (Bendegard 
1992:26, 1993).

En intressant omständighet är att det ord som 
används i gutalagen för fridskretsen är "vatubanda”. 
Detta är tolkat som ”fridskrets som blivit lagligt be
vittnad”, alltså "vittneskrets". Bendegard konstate
rar dock att "vatu" faktiskt också är genitiv av vatten, 
i så fall ”vattenkrets”! (se Bendegard 1992:25, 1993 
samt Holmbäck & Wessen 1943:256-257).

Gärdar
År 1653 finns 13 gårdar angivna iTingstäde socken. 
Gårdarna i Tingstäde tillhörde Bäls och Forsa ting 
vilka tillsammans med Rute ting utgjorde Rute sät- 
ting. Rute sätting omfattade år 1653 239 gårdar (Ers- 
son 1974: 120-121,138).

Ingen av de gårdar som sorterande under Forsa 
ting har någon direkt topografisk anknytning till träs
ket utan låg och ligger vid Elinghems myrområde.

År 1695 låg Västris, Bryor och Karls i grannlag 
med varandra vid landsvägen mellan Tingstäde och 
Stenkyrka på södra sidan om Elinghemsmyren. Vid 
dessa gårdar har det gjorts flera intressanta fynd (se 
Östergren 1989:157-158). Dels rör det sig om ett 
praktringspänne av en typ som bland annat återfinns 
i Birka. Ett liknande fynd har även hittats vid gården 
Valve i Västergarn och det har diskuterats som ett 
föremål tillhörande någon i det allra yppersta skik
tet i samhället. I sistnämnda fall kanske ägt av de 
som administrerade hamnen vid Paviken (Carlsson

1988:94-96, 1990:11, 1993:132-139).
En stor silverskatt har också hittats på gränsen 

mellan Västris och Karls. Den innehöll bland annat 
1343 mynt varav ett flertal präglade till Olof Sköt
konung. Skatten förefaller vara nedlagd tidigast i 
mitten av 1000-talet (Se Malmer 1968:18-25).. På 
samma plats har även ett exotiskt föremål i form av 
en silversked hittats. Den kan dateras till sent 1000- 
tal och är mycket ovanlig. En jämförbar sked lär fin
nas bland de brittiska kronjuvelerna (Trotzig & Wei
lin 1967:61-81, Östergren L, Trotzig 1970, 
1989:157).

När det gäller gården Karls kan man också upp
märksamma namnet. Anders Carlsson frågar sig med 
hänvisning till fyndmaterialet om det verkligen är 
någon slump att det andra Karl-namnet som finns 
på Gotlands ligger i anslutning till Broagravfältet och 
Roma. Carlsson antyder att detta kan indikera ett 
fastlandsinflytande på bägge platserna (Carlsson 
1990:12 jmf Broberg 1990).

Gårdarna Myrveller, Furubjers, Trädgårds, Smiss, 
Träskvälder och Nystugu tillhörde Balsa ting och låg 
alla längs med Tingstädeåsen nordväst om sjön. De 
fem första finns nämnda år 1523 medan Nystugu 
skriftligt först omnämns 1614 (OAU).

I revisionsboken från 1653 finns även uppräknat 
vilka gårdar som hade fiskerätt i träsket samt deras 
markelejtal: Myrwäller (16 markelej), Smidts (8 
markelej), Forbergs (8 markelej), Träskwäller (20 
markelej), samt tillhörande Hejnum socken: Rings 
(12 markelej), Lille Kyrckebys (15 markelej), Store 
Kyrkebys (15 markelej), Suderbys (8 markelej), 
Mallgards (10 markelej), Roter (6 markelej), Nygårds 
(6 markelej), Reddare (18 markelej) samt Norrbys 
(6 markelej). En ”god skog” hade Myrväller, Smidts, 
Forbergs, Träskväller, Rings och Reddare. Med ut
trycket menades att gården hade skog som räckte 
till mer än husbehov (efter Bendegard 1992:31).

Siffrorna för antalet gårdar på 1500- och 1600- 
talen kan självklart inte automatiskt projiceras till-
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baks till 11 OO-talet. Men med hänvisning till att det 
brukar antas att den historiskt kända bebyggelsen inte 
skilde sig så värst mycket från tidigamedeltidens bör 
det vara rimligt att räkna med att de flesta av gårdar
na på 1600-talet också existerade under 1100- talet 
(jmf Ersson 1979:138-141, Carlsson 1979:148, 
Carlsson 1983:29,33).

Waelde?
Arkeologen Christina Bendegard har uppmärksam
mat att det i skatteöverenskommelsen 1412 med Erik 
av Pommern finns ett namn som bör syfta på en för
modligen mycket mäktig gårdsägare i Tingstäde 
(Bendegard 1988, 1992, 1993).

Dokumentet är från gotlänningarnas sida under
skrivet av tredingsprästema, landsdomaren och de 
20 tingsdomama. För Balsa tings räkning har en ”Sigh- 
loffwer i Waelde” undertecknat överenskommelsen.

Någon gård Waelde finns inte omnämnd i Ting
städe i Revisionsboken från 1653. Bendegard antar 
dock att den ursprungliga domargården klyvts till de 
två gårdarnaTräskvälder och Myrvälder. Då "Oluff i 
Welle” är nämnd i Sören Norrbys räkenskapsbok 
1533 och Peder Myruelder samt Rasmus Treskeuel- 
der finns upptagna i en jordebok från 1608 bör del
ningen skett mellan dessa år (Bendegard 1992:33).

Träskvälder är 1653 en stor gård med markelej- 
talet 20 vilket är det högsta i Bäls ting. I jordebok 
från 1748 är Träskvälder den sjätte största gården på 
hela Gotland. Myrvälders markelejtal är 1653 på 16 
vilket också är stort. Slår man därför teoretiskt ihop 
dessa två enheter får man en mycket stor och rik 
ursprungsgård.

Något som möjligtvis till viss del styrker att "Väl
degården” i Tingstäde är platsen där Sighloffwer bod
de är namnen på en skattläggningskarta från 1695. 
På Träskvälders åkermark kallas nämligen ett 2,8 
hektar område med svart jord för ”tings åker”. I hög
sta grad intressant är också att ängsmarken sydväst

om denna plats benämns stora och lilla Borgänge (se 
Bendegard 1992:32, 1993:307-309).

Bendegard antar att det är mycket troligt att går
den "Välde" fanns under Bulverkstid och förmodar att 
platsen utgjort en gammal tingsplats. Antyder om äldre 
aktiviteter gör också 3 fynd av solidi, samt ett skatt
fynd om 63 stycken denarer som hittats vid Träskväl
der (se Bendegard 1993:310). Även själva namnet på 
gården är spännande. Ingemar Olsson har på Gotland 
upptecknat ett 15-tal namn medVällu, Välle, Vällar. 
Han påpekar visserligen att dessa verkar ha anknyt
ning till vatten, ”som väller fram” (Olsson 1984). Men 
”wählde” kan också ha att göra med makt och utövan
de av herraväldei (se Bendegard 1992:32-33)

Myrvälder existerar fortfarande idag som bebodd 
jordbruksfastighet två kilometer sydöst om sjön. Före 
utdikningarna av Martebomyren måste gården ha 
haft ett mycket centralt läge uppe på åsen i för
hållande till myr och sjö. Gården Träskvälder lades 
ned vid sekelskiftet och på platsen grävdes en av de 
fyra infanteriskansarna till Tingstäde fästning. Går
den låg dock cirka en kilometer nordost om Myrväl
der på en höjd inte mer än 500 meter från sjöstran
den. Från gårdstunet bör man ha haft full överblick 
över träsket.

Halvvägs från gårdsplatsen ner till sjöstranden lig
ger några stensättningar. Tre av dessa förstördes vid 
vägbygge på 1940- talet. Mårten Stenberger gjorde 
en brandkårsutryckning från Visby med cykel, men 
kom fram för sent för att kunna utföra en fullständig 
dokumentation. Han konstaterade dock att en av de 
gravlagda legat i en ostvästligt orienterad träkista. I 
de två andra gravarna hittade Stenberger bland an
nat ringspännen av tidigvikingatida typ. Dessa gra
var var orienterande i nord-syd (ATA dnr 255/41, 
Carlsson 1988.235).

Hospitalmark
Under medeltiden fanns utanför Visby ringmur ett 
spetälskehospital som stod under Gutnalietingets
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beskydd. Denna inrättning antas kunna spåras till
baka ända till 11 OO-talet. Hospitalet som fri in
stitution upphävdes 1542 men inrättningen kvarlev- 
de under Helgeandskyrkans beskydd. Hospitalets och 
Helgeands jordar kom därefter att också föras sam
man till något som kallades Visby Hospital. Christina 
Bendegard har försökt kartlägga hospitalets jordinne
hav iTingstäde (Bendegard 1992:36- 37). Hur myck
et jord denna kyrkliga institution med medeltida anor 
ägde i Tingstäde är dock ännu oklart (se Bendegard 
1993:312- 313 samt muntliga upplysningar).

Säkert är emellertid att hospitalet 1851 säljer 
"tvenne åkrar, en humlegård en äng samt en mjöl
kvarn med två partstenar samt därtill hörande järn
redskap”. Denna kvam, belägen på södra delen av 
tingstädeåsen bakom Furubjers gård, finns också 
nämnd i hospitalets jordebok för 1613-14 (Bende
gard 1993:313). Att just kvarnen tillhörde kyrkan är 
spännande med tanke på den viktiga roll som kvarna
rna brukar antas ha haft i den medeltida ekonomin. 
Makt över kvarnar var ett effektivt sätt att taxera 
och profitera på den agrara omgivningen (jmf Ek 
1962:24-26).

Om fortsatt forskning kan påvisa att det i Ting
städe mycket tidigt fanns en förhållandevis stor del 
kyrkligt ägd jord så är detta onekligen intressant. Det 
har framhållits att kyrkan mottog mycket jord i sam
band med digerdöden. Men det är också känt att stor
män även överlät jord till kyrka och kloster redan 
under tidig medeltid. Detta kan självklart ha skett 
även på Gotland (jmf Broberg 1990:76).

Som en parentes kan man dock tillägga att reg
lerna för överlåtelse av jord utanför ätten emellertid 
i Gutalagen är mycket stränga. Sälja var inte tillåtet 
och vid gåva till kyrka och kloster från världslig man 
tillåts bara att en tiondel av jordegendomen skänkes. 
Det kan i sammanhanget kanske tolkas som att ”inre” 
till bygderna kopplade makthavare fortfarande hade 
en stark position på Gotland vid 1200-talets början 
när lagen nedtecknades.

Tingsplats?
En central fråga i anslutning till såväl domargården 
vid Välde, det kyrkliga markinnehavet samt förmod
ligen även till Bulverket är vilka slags ”tingsfunktio- 
ner” som kan ha funnits i bygden. Vad är det för 
tingställe som sockennamnet syftar på?

Som redan tidigare nämnts så brukar det tradi
tionellt antas att det gamla tingsstället som gett sock
nen dess namn legat vid kyrkan (Steffen 1943:47, 
FMA nr 656). Namnet ”bingstebi” är första gången 
omnämnt i Gutalagen i anslutning till bestämmel
serna om särskild asylrätt. Även i en visitationsför- 
teckning för linköpingsbiskopen från ca 1300 nämns 
namnet Tingstäde (OAU, se även Pernler 1976:23, 
Bendegard 1992:27, 1993).

Gotlands judiciella indelning har behandlats av 
många forskare. Det har då konstaterats att Gotland 
under äldre tider varit indelat i flera olika rättsliga 
nivåer. Det för hela ön dömande landstinget skall 
under sig ha haft sex settingar som i sin tur skall ha 
bestått av 3-4 ting. Dessa 20 ting skall sedan i sin tur 
ha varit delade i fjärdingar. Förrutom denna indel
ning fanns också tredingar och socknar (Ersson 
1974:2-3, Hyenstrand 1989:25).

Åldern på denna indelning är självklart viktig för 
förståelsen av det äldre gotländska samhället. Ett 
överordnat gotländskt landsting förefaller åsyftas i 
Gutasagan. Detta brukar också traditionellt antas ha 
legat i Roma och ha ett förhistoriskt ursprung. Kopp
lingen mellan Roma och landstinget är emellertid 
belagd först år 1401. Möjligtvis kan man se Roma 
klosters namn ”Gutnalia” som ett bevis på att plat
sen vid grundandet 1164 var (eller snarare kanske 
då blev?!) gutnaltingets mötesplats (jmf Östergren 
1990:54-60, Yrwing 1978:167).

I Gutalagen omtalas också tredingsdomstolar 
samt settingar. De förstnämnda brukar anses som 
kyrkliga rättsområden, medan de senare har antagits 
som en mer civil indelning. Tingen är omtalade i 
Gutasagan men kända till namnet först år 1412. Fj är-
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dingarna är kända först år 1523 (se Ersson 1974:4,12 
Hyenstrand 1989:25).

Detta gör att man med någorlunda säkerhet bara 
kan spåra tillbaka den juridiciella indelningen som 
den nu är känd till 1200-talet, möjligtvis sent 1100- 
tal. Utifrån dessa dateringar samt ett allmänt per
spektiv som betonar förändring så finns det inga skäl 
att projicera den medeltida indelningen i ting, set
ting och landsting bakåt i tiden. Istället skall denna 
reglering kanske uppfattas som en omorganisation 
gjord under 1200-talet (jmf Hyenstrand 1989:25).

Motståndsnäste
Att beläggen är relativt sena innebär inte att tingen 
nödvändigtvis helt och hållet är medeltida skapel
ser. Det är tvärtom mycket troligt att det förekom 
någon form av samlingar i ett äldre samhälle då såväl 
judiciella som religiösa funktioner kombinerades. 
Kanske stormannen på Karls, eller rent av Sighloff-

wers farfarsfars far, också kallade sig för tingsdoma- 
re. Men denna senvikingatida bygdehövding base
rad i det rika Tingstäde var knappast en av tjugo do
mare som sorterade under ett välorganiserat gutniskt 
allting.

Eventuella äldre ”ting” var inte synonyma med 
senare tids indelningsformer vare sig till funktion eller 
omfång. Även om det vid en omorganisation säkert 
fanns all anledning att förespegla att man anknöt till 
en äldre tradition. Detta kunde ske genom till ex
empel platskontinuitet.

I en hotfull tid av förändring så kan man vidare 
tänka sig att en gammal samlingsplats som Tingstä
de fått en ny speciell men relativt tillfällig funktion 
(jmf Steffen 1943:11,48, Kyhlberg 1992:63-68).

Blev det på norra Gotland mest skyddade och 
centralt liggande "tingstädet” en naturlig plats för 
motståndet mot en utifrån kommande samhälls
förändring?
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Ora Aivars, Ormikas och Likairs ö

Den sena vikingatiden och den tidiga medeltiden 
på Gotland förefaller vara en tid av stora 
förändringar. Gammalt stod mot nytt och 
inhemskt mot utländskt. Spåren av 
motsättningarna skär rakt igenom det historiska 
och arkeologiska källmaterialet.

Gutasagan
I den medeltida handskriften av Gutalagen finns ef
ter huvudtexten tillfogad en berättelse som gotlands- 
forskaren Carl Save 1859 döpte till Gutasagan (se 
Lindkvist 1983:470). Berättelsen börjar med en re
dogörelse för hur Tjelvar hittar Gotland. Hans son 
Havde skall därefter tillsammans med Vitstjärna ha 
fått tre söner, Graip, Gute och Gunnfjaun. Bröder
na kom att skifta ön och fick då var sin del. I "sagan” 
berättas vidare om en mycket kraftig folkökning som 
ledde till att en tredjedel av landets innevånare tving
ades flytta. Utvandrarna for först till Torsburgen, 
sedan till Fårö och därefter till Ösel, för att till sist 
hamna nere i Grekland.
I berättelsen talas vidare om den hedniska religio
nen och hur man blotade på tredingsblot, men även 
på smärre ting.
Gotland beskrivs i sagan som ett omstritt område. 
Avair Stråben från Alva lyckades dock förhandla fram 
fred med svearnas konung. I texten beskrivs en över
enskommelse där gutarna förhållandevis låga skatte
taxa om 60 marker silver årligen lades fast Qmf Lind
quist 1984).
Därefter förtäljs hur Olof den helige kom till ön på 
sin flykt från Norge. Med sina skepp la han till vid 
Åkergam, som traditionellt har tolkats vara St Olofs- 
holm i Hellvi. Här låg han länge och besöktes av 
mäktiga inhemska män, bland annat Ormika från

Hejnum. Innan Olof gav sig iväg till sin svåger Ja- 
roslav i Holmgård byggde han en kyrka.
Gutarna sägs redan under heden tid ha varit fram
gångsrika handelsmän. På resorna kom de i kontakt 
med kristendomen. Inspirerad av detta skall enligt 
berättelsen en man vid namn Botair ha uppfört en 
kyrka. Platsen för detta kom senare att kallas Kulstä- 
de då kyrkan snart brändes ned. Botair gav dock inte 
upp utan byggde ett nytt gudshus vid en gammal 
blotplats. Denna plats kallades Vi och sägs ha legat 
nedanför klinten.

"Rådde mest"
Tack vare att Botair var måg till den mäktige Likair i 
Stenkyrka fick kyrkan i Vi stå kvar. Likair omtalas 
som den som "rådde mest på den tiden”. Han lät 
snart själv döpa sig och byggde då en egen kyrka. 
Detta förefaller ha blivit signalen till en allmän över
gång till kristendomen.

Texten berättar vidare att Gotland inledningsvis 
ofta besöktes av pilgrimsbiskopar. Men genom att 
de själva sände bud till Linköpingsbiskopen, "som 
var dem närmast”, kom Gotland att organiseras un
der detta stift. Relativt omständigt förklaras hur bi
skopens visitationsresor på ön skull ske.

Gutasagan avslutas med ett stycke som handlar 
om öns förpliktelser gentemot "statsmakten". Guta
rna sägs vara skyldiga att följa sveakungen i härfärd 
med sju snäckor. De hade dock möjlighet att istället 
köpa sig fria. Skulle det vidare inträffa att krönt kon
ung blev bortdriven från sitt rike bör den årliga skat
ten indrivas och förvaras sammanskjuten på ön. Ef
ter tre år skulle den emellertid utbetalas till den som 
då var kung (efter Lindkvist 1983:470-480, Hyen- 
strand 1989).
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Retorik
Gutasagan som trycktes första gången redan på 1600- 
talet har genom århundradena haft en avgörande 
betydelse för synen på det vikingatida och tidigme
deltida Gotland (jmf inledningskapitlet). Texten har 
ofta antagits skildra faktiska historiska realiteter som 
också skall vara arkeologiskt identifierbara. Det gäl
ler såväl tingsorganisationen som ledungens hamn
platser och den stora massutvandringen (jmf tex 
Herman 1963:15-26).

Gutasagan och Gutalagen förmodas av de flesta 
vara nedtecknade under 1200-talets första hälft. Men 
även tidigt 1300-tal har föreslagits (för diskussion se 
Kyhlberg 1991:14-15). Att den bevarade sagan långt
ifrån är en samtida källa till de historiska händelser 
som sägs ha utspelats under bland annat vikingatid 
och tidig medeltid, är dock alla tämligen ense om.

Redan 1934 påpekade Per Nyström i anslutning 
till detta att man inte skall låta lura sig av de medel
tida landskapslagarnas ålderdomliga språk och att de 
hänvisar till gammal tradition. Att få dem att fram
stå som ett enkelt nedtecknande av en uråldrig sed- 
vanerätt var ett medvetet retoriskt grepp från den 
medeltida textförfattaren. Gutasagans beskrivning av 
den gotländska historien i anslutning till lagtexten 
kan i så fall ses som ett försök att ge ett extra histo
riskt djup åt de juridiska reglerna (Nyström 1974, 
jmf Sjöholm 1989).

Det är möjligt att delar av sagan har hämtat sitt 
stoff ur inhemska, vid nedtecknandet då levande, 
myter och berättelser (se Läffler 1908:177). Det är 
dock också uppenbart att flera av de motiv som vävts 
in i "sagotexten" återgår på äldre klassiska sagor och 
myter. Utvandringssägnen kan till exempel genom 
olika skriftliga källor spåras ända tillbaka till Hero- 
dotos på 500- talet f.Kr. En variant av episoden som 
förmodligen också användes av Gutasagans författa
re som förlaga finns hos Paulus Diaconus i ”Lango- 
bardernas historia" (se Weibull 1963:27-35, Diaco
nus 1971:15-16).

De nordiska lagtexterna under 1200- och 1300- 
talet anknyter vidare både till sin form och syfte till 
en allmän feodal tradition som fanns representerad i 
hela kristenheten under denna tid. Att kodifiera la
gar var inget uttryck för rättvisepatos utan ett sätt 
att beröva folk deras inflytande och att införa över
hetens regelsystem (jmf Nyström 1974, Sjöholm 
1989, Kyhlberg 1991:13).

Ärkebiskopen i Lund?
Av vem och i vilket sammanhang Gutasagan skrevs 
har grundligt och skarpsinnigt analyserats av Ola 
Kyhlberg (1991:13-46). Han avvisar där den vanliga 
uppfattningen att berättelsen ska ses som en inhemsk 
manifestering av gutarnas nationella oberoende. Ut
ifrån text och stilanalys hävdar han istället att tex
ten måste ha skapats i en av Nordens yppersta krist
na makt- och lärdomsmiljöer. Han föreslår därför i 
linje med vissa tidigare uttolkare ärkebiskopen An
dreas Sunesson som initiativtagare och kanske rent 
av författare till texten.

Andreas Sunesson levde cirka 1160 till 1228 och 
hade som ledare för ärkestiftet i Lund både direkta 
och historiska kopplingar till den i sagan omnämnda 
Linköpingsbiskopen. Suneson hade också fami
ljeband med den i Östergötland baserade sverkerska 
stormannagrupperingen. Han var livligt engagerad i 
tidens korstågsverksamhet. Genom sin studiekam
rat påven Innocentius III blev han år 1204 utnämnd 
som påvlig legat för "omvändandet av hedningar längs 
den baltiska kusten”. Gotland var i detta samman
hang ett viktigt brohuvud för de östliga korstågen 
(Kyhlberg 1991:235-236).

Biskopen Sunesson är även känd som en flitig ”för
fattare”. Bland annat skrev han lärodikten ”Hexaeme- 
ron”. Det är vidare belagt genom Henrik av Lettlands 
krönika att Andreas Sunesson en vårvecka 1207 be
sökte Gotland. Hans stora kunskaper och intresse av 
ön framgår också av det så kallade biskopsbrevet
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(Läffler 1908:167-168, Kyhlberg 1991:15,40).
Motiven till varför en ärkebiskop i Lund skulle vara 

intresserad av att "reglera” förhållanden på Gotland 
kan kanske vara flera. För det första var det danska 
ärkestiftet primas över de nordiska stiften, och upp
levde till stor del Hamburg-Bremen som en rival. Detta 
har framhållits som ett av motiven till den med Su- 
nesson samtide Saxos historieskrivning (Johanneson 
1984:381 jmf Sawyer 1991:39).

Det har också föreslagits att Gutasagan skall ha 
blivit till efter slaget vid Lena i Västergötland 1208 då 
Sverker Karlsson förlorade mot Erik Knutsson och 
tvingades fly till Danmark (Läffler 1908, 1909). Kan
ske fanns det i denna oroliga tid särskild anledning att 
producera en skrift som kunde användas som argu
ment om de politiska och kyrkliga förhållandena på 
ön skulle ifrågasättas av en ny regim. Här kanske rent 
av det lundensiska ärkestiftets intressen sammanföll 
med interna gotländska makthavares. Detta skulle 
möjligtvis kunna förklara textens betoning av gutar- 
nas oberoende.

Sitt största historiska källvärdet torde Gutasagan 
ha som en skildring av förhållandena under den tid då 
den skrevs. Men en författare som använder sig av en 
historisk argumentation och vill framstå som trovär
dig måste förmodligen också till viss del utgå från 
igenkännbara verkliga omständigheter. Gutasagan bor
de därför innehålla en hel del information som inte 
återger, men återspeglar faktiska äldre förhållanden. 
Även om de är omtolkade och satta i ett nytt samman
hang.

I en arkeologisk studie finns det dock förmodligen 
stor anledning att försöka frigöra sig från den historie
bild som en textförfattaren försöker frammana. De 
materiella lämningarna kanske istället primärt bäst 
tolkas oberoende av, eller i varje fall parallellt med de 
skriftliga källor. Det finns annars en risk att det arkeo
logiska materialet degraderas till att bli en illustration 
till ett "förutbestämt" händelseförlopp. Det verkligt 
spännande och avslöjande är istället när den skriftliga

historiebilden ställs mot den materiella.

Silverört
På Gotland har det påträffats cirka 700 vikingatida 
och tidigmedeltida ädelmetallskatter. Många av fyn
den är relativt små, men cirka 400 av dem innehåller 
mer än fem föremål. Sammanlagt har över 140 000 
silvermynt samt otaliga smycken och andra föremål 
hittats i plogfåror, i kaninhål och under stenar.

Det vikingatida silvemedläggandet förefaller ha 
startat omkring år 800 och pågått fram till 1100-talets 
mitt (jmf dock Thunmark- Nylen 1986:23-44). Ge
nom att merparten av fyndmaterialet utgörs av ”im
porterade” mynt så är också deras ursprungsområden 
väl kända. Under första delen av vikingatiden domi
neras fynden av arabiska dirhemer. I slutet av 900-ta- 
let sker en förändring och i skatterna överväger sedan 
tyska och engelska mynt (Bolin 1963:36-49, Öster
gren 1989:23-25).

Det brukar i sammanhanget också poängteras att 
antalet ursprungligt nedlagda skatter var ännu större 
än dagens fyndbild indikerar. Alla är inte hittade, och 
många kom fram innan någon antikvarisk registrering 
utfördes. Det har därför antagits att de kända skatter
na bara är "toppen på ett isberg” (se Carlsson 1983:34, 
jmf dock Östergren 1989:236)

Antalet fynd på Gotland är vid en jämförelse med 
andra områden mycket stort. På ön har hittats lika 
många skatter som från hela övriga Skandinavien till
sammans. Intrycket är därför att det just på Gotland 
under slutet av vikingatiden måste funnits en excep
tionell stor rikedom på ädelmetall (jmf Stenberger 
1971:719).

Anders Carlsson har dock vamat för att överdriva 
Gotlands överflöd i förhållande till andra områden. 
Han påstår att det mycket väl kan finnas både topo
grafiska och odlingsmässiga aspekter som förklarar den 
relativt låga fyndfrekvensen av silver i till exempel 
Mälardalen (Carlsson 1983:117-118).
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Handel och plundring
Det brukar traditionellt anföras två olika förklaring
ar till varför ädelmetallen ackumulerades på Got
land. Antingen var vikingagutarna framgångsrika 
transitohandelsmän, eller så var de våghalsiga sjörö
vare.

Företrädare för de olika teorierna brukar hävda 
att det faktiska källmaterialet bäst överensstämmer 
med den ena eller den andra aspekten. Förekomsten 
av bitsilver och specialiserade hantverksplatser an
ses då till exempel stödja synsättet att det handlar 
om fredlig marknadsmässig handel.

Frågan är dock om en diskussion där handel ställs 
mot plundring är särskilt givande och om det måste 
finnas en motsättning mellan de olika företeelserna. 
Istället skulle man kunna hävda att både handel och 
plundring ryms i samma samhälle. Det viktiga är att 
definiera under vilka former de bedrevs och vilka sam
hälleliga och sociala behov de tillfredsställde (jmf Ja
kobsson 1992:124, Andren 1985:80). Vilka var det som 
stod bakom såväl handelshamnar som smycke
verkstäder, och som även organiserade plundringståg? 
Och vad användes den hopsamlade rikedomen till?

Bortom gränsen
Varför skatterna lämnats kvar i jorden är en fråga 

som väckt mycket huvudbry. Som moderna män
niskor har vi svårt att acceptera att värdesaker, spe
ciellt pengar som är så centrala för oss, bara stoppats 
undan eller rent av glömts. Vi vill finna något ratio
nellt skäl till detta konstiga ekonomiska beteende. 
Att de gömts i orostider, att eldsvådor härjat i husen 
där skatterna var gömda, eller att ägaren blivit ihjäl
slagen på något vikingatåg är exempel på försök till 
sådana förnuftmässiga förklaringar.

Det som gör problemet svårlöst är förmodligen 
att vi rör oss bortom gränsen för vad som är konsta
terbart rent empiriskt. Det hjälper inte hur minuti
öst vi än karterar och sorterar fynden, något defini

tivt svar tycks vi inte få.
Det är till exempel tankeväckande när Snorre på 

1200-talet berättar att man efter döden enligt Odins 
lag skulle få behålla det som gömts i jorden. I Svarv- 
dalingamas saga nämns också om hur man tog ett 
område i besittning genom att ”lämna kvar” silver 
(Jansson 1983:219).

Om de isländska medeltidssagomas beskrivning
ar överhuvudtaget är relevanta i ett gotländskt vi
kingatida sammanhang får vara osagt. De belyser 
emellertid den typ av komplicerade seder och norm
system som förmodligen fanns i anslutning till silv
ret även på Östersjö-ön.

Ett sätt att försöka befria oss från vårt eget mark
nadsekonomiska synsätt på värdesaker är att snegla 
på antropologiskt material. Här möter en uppsjö av 
sociala, rituella och magiska förhållningssätt. Mång
falden belyser det naiva i enkla etnocentriska eko
nomiska förklaringar och kan ge uppslag till nya tolk
ningar av skatterna (se Nyström 1977:72-73, Bur
ström 1993:22-24).

Fetischering
I högsta grad relevant för en tolkning av de gotländ
ska skatterna är också analogier med vad vi vet om 
värdesakshantering på kontinenten under tidig med
eltid.

En intressant företrädare för en för oss mycket 
främmande mentalitet finns beskriven av Georges 
Duby (Duby 1985). Den tappre engelske riddare 
William Marshal (ca 1145-1219) ägnar hela sitt liv 
åt att genom tomeringar erövra allehanda dyrbarhe
ter. Allt han vinner gör han sig dock mycket snabbt 
av med. Bytet delas rättvist upp mellan hans följe
slagare. Han ger storstilade gåvor och håller dund
rande fester. Marshals "krigiska” verksamhet gör ho
nom inte särskilt materiellt rik. Men hans framgång
ar gör honom till en mäktig och omtalad person i 
hela Europa. Nästan till en kungs like.
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Just gåvogivningens roll i det tidigmedeltida sam
hället brukar ofta framställas som en mycket viktig 
social institution. Att frikostigt fördela rikedomen 
var ett sätt att knyta personer till sig. Anton Gure- 
vitj menar att denna fixering vid att etablera sociala 
relationer i det förkapitalistiska samhället skulle kun
na liknas med vår tids varufetischering (Gurevitj 
1979:31 ff).

Genom att dela ut värdefulla gåvor tryggade en 
storman sin egen position. Genom mottagarens små 
möjligheter att materiellt återgälda dem etablerades 
också ett beroendeförhållande. En gåva var bindan
de och förpliktigade. Den kunde till och med vara 
förödmjukande eller farlig Qmf Jakobsson 1992:126- 
128).

Ett samhälle där förvärvandet och utdelandet av 
blänkande silver var långt viktigare än själva inneha
vet skulle i ett gotländskt sammanhang kunna för
klara både skatternas spridning och det faktum att 
de blivit ointressanta, "överspelade” och kvarliggan- 
de hemma hos mottagaren. Mottagare hade kanske 
en samhällsposition som gjorde att han varken kun
de eller fick avyttra en ”bindande gåva”.

Skattfynden är i så fall inte resultatet av farman- 
nabönders profit. De är istället lämningar av 
vikingahövdingarnas strategiska sociala nätverk.

Myntning
Under 1000-talet blir skatterna färre men också stör
re (se Östergren 1992:24). Detta kan möjligtvis tol
kas som att ”beroendesystemet” över tiden omvand
las och läggs på färre händer. Men det förefaller ock
så rimligt att anta att skatternas betydelse och funk
tion med tiden förändrats. Lena Thunmark- Nylén 
har till exempel föreslagit att de yngsta skatterna 
skulle ha kunnat utgöra betalning i samband med 
köp av jord vid kyrkbyggen (Thunmark-Nylen 
1986:36-37).

Eventuellt kan man också i slutet av vikingatiden

urskilja en motsättning mellan inland och kust ge
nom en koncentrering av skatterna till kusten (se 
Östergren 1992:27).

Den yngsta skatten av vikingatida karaktär är från 
Bürge i Lummelunda. Bland alla de 2958 utländska 
mynten i denna skatt fanns ett litet tvåsidigt mynt 
från 1143 som brukar anses präglat på Gotland. Även 
om också andra platser har diskuterats (Se Yrwing 
1978:214).

Kenneth Jonsson har föreslagit att man bakom 
denna myntning skymtar en handelsorganisation med 
tillstånd av landstinget. Själva mynthuset tror han 
redan från början har varit beläget i Visby. Att en 
myntning startat på Gotland under denna tid ser han 
som ett resultat av att importen av mynt på grund 
av externa skäl minskade under 1100-talet. Det skall 
helt enkelt ha blivit brist på valuta. Tolkningen har 
sitt ursprung i ett synsätt där mynt ingått i en mark- 
nadsmässig vikingatida handel vilken kontinuerligt 
fortsatte in i medeltiden (Jonsson 1990:50-51, jmf 
Östergren 1992:238).

Ett intressant sätt att se på präglingen av mynt 
under tidig medeltid är att tolka den som en ny me
tod för makthavarna att taxera och profitera på om
givningen. Upprätthållandet av en "myntväxlingsrätt” 
kräver i så fall både organisation och kontroll över 
det berörda området. Kanske bör man inte heller 
bara se till den ”krassa” ekonomiska nyttan, utan även 
begrunda myntpräglingen i analogi med gåvogivning- 
en som en form av socialt riktad produktion (jmf 
Tesch 1990:37, Varenius 1993:117-119). Myntning- 
ens historiska koppling till kejserlig och kunglig makt 
bör också ha medfört att mynten hade en symbolisk 
laddning som gjorde dem lockande att tillverka och 
dela ut för en osäker makthavare.

Myntningen både som taxeringsinstrument och 
som anspråk på herravälde väcker i så fall flera in
tressanta frågor för Gotlands del. Vem hade tillskan
sat sig och kunde utöva denna makt några årtionden 
in på 1100-talet? Ger själva motivet på mynten kan-
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ske en ledtråd? På ena sidan finns två tom flankeran
de vad som tolkats som en kyrkgavel. På andra sidan 
finns en korsformig figur (Yrwing 1978:214-15). 
Vittnar dessa bilder om att kyrkliga intressen är in
blandade? Hur som helst så är startandet av mynt- 
ningen ett viktigt indicium på att det skett eller hål
ler på att ske någon form av förändring i samhället.

Kenneth Jonsson framhåller i anslutning till bur- 
gemyntet att det finns flera frågetecken gällande 
bland annat myntningens omfattning i inled
ningsskedet. Produktionen förefaller ha varit ytterst 
liten och de gotländska myntens vikt verkat ha mins
kat väsentligt under de första decennierna. Först i 
slutet av 1100- talet och under 1200-talet är den 
gotländska myntningen omfattande. Fynd av gutnis- 
ka mynt från denna period är då också mycket van
liga även utanför Gotland, särskilt i Östergötland 
(Jonsson 1990:49-53).

Kravallstaket och bålverk
Om silverskatternas mynt bär en internationell prä
gel så möts man i gravfynden och i de vikingatida 
gotländska föremålen av en mer lokal egen form
värld.

Speciellt tydligt är detta i kvinnodräktens spän
nen, smycken och andra tillbehör. Medan till exem
pel ovala spännen på fastlandet kombineras med tre
flikiga eller likformiga spännen, använder man sig 
på ön av två djurhuvudformiga spännen kombinera
de med ett dosformigt.

Det unika i detta skall dock inte överdrivas. Många 
föremål uppvisar också stor likhet med fynd från 
andra platser utanför Gotland. Det gäller i hög grad 
saker och smycken från områden öster och söder om 
guteön. Detta kan tolkas som bevis på att det fanns 
mycket täta kontakter mellan Gotland och dessa 
områden (se Thunmark-Nylen 1983:153-182, 306- 
322, Duczko 1983:329-356)

Det gotländska vikingatida fyndmaterialet är i

proportion till det svenska fastlandets dock ovanligt 
stort. LenaThunmark- Nylen har med utgångspunkt 
från detta föreslagit en långtgående omdatering av 
”vikingatida” föremål och hävdar att dessa på Got
land mycket väl kan ha levt kvar långt in på 1200- 
talet (Thunmark-Nylen 1988:34-37 jmf dock Carls
son 1990:4-15).

Resonemanget är spännande. Även om det knap
past är ett argument att påstå att fyndmaterialet i 
slutet av vikingatiden är onaturligt stort och därför 
bör spridas ut jämnare över tiden. Istället är det 
mycket möjligt att den meningsbärande materiella 
kulturen under denna tid fungerat som ”kravallsta
ket” och bålverk mot en icke önskvärd samhälls
förändring.

I slutet av vikingatiden, när kanske det gamla sam
hällets ledande skikt hotades, kan behovet av att 
manifestera sin rätt och särart varit ovanligt stort. 
Detta kunde ske genom olika monument, till exem
pel runstenar eller borganläggningar. Men också ge
nom att man i stil och dräkt så tydligt som möjligt 
knöt an till en egen tradition. Materiell kultur är ut
ifrån ett sådant perspektiv något som mobiliseras, 
inte bara en passiv produkt av tid, folkmängd eller 
naturförhållanden.

Ett kvarhållande av vikingatida föremål och for
mer under 1100- talet måste då förklaras som ut
tryck för en samhällelig argumentation, där den vi
kingatida och ibland östliga retoriken fortfarande av 
någon anledning var gångbar.

Visby
Av central betydelse för förståelsen av det tidigme
deltida Gotland är självklart Visby. En äldre hansa- 
orienterad forskning har hävdat en staden skall ses 
som en tysk etablering på ön. Omnämnandet av en 
viss Odelricus i Artlenburgfördraget från 1164 har 
tolkats som en utnämning av en tysk fogde i ett då 
nygrundat Visbysamhälle (se Yrwing 1986:12).
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Hugo Yrwing har dock kraftfullt argumenterat 
mot detta synsätt. Han betonar istället Visbys fram
växt som en inhemsk företeelse. Då tyskar i slutet 
av 1100-talet började flytta in till Visby skedde det
ta enligt Yrwing till en redan väl etablerad handels
plats. De tyska köpmännen anpassade sig men fick 
först under 1200-talet en ledande ställning i staden 
(se Yrwing 1940, 1978, 1986).

Att strandremsan nedanför klinten använts långt 
före någon tysk kolonisation kan ha varit aktuell står 
också klart genom det arkeologiska materialet. Plat
sen förefaller i skilda skeden ha används sedan sten
åldern, men under vendeltid förefaller en intensifie
ring av aktiviteterna längs vattnet ha skett. Från 800- 
talet finns kulturlager bevarade i hamnområdets norr 
del. Vid denna tid skall även enligt Gun Westholm 
en parcellindelning vara skönjbar (Westholm
1992:19).

Under 700-talet anläggs också flera gravfält på 
platsen. Utifrån undersökningarna vid Kopparsvik 
förefaller den intensivaste användningen av dessa 
skett i slutet av 900-talet. En sammanställning av 
dateringarna från strandområdet ger också en liknan
de bild av ett accelererat utnyttjande (se Kyhlberg 
1992:189-191).

Under 1000-talet antas att hela strandremsan från 
norra hamninloppet till nuvarande Donnersplats har 
varit bebyggd. Fynden visar på kontakter runt om 
Östersjön. Begravningarna på gravfälten upphör. 
Förmodligen börjar man nu istället använda kyrko
gårdar inne i staden (se Westholm 1990:18-19, Carls
son 1990:11, 1988:97-100)

Från 1100-talet är stora hantverksområden belag
da i det dåtida samhällets ytterområden. Stora kvanti
teter av jämslagg skulle kunna vara indikation på ett 
omfattande vapensmide i staden. Detta är en produk
tion som förefaller ha startat i mitten av seklet (se 
Magnusson 1989:169-171). Under det tolfte århund
radet byggs också de första stenkyrkorna. Vid hamnen 
uppförs vid mitten av 1100-talet en kastal.

Urbanisering
Anders Andrén har i anslutning till en studie av ur
baniseringen på danskt område betonat städerna som 
delar av ett föränderligt tidigmedeltida samhälle där 
nya former för exploatering etablerades (Andrén 
1985). Detta perspektiv aviker från den traditionella 
synen på bland annat Visbys utveckling. Vanligtvis 
har man ansett de tidiga tätorterna som handelsplat
ser som med tiden genom expanderande köpenskap 
kontinuerligt utvecklades till städer.

Andrén ser en första feodal övergångsfas börja 
runt år 1000. Då etableras vissa tidiga myntorter och 
biskopssäten. Dessa är nära kopplade till en ny regal 
överhöghets ekonomiska behov och ideologiska 
mobilisering. Sådana platser är till exempel Roskil
de och Lund.

För Visbys del är denna period relativt diffus. 
Anders Carlsson har dock i anslutning till iakttagel
sen att antalet män överväger i gravfälten runt ”sta
den” antytt att det sena 900- talets Visby kanske hade 
karaktären av någon form av garnison eller militär 
församling. Kanske som ett brohuvud för inflytande 
från fastlandet (Carlsson 1990:13, Carlsson 1988:97- 
100). En liknande tolkning har Carlsson framfört 
angående hamnen vid Paviken (Carlsson 1993:133- 
139).

Den urbanisering som sker mellan inledningsske
det och fram till cirka 1130 betecknar Andren som 
en "förtätning av landsbygden”. Under denna period 
utvecklas i städerna en specialiserad varuhantering. 
Olika former av hantverksaktiviteter blir då synliga i 
det arkeologiska materialet. Detta skall emellertid 
enligt Andrén ses som ett utökande av överhöghets- 
rätten och inte som en ren merkantil expansion. Både 
köpmän och hantverkare hade kanske snarast en 
tjänande, eller rent av ofri ställning, i förhållande till 
stadsherrarna. De köpmän som skriftligt kan beläg
gas från tidigt 1100-tal skall då uppfattas som kun
gars eller stormäns speciella sändebud (Andren 
1985:80).
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Maktdecentralisering
Utövandet av den nya överhögheten bör ha krävt en 
viss decentralisering av makten. För att upprätthålla 
och kontrollera ett expanderande herravälde måste 
enskilda personer och kyrkliga institutioner få del av 
det.

För Visbys del skulle detta kunna innebära att 
man bakom tidiga kyrkogårdar och Strelows upp
gifter om kyrkor daterade till 1000- talet, skulle kun
na urskilja en grupp av stormän med gårdar i "sta
den" och med rätt till egna bönehus. Dessa herre
män bör då som ”tegner” eller "brytar" varit person
ligt knutna till en kunglig person eller med en kung 
jämbördig stadsherre (jmfKyhlberg 1991:252, And
ren 1985:77-81).

Även om tiden politiskt är orolig och maktkon- 
stellationema skiftar, så stärks det regala herraväldet 
under 1100-talet. Ett exempel är befästandet av Själ
lands kust vilket innebar att den danska kungamakten 
expanderar i det "havsbaserade politiska rum” där 
tidigare pirater och sjökungar dominerat. De befäs
ta stentornen var delar av en mer systematiserad ex
ploatering genom bland annat hamnavgift, tullar, 
vägpenningar och fiskeskatter (se Andrén 1985:82). 
Förmodligen är det i ett sådant sammanhang kastal- 
byggandet i Visby och runt om på Gotland också 
skall tolkas.

Men trots den successivt starkare kungamakten 
under 1100-talet så fortsätter överhetens makt att 
till stora delar vara spridd och utlokaliserad. Rättig
heterna överläts till stormän och biskopar. Just för 
Gotlands del, där avsaknaden av kungligt källmate
rial brukar betonas, är det senare extra intressant. 
1100-talets manifesta kyrkobyggande, Roma klosters 
etablering i början av 1160-talet och inte minst dess 
förmodade samexistens på platsen med landstinget 
skulle kunna tolkas som tydliga spår av ett kyrkligt 
administrerat herravälde. Intressant är då också kas- 
talernas samband med kyrkorna (jmf Kyhlberg 
1991:183).

Handeln
Urbaniseringen i Sydskandinavien från omkring 1130 
fram till 1200-talets början karaktäriseras enligt An
ders Andrén av främst inre förändringar i redan eta
blerade städer.

Medan de tidigare tätorterna till största delen 
koncentrerade ett lokalt överskott blir nu deras för
medlande roll som handelsplatser tydligare. Fysiskt 
tar detta sig uttryck bland annat i att torget får en 
viktigare funktion.

Troligtvis förändrades även hantverkarnas ställ
ning. Den tidigare direkta ofriheten övergick till en 
form av feodalt hantverk där hantverkarna hade en 
position jämförbar med landborna. De var mer eller 
mindre juridiskt fria men samtidigt bundna genom 
ett direkt tvång att leverera en viss andel av sin pro
duktion. Sådana urbana landbor knutna till bland 
annat kyrkliga institutioner är kända genom skrift
ligt material (Andrén 1985:85).

Från och med mitten av 1100-talet träder också 
köpmännen fram som en mer självständig grupp. 
Handeln blev allt mer beroende av stadsinnevåna- 
rnas initiativ. Den direkta anknytningen till "stads
herren" minskade även om behovet av skydd i form 
av handelsfred och tillerkända rättigheter fortfaran
de var mycket stort.

Den sociala frigörelsen omfattade även städerna 
som en kollektiv enhet. De blev mer självständiga 
och kunde som en "stad” ta emot privilegier. En sty
rande och central roll hade förmodligen de gillen som 
verkar bli vanliga under denna tid. Från 1170-talet 
finns det till exempel ett Knutsgille belagt i Visby 
och strax därefter också ett tyskt gille (Yrwing 
1986:26,36-37).

Så även om bebyggelse kan ha funnits på platsen 
under förhållandevis lång tid är det först under 1100- 
talets andra hälft som städerna på allvar dyker upp 
som konkreta begrepp och handelspartners. Det är 
talande att Visby faktiskt först omnämns 1203. 1 
Artlenburgerfördraget med Henrik Lejonet 1164,
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som sägs gå tillbaks på en äldre överenskommelse 
med kejsar Lothar, omnämns inte Visby utan man 
refererar till hela ön (Yrwing 1940:109-137, 
1978:179,1986:42). I ett tidigt skede tycks inteVisby 
utan istället Gotland och den gotländska kusten ha 
varit de begrepp som var internationellt gångbara.

Under 1200-talet verkar Visbys centrala position 
inom östersjöhandeln ha genererat ett stort ekono
miskt överskott på hela ön. Stadens växande frigö
relse och självständighet skulle dock med tiden kom
ma att stå i opposition mot den feodala struktur som 
inledningsvis utgjorde förutsättningen för dess fram
växt.

Stenstugor och hundare
Frågan om Gotlands äldsta administrativa indelning 
har relativt nyligen behandlats i flera för gotlands- 
forskningen viktiga arbeten (Carlsson 1983, Hyen- 
strand 1989 Kyhlberg 1991). Även om dessa studier 
skiljer sig i detaljer så betonas att omvälvande regle
ringar infördes på ön under sen vikingatid-tidig med
eltid.

Åke Hyenstrand skisserar ett förlopp där ön in
ledningsvis tudelades i två folkland, varpå en fort
satt indelning av ön i tolv ”hundaren” skedde. Dessa 
distrikt antas i sin tur ha delats i två halvor med var 
sin Stenstuguplats.

Stenstugunamnens jämna fördelning över ön 
uppmärksammades först av Anders Carlsson. Han 
föreslog att de i anknytning till tre på Gotland jämt 
placerade Tuna-namn kunde haft funktionen som 
någon form av magasin, kanske för en organiserad 
skatteuppbörd (Carlsson 1983 jmf dock Olsson 
1984).

Hyenstrand vill dock inte vara så konkret utan 
nöjer sig med att Stenstugu måste syfta på en före
teelse, "hus av sten”, som först kan ha tillkommit 
under 1100-talet och som då förmodligen var kopp
lat till social och politisk status. Ett exempel skulle

då kunna vara ”Licnatius” från Stenstugu som be
gravdes ca 1200 i Stenkyrka. Möjligtvis var han sam
me person som 1164 för gotlänningarnas räkning 
undertecknade Artlenburgfördraget. Hans äldre släk
ting kanske rent av var den Likair som "rådde mest” 
(Carlsson 1988, Hyenstrand 1989:115, 127, Kyhl
berg 1991).

I Hyenstrands arbete antas de tolv hundaren och 
24 stenstugodistrikten vidare vara utgångspunkt för 
införandet av sockenstrukturen, där åtta socknar ryms 
inom vaije ”hundare”. De i studien beskrivna terri
toriella reformerna skall ha inletts i samband med 
anslutningen till sveamakten strax före 1100, och 
genomfördes under det tolfte århundradet. Anled
ningen antas vara att kontrollera skatteintäkt och 
judiciella förhållanden (Hyenstrand 1989:108-111, 
113).

Snäckdistrikt
Precis som Hyenstrand, och även tidigare Steffen, 
så anser Ola Kyhlberg i sin studie av den tidiga ad
ministrativa indelningen på Gotland att det finns 
tydliga indikationer på att ön i ett tidigt skede var 
uppdelad i ett "Norderland” och ett ”Suderland”. 
Denna uppdelning skall möjligtvis ha skett redan i 
tidigt 1000-tal och indikerar i så fall en reglering som 
är parallell med den folklandsindelning som antas 
vara urskiljbar i Uppland och Södermanland (Kyhl
berg 1991:65 jmf Steffen 1943:11, 48, Ersson 
1974:109-110).

I Kyhlbergs analys spelar ortsnamnet ”snäck” en 
betydande roll. Namnet brukar allmänt tolkas ha ett 
samband med tidigmedeltida skepp, och då speciellt 
ledungens fartyg. Tolv snäcknamn runt Gotlands kust 
ser Kyhlberg som en indikation på att ön även ut
gjort ett skeppslag bestående av sex distrikt, var och 
ett ansvarande för två skepp. Kanske tyder denna 
organisation på att Gotland under en viss period var 
en del av svearnas skeppslag (Kyhlberg 1991:245).
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En koppling till olika maktstrukturer utanför ön kan
ske också har förekommit under lång tid. Möjligen 
ligger något sådant bakom Wulfstans uppgift från 
800-talet att Gotland hörde till svearna.

Den tidiga snackstrukturen skall på Gotland ha 
bestått fram till slutet av 1100-talet, då den omor
ganiseras och då ligger till grund för kortågsledung- 
ens organisation. I Gutasagan nämns hur Gotland 
skulle följa sveakungen i ledung öster ut med sju 
snäckor. En båt från var och en av settingarna och en 
från Visby. Korstågsledungen avskaffas sedan i sin tur 
1285 av Magnus Ladulås (Kyhlberg 1991:242).

Parallellt med denna ”utåtriktade” indelning ser 
Kyhlberg även rester av en inre organisation i form 
av bygdelag, kanske tidiga ting, bestående av områ
den motsvarande cirka 120 gårdar. Både snäckdis- 
trikten och bygdelagenXtingen ligger i så fall i tiden 
före sockenindelningen. Men de kom delvis att ut
göra underlaget för socknarnas gränser när dessa se
nare införs (Kyhlberg 1992:78-92,242).

Detaljerna i dessa olika administrativa modeller 
kan självklart diskuteras. En viktig fråga bör också 
vara hur en tidig centralmakt, på ett isolerat och täm
ligen avlägset Gotland, har burit sig åt för att kunna 
införa och upprätthålla olika former av reglerings
system. Man kan till exempel ifrågasätta om det över
huvudtaget i ett senvikingatida-tidig medeltida 
sammanhang kan ha varit möjligt att etablera terri
toriella ”exploateringsstrukturer” av permanent ka
raktär. Överhöghetsrätt och förmåga till maktutöv
ning bör ha varit något som under denna tid snabbt 
kunde skifta.

Från en historiskt synvinkel som betonar föränd
ring och samhälleliga sammanhang är emellertid 
modellerna betydligt mer tilltalande än ett traditio
nellt synsätt där medeltida ting, settingar och tre- 
dingar projiceras bakåt i tiden.

Gotlands kristnade
När Gotland "kristnas” är diffust och handlar till stor 
del om vilka kriterier man väljer. Det är tydligt att 
diskussionen om hedniskt kontra kristet av lång tra
dition polariserar dessa två ting. Det är dock inte alls 
nödvändigt att de måste ha utgjort sina samhälleliga 
motsatser och ”huvudfiender”, även om det vid vis
sa tillfällen förmodligen var så.

När det gäller kristnandet förefaller det betydligt 
mer givande att se ett aktivt användande av den krist
na tron som ett ideologiskt vapen och inte som ett 
resultat av upplysning och därpå följande andlig 
mognad. Det som då framstår som det intressanta är 
hur och i vilka sammanhang läran, och lärorna, har 
använts. Deras "funktion” är något som kan förmo
das ha förändrats över tiden.

På Gotland kan influenser från en kristen kultur
tradition spåras långt tillbaka. Ett exempel är de fi
gurrika bildstenarna under tidig vikingatid där före
bilderna förmodligen finns inom karolingisk konst 
på kontinenten. Bakom dessa kan man då kanske 
urskilja en grupp i samhället med vidsträckta inter
nationella kontakter (se Hyenstrand 1989:38).

I Gutasagan och framförallt hos Strelów, ges Olof 
Haraldsson en framträdande roll i samband ett krist
nandet av ön. Den norske kungens besök skall ha 
skett runt år 1030. Sven-Erik Pernler är i sitt arbete 
om Gotlands medeltida kyrkoliv skeptisk till dessa 
uppgifter. Han framhåller att Olofsepisoden inne
håller åtskilligt material som är rena vandringslegen
der. Uppgifterna om stridigheter mellan Olof och 
nordergutar vid Laikairhed i Lärbro kan till exem
pel vara en muntlig tradition som sammanblandar 
och hämtar sitt stoff från de stridigheter som för
modligen stod i Lärbro 1313. Birger Magnusson skall 
då ha tvingat gotlänningarna att betala skatt.

Att Olof Haraldsson verkligen besökt Gotland är 
emellertid inte orimligt. Detta styrks av att även 
Snorre nämner episoden. Den norske yxkungens 
betydelse för kristendomens införande är dock för
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modligen en efterkonstruktion baserad på helgonet 
Olofs popularitet på ön under medeltiden (se Pern- 
ler 1977:11-19).

Adam av Bremen
En omständighet som ofta brukar påpekas gällande 
när Gotland ”blev kristet" är att Adam av Bremen på 
1070-talet inte alls omnämner Gotland.

En förklaring till detta skulle kunna vara att de 
motspänstiga gutama länge avvisade en ny religion 
och höll fast vid en gammal ordning. Det har i an
slutning till detta också föreslagits att Adam med det 
”Kurland” som han nämner i sin historia rent av syf
tar på Gotland (jmf Kyhlberg 1989:149-156).

Om ön Kurland som skall var åtta dagsresor lång 
säger Adam bland annat följande: ”Där finns gott om 
guld och präktiga hästar”, "dess mycket grymma be
folkning skys av alla på grund av dess ivriga avguda
dyrkan" och "alla hus är fyllda av hednapräster, spå
män och trollkarlar som går klädda som munkar” 
(Adam av Bremen 1984:214).

En annan möjlighet till tolkning av Adams för
tegenhet skulle kunna vara att just Bremerstiftet va
rit mindre framgångsrikt på ön och att ”omvändel
sen” administrerades från något annat håll. Parallellt 
med den tyska mission bedrevs till exempel en kon
kurrerande anglosaxisk missionsverksamhet som 
möjligtvis kan ha berört Gotland (jmf Pernler 
1977:37-44)

De flitiga östliga kontakterna måste också ha gjort 
att gotlänningarna kommit i kontakt med den by
santinska formen för den kristna läran. Vissa fynd av 
bland annat så kallade uppståndelseägg har föresla
gits visa på detta (se Trotzig 1983:382-383). Efter
som påven och patriarken år 1054 ömsesidigt bann
lyste varandra kan man med skäl misstänka att Adam 
var måttligt förtjust i den östromerska kristendomen 
(se Nyberg 1984:323). Det är i ett östligt samman
hanget också en spännande tanke att man på ön re

dan tidigt konfronterats med och delvis påverkats av 
islam (se Pernler 1977:36).

Sven-Erik Pernler vill i sin avhandling förklara 
Adam av Bremens tystnad med att ön aldrig blev 
utsatt för någon regelrätt mission, i varje fall inte 
någon som gav ett önskat resultat. Omvändelsen 
skulle i så fall skett genom infdtration.

Anledningen till och formerna för denna gradvi
sa övergång kan diskuteras. Men kanske var den krist
na kulten under Adams tid, och förmodligen en pe
riod därefter, som Pernler förmodar mycket löst or
ganiserad på ön. Religionsutövningen på guteön var 
därmed ett dåligt exempel och inget som bremer- 
prelaten ville framhäva utifrån de centralistiska mo
tiv han hade med sin kyrkohistoria (jmf Pernler 
1979:44 se Johannesson 1984:381).

Möjligtvis skulle de så omdiskuterade kyrkogårds- 
fynden kunna tolkas i ett sådant sammanhang (se 
Westholm 1926, Trotzig 1983:384-386). I ett skede 
då det saknades en fast kyrklig ram kan man tänka 
sig att det förekom begravningar och seder som av
vek och som inte skulle varit acceptabla i en mer 
institutionaliserad kristen kult (jmf Pernler 1977:44- 
46).

Kyrkogårdsfynd såväl som andra tidiga oorgani
serade kristna inslag från denna övergångstid, till 
exempel korsmärkta runstenar, öst-västliga begrav
ningar på gravfält och egenkyrkor, behöver dock inte 
ses som tecken på att man blott genom själva kun
skapen om en ny religion frivilligt anslutit sig till tros
gemenskapen. Utifrån en syn på religion som ett ide
ologiskt vapen kan man istället tolka de privata krist
na yttringarna som uttryck för oenighet och behov 
av nya argument. Religiösa symboler och monument 
kan ha fyllt en viktig funktion i en inre gotländsk 
maktkamp. De får då förutsättas utgjort manifeste
ringar riktande sig både "vertikalt” och "horisontellt” 
i samhället.

Kanske är de religiösa symbolerna också ett sätt 
att avvisa en världslig eller kyrklig centralmakts an-
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språk på användarrätt. Ett försök att neutralisera krav 
och anspråk som framställes utifrån med en kristen 
motivering. Att detta förekom under denna tid är 
uppgifterna om "Kalmare ledung” ett intressant ex
empel på. Den norske kungen Sigurd Jorsalafar skall 
1123 ha gett sig på smålänningarna under förevänd
ning av korståg (jmfWilliams 1993:190-191).

En avsaknad av en mer permanent centralt styrd 
jurisdiktion och organisation på ön under 1000-ta- 
let kan tolkas på två sätt. Antingen var Gotland ett 
perifert och tämligen ointressant område för de 
fastlandsgrupperingar som under denna tid utvidga
de sina herravälden under sken av regalrätt och mis
sion. Eller så stod det helt enkelt ännu inte i kungar
nas och biskoparnas makt att kontrollera och refor
mera guteön. En kombination av dessa två förkla
ringar är självklart också möjlig.

Sockenstruktur
Sockenuppdelningen och byggandet av stenkyrkor
na är utan tvekan idag det mest tydliga bevarade fy
siska spåret av en tidigmedeltida omvandling. Runt 
om i de små bygderna reser sig kyrktornen som ut
ropstecken i landskapet.

Leif Gren har i en intressant artikel diskuterat 
denna reforms idehistoriska och psykologiska aspek
ter. Han ser där kyrksocknens etablering som en ar
gumentation för ett nytt feodalt samhälles hierarki
ska samhällssyn (Gren 1989:63-71).

”Kyrkan mitt i byn” blir ett påtagligt och överty
gande argument för ett organiserat samhälles närva
ro och styrka. Den demonstrerar en hierarkisk en
het. En idé om en samhällelig pyramid där kungar 
och biskopar fanns i toppen och där präster, socken
bönder och livegna ingick i en fallande skala.

Manifesteringen av den organiserade kristenhe
ten måste också varit ett sätt att komma till rätta 
med såväl hedendom som ”fel” form av kristendom. 
Det var förmodligen även ett sätt att flytta lojalite

ten från gården, ätten och personliga beroendeband 
till en ny mer abstrakt samhällelig nivå. Detta var en 
viktig förutsättning för att få folket att acceptera en 
organiserad taxering i form av bland annat tionde.

Det förefaller rimligt att anta att sockenbildningen 
på Gotland är något som inleds i samband med an
slutningen till Linköpings stift. Hur snabbt detta för
lopp var är omdiskuterat. S-O Lindquist har utifrån 
socknarnas regelbundna struktur gällande yta, anta
let gårdar och avstånd till respektive kyrka, hävdat 
att sockenbildningen måste varit snabb och synkron 
(Lindquist 1981).

Ett annat synsätt företräds av Ola Kyhlberg. Re
gelbundenheten ser han som en indirekt följd av att 
socknen etablerats i anslutning till äldre redan exis
terande bygdeterritorier. Han föredrar också att se 
sockenbildningen som ett relativt utdraget förlopp. 
Litande till Strelows kyrkodateringar ser Kyhlberg 
som troligt att sockenbildningen startat på ön efter 
cirka 1120. Förloppet är dock inte genomfört förrän 
i början av 1200-talet. Under denna övergångsperi
od fungerade eventuellt vissa kyrkor som central
kyrkor för ett större område. Det kan också paral
lellt med etablerade socknar existerat hedniska byg
denklaver (Kyhlberg 1992:246ff jmf Thunmark- 
Nylen 1989).

En indikation på att förloppet kan ha varit rela
tivt utdraget är kyrkodateringarna. Ett fåtal av de 
dendrokronologiskt daterade kyrkorna visar på ett 
byggnadsskede runt 1120. Merparten av de gotländ
ska romanska stenkyrkorna brukar dock traditionellt 
dateras till 1100-talets slut och 1200-talet (se Lager
löf 1984).

Biskopar

Gotland var under medeltiden kyrkoorganisatoriskt 
en del av Linköpings stift. Öns anslutning ”till den 
biskop som var dem närmast” finns också omtalad i 
Gutasagan. Utifrån en formulering i texten att Got
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land efter kristnandet ”beständigt tog sig en biskop” 
har det även diskuterats om ön i ett skede innan 
uppgången i linköpingstiftet utgjort någon form av 
självständig politisk och kyrkoorganisatorisk enhet. 
Som ett bevis på detta har bland annat ett brev da
terat 1122-24 från påven Calixtus II till kejsar Hen
rik V framhållits. Texten faställer då Hamburg- Bre
mens överhöghet över biskoparna i ”Suecia, Got- 
landiae, Norwegiae”.

Hypotesen om att ön tidigt varit ett eget stift skul
le kunna vara ännu en förklaring till en medveten 
tystnad från Adam av Bremers 1070. Om det verkli
gen är en gotländska biskop som åsyftas i påvebre
vet har dock ifrågasatts. "Gotlandiae” är möjligtvis 
ett skrivfel. Att skribenten inte menade Gotland utan 
istället Götaland förefaller troligt (se Pernler 
1977:55-56).

Både linköpingskyrkans exakta tillkomsthistoria 
och tidpunkten för Gotlands anslutning till stiftet är 
okänd. På 1070-talet omnämns biskopen i Skara ha 
båda götalandskapen under sig. Men i det så kallade 
Florensdokumentet från 1120, som möjligtvis är en 
förteckning över de nordiska stiften, nämns Linkö
ping separat. I dokumentet omtalas också Gotland 
som en av sveonemas öar (Bäämhielm 1983, Pem- 
ler 1987:99).

Ett säkert omnämnande av en linköpingsbiskop 
finns från 1139 då biskopen Gisle omtalas. Sex år 
senare har Gisle en framträdande plats då han deltar 
i invigningen av Lundadomen hos ärkebiskopen Es
kil. 1 början 1140-talet bidrog Gisle tillsammans med 
kung Sverker till cisterciensemas ankomst till Sverige. 
Kungen stod bakom grundandet av Alvastra kloster 
och biskopen lät bygga Nydala kloster (Schück 
1959:48-49).

Och kungar...
Bakom de historiska uppgifter som finns från tidigt 
1100-tal skymtar stormannagrupperingar och ett

nätverk av komplicerade politiska allianser.
Runt år 1120 skall den sista kungen av den Sten- 

kilska ätten, Inge den yngre, ha avlidit. Stenkilarna 
förefaller varit baserade i Östergötland och Inge den 
äldre sägs att tillsammans med sin drottning ha grun
dat Vreta kloster inte långt från Linköping (Schück 
1959:44)

De politiska förhållandena under 1120-talet är 
när det gäller kronologiska hållpunkter diffusa. Den 
danske prinsen Magnus Nielsen, på mödernet släkt 
med Inge den äldre, anses dock att under en period 
ha hyllats som "svensk” kung. Detta sägs ha skett i 
skarp konkurrens med inhemska rivaler. Omfattning
en av Magnus herravälde skall förmodligen inte över
drivas. Kanske inskränkte det sig till en begränsad 
del av götaland (Saywer 1991:38-39).

Magnus spelade också en aktiv roll i kampen om 
den danska kungakronan. År 1132 skall han låtit 
mörda sin kusin och rival Knud Lavard. Detta straf
fade sig dock två år senare då både han själv och 
fadern stupade vid Foteviken i strid med Knuds bror 
Erik Emune (se Crumlin-Pedersen 1994:89-109).

Magnus danska konflikter anses ha lämnat fritt 
spelrum för Sverker den äldre att komma till mak
ten. Liksom Inge förefaller Sverker varit fast knuten 
till Östergötland. Det har föreslagits att det var Sver
kers far som lät bygga den lilla stenkyrkan vid Kaga 
inte långt från Vreta och Linköping (Saywer 
1991:39).

Trots att Sverker möjligtvis drog nytta av en in
hemsk opposition mot danske Magnus så förefaller 
han haft mycket starka kopplingar till den danska 
kungamakten. Peter Saywer har föreslagit att de 
äktenskapsallianser han låg bakom bland annat med
förde att företrädare för den danska kungafamiljen 
långt in på 1200-talet kom att äga jord i Sverige (Say
wer 1991:42,57).

Som en spännande parentes i sammanhanget kan 
man uppmärksamma att dessa ”danska” egendomar 
finns förtecknade i samma jordebok som också inne-
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håller en seglingsbeskrivning längs Sveriges ostkust. 

Gregorianer
År 1153 hölls enligt Saxo ett kyrkopolitiskt möte i 
Linköping under ledning av det påvlige sändebudet 
Nickolaus Brakespear. På grund av rivalitet med 
Uppsala misslyckades då Sverker och linköpings- 
biskopen Gisle med sina planer på att göra Linkö
ping till ärkestift (Schiick 1953:49, Sawyer 
1991:41)).

Denna motsättning anknöt kanske till ett större 
europeiskt sammanhang. Under 1100-talet pågick 
den så kallade investiturstriden mellan påven och 
den världsliga makten. I sak handlade denna om rät
ten att utnämna biskopar. Men vad det ytterst gällde 
var kyrkans oberoende i förhållande till kungamak
ten. Ärkebiskopen Eskil i Lund lär ha varit en ivrig 
"gregorian” stödjande påvemakten. I denna kamp 
spelade cistercienserna en stor roll som kyrklig 
ideologisk motor. Biskop Eskil var personligen be
kant med ordens grundare Bernard av Clairvaux (se 
Westman 1949) Linköpingsbiskopen Gisle, och även 
Sverker bör genom sin nära koppling till ärkestiftet 
tillhört samma påvliga sida.

Sverker blev mördad år 1156. Efter detta följde 
en maktkamp mellan Sverkers son Karl, dansken 
Magnus Henriksson och Erik. Erik, sedemera den 
helige, som snart också mördades tycks varit buren 
av en inhemsk opposition mot Sverkerpariet och dess 
danska bundsförvanter. Segrade för stunden gjorde 
dock Karls Sverkersson som i början av 1160-talet 
var den första kung som kallas för ”rex” över både 
götar och svear.

Karl lyckades till sist år 1164 också få till stånd 
ett svensk ärkesäte (Sawyer 1991:41-43, 59). Att 
detta lades i Uppsala skall kanske ses som en de
monstration av att han nu kontrollerade även denna 
del av landet. Men det kan också varit en eftergift 
till en särdeles stark uppländsk stormannagruppering.

Vigningen av den nye svenske ärkebiskopen Ste
fan skedde i katedralen i franska Sens 1164. Den lands
flyktige påven Alexander III var närvarande, och cere
monin utfördes av ingen mindre än Eskil. Även han 
landsflyktig då han vid tillfället stod i opposition mot 
danske kungen Valdemar som var kejsarens vasall och 
därför stödde dennes motpåve (Westman 1949). Trots 
en ny svensk ärkebiskop gick maktspelet vidare. År 
1167 skall Karl Sverkersson ha överfallits och dödats 
av Knut Eriksson. (Sawyer 1991:43).

Gotland i det hela
Biskop Gisle i Linköping sägs ha haft två föregånga
re på posten vilket gör det troligt att Linköpingskyr- 
kans tillkomst bör förläggas till början av 1100-talet. 
Kanske skedde det i samband med att Lund förmod
ligen år 1104 gjordes till ärkestift (se Schiich 
1953:43-47, Pernler 1977:57-59).

Gotland kan därför tidigast ha blivit inlemmat i 
Linköpingsstiftet i början av 1100-talet. Som en se
naste tidpunkt för införlivandet i stiftet har 1164 
föreslagits då Roma kloster anläggs på ön. Något som 
knappast kan ha skett utan att man varit relativt eta
blerad både på ön och i bygden där klostret skulle 
uppföras. Intressant i sammanhanget är att Roma 
kloster var en avknoppning från Gisles Nydala (se 
Schiick 1953:50, Pernler 1977:61).

Ett samband mellan ett kyrkligt införlivande och 
en mer profan skattläggning av Gotland förefaller i 
högsta grad trolig. Linköpingsbiskopen tillhörde både 
geografiskt och politiskt samma maktsfär som ”öst- 
götakungen”. Deras intressen bör i regel ha samman
fallit.

Slutsatsen blir att den mest troliga tidpunkten 
för inledandet av en omfattande kyrklig och världs
lig omdaning av ön bör vara i mitten av 1100-talets 
första hälft. Gotland bör genom denna ha fått en 
nära koppling till Östergötland, men även till ärke
stiftet i Lund och vissa danska stormän.
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Det har föreslagits att Gotland redan under 1000- 
talet utsattes för påverkan från Östergötland (se Hy- 
enstrand 1989:125-127) Nyordningen kanske där
för till stor del innebar en permanentning av struk
turer och beroendeband som tidigare upprätthållits 
på ett lösare sätt.

Det är vidare möjligt att kopplingen till Linkö
ping och Lund medförde att man på ön kom att stå 
i viss opposition mot de politiska och kyrkliga in
tressen som under stora delar av 1100- talet represen
terades av den erikska maktgrupperingen.

Gutasagan igen
Att Gutasagan utgjort en lockelse för uttolkare av 
den gotländska historien allt sedan 1600-talet är för
ståeligt. Texten ger en möjlighet att koppla platser, 
namn och fysiska föremål till ett konkret hän
delseförlopp.

Som den enda någorlunda utförliga skriftliga käl
lan behandlande den tidiga medeltiden på Gotland 
så är texten självklart viktig. Att okritiskt acceptera 
den bild av frivillighet och autonom utveckling som 
Gutasagans författare tycks vilja förmedla är dock 
inte nödvändigt. Istället kan man utifrån ett konflikt

perspektiv hävda att det arkeologiska källmaterialet 
snarare tyder på motsatsen. Den sena vikingatiden 
och den tidiga medeltiden förefaller ha varit en pe
riod av förändring. En tid då gammalt stod mot nytt 
och inhemskt mot utländskt.

Kanske bör Gutasagan därför läsas i ljuset av det
ta. Texten skall då inte uppfattas som ett försök till 
beskrivning av faktiska händelser. Istället försöker den 
släta över, reglera och bortförklara motsättningar som 
var aktuella och oroande vid sagans författande, men 
som förmodligen också hade sitt ursprung i 1000- 
och 1100-talets gotländska samhälle.

Den förnuftiga anslutningen till såväl kristendom 
som den ”biskop som var dem närmast” var möjligt
vis inte alls så naturlig som görs gällande utan något 
som mer eller mindre framtvingades.

Hävdandet av det fria och oproblematiska i rela
tionen till "sveamakten” tyder då istället på sin mot
sats. Kanske fanns det starka skäl att så noggrant som 
möjligt försöka definiera kungamaktens anspråk och 
rättigheter på ön.

Var slutligen Ormikas, Aivars och Botairs hjälte
status något som långt ifrån alla gotlänningar höll 
med om, och som man därför var tvungen att argu
mentera för?
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Bålverket

Skall Bulverket ses som ett uttryck för motstånd 
och mobilisering i ett föränderligt tidigmedeltida 
samhälle? Hur förklarar man i så fall att anlägg
ningen så snabbt förefaller ha övergivits?

Sjöbyggnaden
De undervattensarkeologiska undersökningarna i 
Tingstäde träsk kastar ljus över några av frågorna i 
anslutning till den gåtfulla anläggningen.

Rekonstruktionen visar att huvudkonstruktionen 
bestod av fyra mellan 30 och 40 meter breda längor. 
Dessa var uppbyggda av stockkistor som sammanfo
gats i okteknik. De fyra längorna var placerade som 
en kvadrat med cirka 170 meter långa sidor. Fyrkan
tens inre bestod av öppet vatten.

Ovanpå fundamentet fanns en blandad bebyggel
se. Såväl skiftesverk, knuttimring som resvir- 
keskonstruktioner har dokumenterats vid det arkeo
logiska arbetet. De olika typerna av hus indikerar att 
man byggde för både bostads- och förvaringsändamål. 
Intressant är också att delar av byggnadsmaterialet vi
sar att det funnits konstruktioner som kraftigt avvek 
från ”normala” hus. Dessa kan härröra från någon form 
av samlingsbyggnader. Vissa fynd antyder även att det 
funnits tom och palissader på plattformen.

Det finns fortfarande stora frågetecken gällande 
hur omfattande bebyggelsen var ovanpå sjöplattfor
men. Den yta som stockkistomas golv täckte var dock 
avsevärd. Om man därför hypotetiskt jämför med 
markutnyttjandet i tidigmedeltida städer så rymdes 
det förmodligen ett knappt 100-tal ”gårdar” på Bul
verket' Huvudkonstruktionen omgavs vidare av en 
mycket kraftig pålspärr.

Bulverket förefaller med hänvisning till resulta
ten av 14C-analyser och dendroundersökning ha upp

förts under 1100-talets andra decennium. Själva byg
gandet skedde snabbt. I stratigrafin är tillverknings- 
lagret väl avgränsat och verkar vara avsatt under en 
kort tid. Mycket tyder på att Bulverket till största 
delen byggdes under bara en säsong.

Beräkningar visar att runt 25 000 träd avverka
des vid uppförandet. En uppskattning av arbetsin
satsen visar att cirka 38 000 dagsverken krävdes. 
Detta innebär att om anläggningen byggdes under 
ett år så behövdes en styrka på över 100 personer. 
Dessa skulle avvaras från sin vanliga verksamhet, men 
också härbärgeras och födas i Tingstäde. Resursmäs
sigt måste därför byggandet av Bulverket minst ha 
berört en stor del av norra Gotland.

Arkeologiska utgrävningar i bottnen har gett för
vånansvärt få fynd. De artefakter som trots allt hit
tats är av mycket allmän karaktär eller förefaller ha 
tappats vid ett enstaka tillfälle. Även de nötter och 
ben som framkommit är sporadiska fynd. Fynd
materialet ger därmed inga bestämda ledtrådar till 
vad Bulverket var ämnat för. Något kulturlager som 
indikerar en bosättning finns inte. Den enda aktivi
tet förutom uppförandet som faktiskt kan beläggas 
genom arkeologiska fynd är ett visst fiske.

De utförda undersökningarna tyder på att hela 
anläggningen övergavs kort efter byggtillfället. Det 
finns dock inget som visar på att detta skedde våld
samt eller krisartat. I botten finns istället spår av hur 
kistorna långsamt sjunkit i kalkbleken samt av hur 
man hämtat timmer på platsen. Någon storbrand har 
inte arkeologiskt kunnats beläggas.

Slutsatsen av de arkeologiska undersökningarna 
är att det på 1120-talet fanns ett akut behov av en 
skyddad plats på norra Gotland. Resursåtgången vi-

Fig 21. Rekonstruktion av Bulverket. Teckning: Jon Adams.
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sar också att det då fanns någon på platsen med de 
maktmöjligheter själva uppförandet krävde. Beho
vet av en skyddad samlingsplats förefaller dock snabbt 
ha försvunnit.

Fortsatta fältundersökningar av Bulverket kan 
självklart fördjupa bilden och ge en större detaljskär- 
pa. Men vill man också försöka diskutera vilka aktö
rerna bakom bulverksbygget var så finns svaret knap
past bara nere i träsket. Istället måste konstruktio
nen diskuteras i ett samhälleligt sammanhang.

Myten om den gamla sagoön
Sedan lång tid tillbaka har författare och historie
skrivare fascinerats av Gotlands förflutna, och dess 
mystiska särart. Utifrån öns speciella läge, alla forn- 
lämningar och skriftliga uppgifter i den gamla land
skapslagen, har en bild av det gotländska vikingatida 
och medeltida samhället som något unikt skapats.

Man kan dock konstatera att denna föreställning 
om den foma guteön, trots sina speciella särdrag, an
knyter till mer allmänna historiemyter som kan spå
ras långt tillbaka i tiden. På sätt och vis framstår där
för ironiskt nog ”den fria gotländska bonderepubli
ken” som en bygdevariant av en idealiserad gammal 
svensk nationell historiebild.

Flera olika faktorer verkar har bidragit till att 
uppfattningen om en jämlik och fri bonderepublik 
varit särskilt seglivad på Gotland. Ett skäl är förmod
ligen att öns inre förhållanden under senmedeltid 
och början av nyare tid utgjort ett tacksamt stoff för 
en bonderomantisk historieskrivning. En annan an
ledning är att "fosterlandets" relativt styvmoderliga 
behandling av guteön under nyare tiden fött 
revanschlusta och hävdelsebehov.

Nog så viktigt är förmodligen också att den gut- 
niska historiska särarten under mer än ett sekel varit 
ett sälj argument för den ekonomiskt viktiga turist
näringen (jmf Bohman 1985:86-102, Salomonsson 
1988:171-178).

Uppfattningen om den jämlika gotländska bon
derepubliken har emellertid ideologiskt sin förank
ring i ett historieperspektiv som framhäver inre sta
bilitet och där det moderna samhällets institutioner 
naturliggörs genom att projiceras bakåt i tiden (se 
Nyström 1974). Ett alternativ till detta synsätt är 
att hävda ett perspektiv som betonar samhällsför
ändring och inre motsättningar.

Samhällsförändring
Utifrån ett konfliktperspektiv där materiell kultur 
antas utformas intentionellt, och är del av mobilise
rade ideologier, kan det rika gotländska källmateria
let under 1000- och 1100-talen ses som bevis på 
samhällsomvandling och motstånd.

Några av de viktigaste aktörerna i detta samman
hang var förmodligen representanter för en gammal 
och på ön väletablerad stormannaklass. Kanske är denna 
grupp synlig redan under vendeltid. Det var i så fall de 
som administrerade vikingatåg och varuutbyte under 
slutet av järnåldern (se Carlsson 1983, Hyenstrand 
1989 jmf diskussion hos Broberg 1990:18-19).

Hövdingarna bör ha etablerat sina ”välden” på 
följen och till dem själva genom allianser och gåvor 
knutna män. Något sammanhållet ”Gotland” existe
rade knappast, snarare tvärtom, men det är möjligt 
att kult och ting vid vissa tillfällen var gemensamma 
angelägenheter.

För den ledande gruppen kan det ha varit viktigt 
att vidmakthålla en hednisk tradition där man själv 
kunde uppträda som "gode” och ”vise”. Men det är 
också möjligt att man i privat regi tidigt, kanske ibland 
österiffån, tagit till sig kristendom. De kristna sym
bolerna var då ett medel i en intem kamp men också 
ett sätt att avvisa en kunglig eller kyrklig makts an
språk.

Allt kraftfullare aktör i sammanhanget var dock 
de under tidig medeltid växande ”kungliga makter
na". Att se det som danskt eller svenskt inflytande
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för förmodligen tanken fel. Bättre är nog istället att 
tala om tidigmedeltida stormannagrupperingar.

Här spelade inte minst kyrkliga dignitärer en 
mycket stor roll. För Gotlands del, där det högkyrk
liga medeltida ”Agnus Dei”-motivet på röd botten 
idag fortfarande stolt fladdrar på var och varannan 
gutegårds flaggstång, kan detta vara särskilt viktigt 
att ta fasta på (jmf Kyhlberg 1991).

Vid en diskussion om påverkan utifrån så före
faller maktintressen grupperade i Östergötland vara 
särskilt intressanta i det gotländska perspektivet. 
Kanske påverkades ön redan under vikingatid av in
tressen från detta område (se Hyenstrand 1989, 
Carlsson 1993:133-139).

Kopplingen till Linköpings stift nämns i Guta- 
sagan och är belagd senare under medeltiden. Roma 
kloster etablerades 1164 under Karl Sverkersson som 
genom sin härstamning var rotad i östra Götaland. I 
Linköping fanns också under första hälften av 1100- 
talet biskopen Gisle, grundaren av Romas moder
kloster i Nydala. Gisle var nära allierad med ärke
stiftet i Lund där den för Gutalagens och Gutasa- 
gans tillblivelse förmodligen så viktige ärkebiskopen 
Andreas Sunesson något senare skulle komma att 
verka (se Schück 1950:43-50, Sawyer 1991:41-43, 
Kyhlberg 1991).

Det nya samhällets systematiska exploatering led
de bland annat till socknarnas införande samt till 
utveckling av städer och andra kontrollplatser. På 
Gotland påbörjades förmodligen sockenuppdel
ningen och stenkyrkobyggandet några årtionden in 
på 1100-talet. Även förändringen av Visby till ett 
stadssamhälle verkar ha skjutit fart i början av 1100- 
talet. Under det tolfte århundradet byggdes också 
flera kastaler på ön.

Den nyordning detta är uttryck för bör delvis ha 
skett i opposition mot det gamla samhällets mer di
rekta exploatering. Förmodligen skapade detta in
ledningsvis motsättningar och öppna konflikter.

Funktion och symbolik
Utifrån ett perspektiv där den tidiga medeltiden an
tas vara en orolig tid på Gotland, då gammalt stod 
mot nytt, och då yttre inblandning ledde till skärpta 
inre motsättningar på ön, så är uppförandet av ett 
stort försvarsverk inte förvånande.

Avsaknaden av skriftliga upplysningar samt fram
förallt den märkliga fyndfattigdomen, gör emeller
tid att Bulverkets konkreta roll och funktion måste 
bli en hypotes. Det är dock mycket möjligt att både 
diskussionen om tidigmedeltida storgårdsdrift, och 
om städernas roll som specialicerade produktions
platser är relevant i sammanhanget (Lindkvist 1979, 
Andrén 1985,Tesch 1990). Ute på bulverkskonstruk- 
tionen kan mycket väl ett överskott från jordbruk, 
hantverk och varuutbyte ha lagrats och vid behov för
svarats. Ska man ta fasta på det knapphändiga arkeo
logiska materialet från sjöbotten så kanske även insjö
fisket i Gotlands näst största träsk var en resurs som 
det fanns anledning att utnyttja och kontrollera.

Förutom den rent praktiskt funktionella sidan så 
kan själva mobiliseringen vid byggandet varit en de
monstration av makt och sammanhållning. Den ut
seendemässigt imponerande, och kanske också re
dan på 1100-talet gåtfulla sjöborgen, kan ha varit 
ett budskap till den tidigmedeltida betraktaren. Den 
väldiga anläggningen var i så fall en manifestering av 
byggherrens förmåga och närvaro på norra Gotland. 
En speciell judiciell eller religiös status som ”ting
stade” kan ha förstärkt platsens betydelse.

Bålverk
En möjlighet är att Bulverket uppförts av någon som 
var ledande i samhällsförändringen. Bygget och dess 
funktion var då en utmaning mot den gamla ord
ningen. En stödjepunkt och ett brohuvud för för
ändring. Kanske rent av den plats där gutarnas skatt 
till kungen skulle förvaras i avvaktan på hämtning 
(jmf Hyenstrand 1989:118).
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Mot detta skulle man kunna hävda att Bulverket 
konstruktions- och utseendemässigt mer påminner 
om vikingtida befästningsverk än om medeltidens 
manifesta anläggningar. Bulverket har föga gemen
samt med kastaler och borganläggningar av sten.

Söker man förebilder till tingstädeanläggningen 
så kan man konstatera att sjöbyggnadstraditionen är 
spridd i områden söder och öster om Gotland. Även 
om det saknas direkta paralleller till Bulverket så 
förefaller det rimligt att byggherren inspirerats av 
dessa anläggningar (jmf Bendegard 1983, se tex Apals 
1965, Selirand &Tonisson 1984).

Rent intuitivt tycks också den låga träbebyggel
sen ute i sjön och stenkyrkan uppe påTingstädeåsen 
utgöra motsatser. De förfaller nästan ”stirra” på var
andra. Det är även svårt att frigöra sig från tanken 
att det vilar något gotländskt över konstruktionen 
som sådan där den ligger avsides i kalkträsket. Bul
verket är en ö helt omgiven av vatten.

Relaterar man därför istället Bulverket till got
ländska krafter så skulle konstruktionen kunna tol
kas som ett uttryck för motstånd mot kungliga och 
biskopliga anspråk. Vilket innebär att anläggningen i 
så fall också förmodligen var ett försvar och marke
ring mot inhemska grupper som utnyttjade situatio

nen eller rent av hade allierat sig med företrädarna 
för den nya ordningen.

Motståndet mot samhällsförändringen leddes 
kanske av någon eller några av de gotländska stor
männen. Innehavaren av gården Velde i Tingstäde 
skulle till exempel kunnat varit en förgrundsfigur. 
Resursåtgång och arbetsinsats vid byggandet av Bul
verket visar då att denne gutehövding ”rådde över” 
en stor del av norra Gotland.

Särskilt långvarig förefaller dock inte konflikten 
ha varit. Det verkar som om den politiska situatio
nen snabbt förändrats och gjort anläggningen över
flödig. Kanske antyder detta att motsättningen mel
lan yttre och inre makthavarare överbryggades. Got
lands geografiska läge och avstånd från fastlandet 
borgade för att öns gamla makthavare skulle fortsät
ta att ha en nyckelposition. Det förefaller då till och 
med troligt att införandet av olika feodala strukturer 
och allianser med externa intressen på sikt utökade 
bygdehövdingarnas makt.

Ett herravälde på ön under 1100-talet kunde 
knappast, precis som senare under medeltiden, upp
rätthållas utan att gotländska stormän var med och 
administrerade det. Behovet av ett bålverk i Ting
städe träsk kan därför snabbt ha varit överspelat.

Fig 28. Vid stiltje och rätt ljus kan man skymta 
Bulverket på sjöbotten (Foto Johan Rönnby],
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The Bulwark

At the very end of the Scandinavian Viking age, a 
huge wooden ‘castle’ was built in Tingstäde träsk, 
a large lake on the island of Gotland. The cons
truction of this building demanded an enormous 
investment of labour but soon after it was raised it 
seems to have played out its roll. An explanation 
for this extraordinary and mysterious lake structu
re has to be sought in contemporary Gotlandic 
society.

Starting point
At the beginning of the 12th century, in the north 
of Gotland, some 24,000 pine trees were felled. The 
converted logs were then dragged out into the middle 
of Tingstäde träsk. Here they were worked and as
sembled into square caissons that formed the foun
dation for a vast platform on which a large number 
of houses and other buildings were erected. Around 
the construction, two concentric rings of timber pi
les were driven vertically into the lake bed forming 
a gigantic pole blockage.

Nine hundred years later, the remains of the ‘cast
le’ still lie on the bed of the lake. Some of the large 
logs have been disarticulated from the caissons, and 
collapsed timbers from the platform and the buil
dings are scattered around. But the bulk of the con
struction has sunk into the soft clay and has been 
conserved in remarkable condition.

This thesis has its origin in the fieldwork that 
was first done on the site in the 1920’s and 1930’s 
and which has been complemented by recent un
derwater archaeological investigation carried out 
between 1989 and 1993 (see Bendegard 1989, Rönn
by 1992).

However, regardless of whether an archaeologist 
works on land or under water, archaeological exca

vation and documentation should no longer be done 
purely for its own sake (though alas it occasionally 
is). Archaeology is one among several scientific dis
ciplines that studies man and society. Because of this, 
the main challenge when designing a research stra
tegy does not centre around fieldwork methodology 
and procedures, but rather how to obtain informa
tion about past human societies from what first ap
pear to be mute material remains. This interpretati
ve aspect is the real skill of archaeology (c.f. Mcgui- 
re 1992, Shanks 1992).

Traditional archaeology has always been very 
empirical. This also goes for much of the reputable 
underwater archaeological work (discounting that 
which has had more to do with 'historical salvage’ 
or simply the fascination of diving and digging for 
its own sake). It has been assumed that the collec
tion of data automatically provides interesting in
formation about the people behind the things. The 
meanings of the things have been regarded as self 
evident (seeVarenius 1993).

But during the last ten years, archaeological discu
ssion has often stressed that the meaning of material 
things is by no means obvious and cannot be assu
med. Apart from the functional side of things, ma
terial culture is loaded which meanings that are sym
bolic and often anything but self evident (see for 
example Hodder 1982, 1986). The degree of this 
active symbolic meaning may vary but all material 
things could be said to have more meaning than that 
associated with simple function, because they are 
all created in a certain cultural and ideological con
text.

For this reason, Lake buildings, or for that mat
ter, logboats or steamships, cannot be understood if 
they are not discussed within the context of their
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contemporary society. The power structures and ide
as propagated by different groups in society were of 
vital importance in influencing how ‘things’ were 
made, used and also regarded. The nature of an ar
chaeological object’s meaning, must therefore be 
discussed within an attempt to reconstruct the soci
al context in which it was created. In fact any archa
eological reading of‘meaning-laden’ material cultu
re has to be firmly rooted in discussion about its 
contemporary society.

It is firstly in a social context that connections, 
patterns and structures, in which the physical things 
play a roll, appear. Therefore a perspective which 
looks for ideological structures in different source 
material might be a fruitful starting point for the 
archaeological interpretation of a place such as Bul- 
verket, which as a building, at first sight seems abso
lutely unique.

Interpreting things
The discussion about the inevitable methodological 
differences between the natural sciences, and the 
humanities which are concerned with the study of 
man as a ‘social animal ’ goes back more than a hund
red years. In the discipline of history for example, 
there has been considerable discussion concerning 
the difficulty of erecting general laws applicable to 
human behaviour, and that the researcher (consci
ously or unconsciously) will always be interpreting 
subjectively (see Molander 1983:210-240, Gren 
1987).

During the 1960’s and the 1970’s the so called 
'New Archaeology’ attempted to master the archa
eological source material with help of the natural 
sciences. Through this ‘exact’ study, it was maintai
ned that it would be possible to liberate archaeolo
gy from earlier ethnic, nationalistic and sometimes 
overtly racist explanations. But the ‘scientific’ results

from these new investigations were hard to reconci
le with real people. The results were also often rat
her dull, unengaging and unexciting.

The so-called ‘post-processual’ archaeology that 
appeared in the beginning of the 1980’s was to a 
great extent a reaction against these‘scientistic’ pro- 
cessual approaches. Attention started to focus on 
ideological and symbolic aspects, where the charac
ter of discussion and interpretation was more varied, 
sensitive and accessible.

One could say that both ‘inlevelse’ (literally ‘inli
ving’) and imagination are needed for interpretations 
that are interesting and stimulating. To understand 
history is therefore also to analyse ourselves and our 
own society. The fact that we ourselves are human 
is a benefit and a tool in attempting to understand 
why humans behaved in a certain way in the past.

But there have been warnings against this, for an 
uncritical use of feelings and 'inliving’ could mean 
that the result totally depends on the researchers 
own experience, opinions and literary ability. What 
is right and wrong (or more right or less right) beco
mes unimportant, and what is left is simply a selec
tion of different perspectives and subjective inter
pretations (see for example: Wienberg 1992).

Archaeology as critic
Some archaeologists during the 1980’s and 90’s have 
taken this further, claiming that it is the interpreta
tion and the writing of history that is the major ob
ject of study. They have thus shifted the focus away 
from the reading of the past to our own writing of 
the past.

Some interesting roots for this approach are to 
be found in Marx and the studies connected to the 
Frankfurt School, where analysis of the rhetoric and 
hidden message reveal whose interests the official 
history supports. A critical archaeology following this

127



line has to concern itself with our own society and 
ask which ideas and social structures lie behind our 
own picture of the past (see Tilley 1989). But the 
new focus on the ‘writing’ has also dealt with indivi
dual, psychological and aesthetic aspects. One has 
spoken of the ‘poetic of archaeology’, meaning how 
the actual archaeological text is composed, in terms 
of its style and its roll as a work of art (see Hodder 
1992:263, Wienberg & Karlberg 1991, Soli 1992, 
Clifford & Marcus 1986).

To critically investigate how knowledge is pro
duced is a very important aspect of research. To pro
duce texts that are engaging, and that have literary 
quality is of course also something to aim for. Ho
wever, in doing this, there are also good reasons to 
beware of relativism. For if one follows the critical 
concept and asks where relativistic theoretical ideas 
have their roots, one finds links with a more general 
post-modern ideology. To completely give up at
tempting the ‘reading’ of the past for the ‘writing’ 
seems to be an archaeological equivalent of accep
ting the 'death of the author’.

During the 1980’s and 1990’s, there have been, 
both in history and archaeology, several claims con
nected with the same ideology. It has dealt with the 
necessity to focus on the individual, both in the past 
and the present. It has also been said that history 
has to be packaged more entertainingly, simply in 
order to get more ‘customers’. This together with 
proclamations that one has to “deconstruct all ideo
logies and value systems’’ seems to be a humanistic 
science in line with a post-modem, ‘late-capitalist’ 
and new liberal society (compare Liedman 1991:280- 
283, Jamesson 1984, Bintliff 1993:95 Walsh 
1990:278-294, Hodder 1992:275).

Dialogue
Of course it is important to be aware that our view

of the past is related to whatever perspective we 
choose and that in a democratic society, there must 
be room for different opinions. But this is not at all 
the same as accepting a totally subjective and plura
listic past. If we accept different historical interpre
tation merely as different ways of looking at the past, 
we also have to accept nationalistic, fundamentalist 
and racist opinions to be as “true” as any other. If 
this is to be avoided, one must stress that informa
tion can be derived from material remains that fits 
more or less well with different theories and inter
pretations. If this is the case, then all opinions about 
the past are not as good as each other.

Even if one accepts that interpretation of man 
demands a“softer” science, an interpretative and‘‘po- 
etic” text can still be judged. Archaeological writing 
differs from fiction because it is a dialogue between 
an “author” and real physical material remains.

A methodological, well documented and publis
hed source material makes it possible to know more 
about the past and the society we study. Differences 
and similarities in the archaeological material are real 
and possible to record and can therefore be a tool to 
reveal simplistic, manipulated or unjustifiably ima
ginative interpretations of past society (compare 
Hodder 1992:162).

If the state of knowledge is advanced by dialogue 
between the archaeologist and the source material, 
it is important in an archaeological thesis to try and 
show how this interplay is performed. Maybe it is 
the ability to lay bare the researcher’s perspectives, 
feelings and experience throughout the process of 
interpretation that is the main literary and scientific 
challenge in an archaeological text?

The campaign

Tingstäde träsk is the second biggest lake on the is
land. It is 3.5 X 2.5 kilometres in area but generally
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shallow, the greatest depth being just three metres. 
The bottom consists of soft chalky clay. The remains 
of the great wooden construction are spread out in 
the middle of the lake and from a boat in calm 
weather, it is possible to see the thousands of tim
bers where they lie on the bottom.

Because of this and also because the site itself is 
the best place for catching pike, one can assume that 
the remains of the buildings have been known about 
by local people for a long time.

The first time the remains are mentioned in wri
ting is 1868. The world famous archaeologist Oscar 
Montelius had made a Gotlandic journey and in a 
subsequent report he mentions logs with cut out 
holes in the end, lying on the bottom of Tingstade 
träsk. In the corner of the page Montelius drew one 
of the logs from a caisson (ATA).

The man who was to bring Bulverket to the wi
der attention of the public and the scientific com
munity, was Major Arvid Zetterling. He saw the 
logs in the lake for the first time when he was fish
ing in the lake 1907. He thought they were very 
mysterious and began to enquire what people knew 
about them. He learned from the locals that the place 
was known as “Bulverket”. A word put together from 
an old Germanic word for log: “bul-”, and “verke”, 
meaning something built. A free English translation 
of Bulverket would therefore be “logbuilding”. How 
old this name was, and a plausible explanation for 
what the building had been used for, Zetterling 
couldn’t ascertain.

Very old lake buildings had been found in Swit
zerland and in Scotland in the 1850’s and the know
ledge of this type of archaeological remains was 
known all over Europe through, for example, the 
Englishman Robert Munroe’s books “The lake dwel
lings of Europe and “The lake dwellings of Scotland” 
(Munroe 1882, 1890). That a similar phenomena 
had been found on the island of Gotland was fasci

nating news. After preliminary mapping done by the 
major, it soon became clear that it was also the re
mains of buildings.

Because of world war one, in which Zetterling 
had to fulfil his military duty, it was not until 1921 
that he could start a more thorough investigation of 
the site. His work was to continue into the mid 
1930’s. Over the years he became increasingly ab
sorbed in the task and from 1932 rented a house 
close to the lake.

Arvid Zetterling cleverly utilised new methods 
in his work. With help of military colleagues he pi
oneered the use of aerial photography in archaeolo
gical work. On the pictures that were taken atTing- 
städe träsk, one can see the shadow of the small bi
plane they used, as they passed low over the water.

Most of the work he did with pen and paper. He 
used a large drawing frame that he put on the bot
tom. With a home made wooden tower erected on a 
platform he was able to draw most of the site. He 
also worked during winter when he put a ladder over 
a hole sawn in the ice.

This surveying work was also combined with the 
positional recording of more than 3,800 of the‘pali
sade’ poles. This work was done with a theodolite. 
The corners of the caisson were also measured in 
this way.

He was also very good in raising funds for the 
investigations. One thing he for example did were 
to have “Bulverketdays”. On these occasions there 
were extra trains going from the town of Visby to 
Tingstade. He had fireworks over the lake and the 
major himself played guitar and sung for the visi
tors.

Zetterling didn’t publish much of his investiga
tions. The most concrete result was the reconstruc
tion of Bulverket he himself made in the form of a 
model. This can still be seen in the museum; ‘Got
lands Fomsal’ in Visby. His reconstruction showed
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that Bulverket was built in the middle of the lake 
more than 800 metres from the closest shore. The 
construction was built upon log caissons. The logs 
were joined by vertical poles that went right through 
sockets cut in end of the logs.

The caisson had been placed to form a gigantic 
quadrant, 170 x 170 metres, bounding an open wa
ter area in the middle. Discoveries of timber buil
ding elements convinced the major that the caissons 
supported a floor or platform upon which the buil
dings had stood. These houses had been of several 
different types and size. Zetterling salvaged pieces 
of these loghouses with great enthusiasm but also 
“skiftesverk” and “stavkonstruktion”. Arvid Zetter
ling also noticed that round the main construction 
had been a gigantic pole blockage.

The Major’s reconstruction work was, conside
ring the techniques available to him at the time, very 
skilfully done. Not so admirable were the excava
tions he carried out. This was done from a pontoon 
with a grab-like device. He tried to penetrate in this 
way over more than half the area of the site. Despi
te all this excavation work it took almost 12 years 
(until 1932) before he found any artefacts that he 
was able to date.

What he then found was a late Viking age belt 
with 17 decoration panels (ATA 251/34). A similar 
find was made in a Lithuanian grave field (Tonisson 
1974:116). Close to the belt the Major also found 
two iron knives, a bronze belt and some small iron 
fragments (ATA 252/34, 253/34 and 251/34).

A difference between underwater archaeology 
and land archaeology is often that the amount of 
organic finds are much greater in submerged envi
ronments. Yet Zetterling found relatively few. One 
of the strangest was of a one metre long coffin car
ved out of an oak log (ATA fnr.483). He also found 
a 4.5m long animal drinking trough (fnr.406/35), a 
five metre long ladder (fnr. 205) and some small flo

ats made of pine bark, which were possibly net flo
ats (453/35). The Major also mentions finding ha
zelnuts and bones from cows, pigs sheep and birds. 
The traces of this housekeeping seems to been found 
in the northwest corner. How much and if it signi
fies domestic use of the platform is not clear becau
se the major didn’t regard these finds as important 
and didn’t document them in any detail. One other 
possible indication for domesticity is a small woo
den basket he found (ATA 292/34).

Regarding the character of the place it is hardly 
surprising that Zetterling also found pieces from 
three different boats. The biggest of them seems to 
have been approximately 10 metres long, clinker 
built and of Viking type. It was sailed but had no 
keelson. Instead the mast was set in a hole in one of 
frames. The boat has also been regarded as wooden 
nailed (Cederlund 1975, Varenius 1979). Because 
of this, the boat, and also the site as a whole has 
been discussed as a product of Slavonic or Baltic 
builders (Westerdahl 1989). But whether the boat 
really was wooden nailed is something that could be 
discussed. Zetterling does in fact mention several 
times that he has seen traces on the hull planks of 
iron clinker nails (seeATA 529/36)!).The Bulverket 
boat has also provided the basis for a famous Viking 
ship reconstruction called “Krampmacken” (see Ny- 
len 1987).

In 1990, in the same area of the site that the 
Major found the boat timbers, three frames were 
found that were from the same boat. The strange 
thing is that it seems that these frames had been 
cut, so apparently the boat was intentionally destroy
ed before sinking. C14 analysis on the parts that were 
taken up in the 1930’s had given a surprisingly young 
date (see Bendegard 1992:11) but new dendrochro- 
nological dates indicate that the boat is contemporary 
with the rest of Bulverket.

Arvid Zetterling worked on, devoted to the in
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vestigations until he was more then 70 years old. 
The last letter from the “Tingstädemajor” to the 
National board of antiquities is dated the 27th of 
November 1937. In May 1939 when the authorities 
are worried about the finds from Bulverket the ma
jor is mentioned as ‘former Major Zetterling’.

When the investigations were restarted in 1989, 
more than 50 years had passed since Zetterling finis
hed his work. But the traces of his activities were 
still left all over the lake bed. In several places his 
measuring sticks are still present. In the northern 
line of structure his huge drawing frame lies on the 
bottom ready to use, and when a metal detector was 
used in the western line, his digging instrument was 
found.

The new investigations

Any real interpretation of what Bulverket had been 
built for and by whom, Zetterling never really ma
naged. Because of this, the huge and absolutely uni
que construction has remained a mystery in Swe
dish archaeology for more than a century.

The remains of the construction lies on two met
res of water and the bottom sediments are very soft. 
For the major this was a problem as he did all his 
work from the surface. However, since the 1930's, 
methodology has moved on. There are now means 
for excavation and documentation that make it pos
sible to work under water with the same degree of 
control and precision as on land.

The aim of the new investigation was to capitali
se on this capability in order to:

- achieve a new reconstruction
- determine a date for the construction of the 

site and the period of use
- determine the purpose of the platform

The first mapping of the lake bed was done with 
a sidescan sonar (Floden/Söderberg, Institute of 
marine geology, University of Stockholm). This in
strument, which is often used in marine archaeolo
gy for wreck location and seabed assessment proved 
very successful at documenting the position of the 
logs in the shallow water. Almost every timber in 
the 40,000m2 area was mapped with this instrument 
and the results were laid up together in the form of 
a mosaic to form an acoustic map of the whole site.

The southeast corner of the site has always been 
unclear. But after the sonar investigation, and divers 
had marked out the corners of each caisson with 
buoys, the picture became clear. The lake castle is 
built as a perfect square. The east line seems to be 
built up by three, sometimes four parallel rows of 
caissons. This means that every 170 metre long side 
was approximately 30-40 metres in width.The pole 
blockage is also every bit as extensive as the major 
had thought. It surrounds the whole site and is the 
biggest feature of this type known in Sweden.

Parts of houses were also found during the new 
investigation. They include wall plates (horizontal 
foundations) beams and part of the floor, as well as 
parts of windows and doors. Some of the most re
markable finds are logs that have been part of hous
es built in “stavteknik” (upright timbers). These hou
ses seem to have been particularly large. They are 
probably parts of some kind of public hall. A timber 
church perhaps or maybe a ‘pagan temple?

The house timbers from Bulverket are remarka
bly well preserved. The things that on a land exca
vation would just be dark stains in the earth, are 
here complete house components, which should be 
possible to reassemble. The wood is solid, light yel
low in colour and still bears every tool mark, among 
which individual ‘signatures’ can be identified.

But how the houses were arranged on the plat
form is still too early to say. This demands further
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research and the excavation of much bigger 
area.However, one hypothesis is that the biggest 
houses were erected on the platforms edge and gave 
protection from the wind for the smaller houses and 
for the boats that were anchored up on the inside of 
the platform.

Buildings of several different types put close to
gether, as they seem to have been on Bulverket, is 
very similar to the conditions in contemporary towns. 
For example, in Bergen and Sigtuna it has been de
monstrated that households were placed close to 
each other in long narrow “tomts" (Tesch 1990).

One might postulate that Bulverket was arrang
ed in the same way. If so, and one estimates that the 
“tomts” were close to 8 metres (some of the houses 
have obviously been that size) the total number of 
‘farms’/’households’ on Bulverket would have been 
around 80 to 100.

As a construction Bulverket is impressive and has 
few parallels elsewhere. It is however, possible to 
find similarities regarding the details of construction. 
There are for example, other caisson-like structures 
built in a similar technique to Bulverket on the is
land of Gotland and in other places around the Bal
tic. But in these cases, they are bridges and quays 
rather than lake dwellings.

Several lake buildings are known in Baltic and Sla
vonic areas to the east and south of the Baltic. It is 
very possible that these provide precedents and inspi
ration for the builders of Bulverket. However, there 
remain major differences with regard to the type of 
these constructions, their dating and size. So Bulver
ket remains, by comparison something special.

Labour resources
A possible way of indicating which levels of society 
were involved in the building of Bulverket, and in 
what cooperative manner, is to try to calculate the

labour resources needed for a project of this size. 
Such a calculation has of course to remain specula
tive. The caisson foundation and the platform are 
not that hard to reconstruct but the problem is the 
buildings on top. If one rather freely estimates that 
2/3 of the caisson area supported houses and other 
timber buildings, the total amount of wood which 
had to be cut would be ca. 25,000 trees. That trans
lates to the felling of 50,000m2 of full-grown pine 
forest.

These trees had to be cut, prepared and taken 
down to the site, where they were assembled to form 
the caissons and the various kind of buildings. If one 
uses military labour regulations from the 18th and 
19th century as a basis for calculation (see Engst
röm 1982) the total amount of working days requi
red for the construction of the lake building inTing- 
städe träsk would be around 38,000 man days. This 
means, assuming optimum conditions and no pro
blems, that a labour force of approximately 100 men 
could build Bulverket in one year. The logistics of 
this work, let alone the associated forestry and supp
lying of food, must have demanded considerable 
planning and power.

During the recent field seasons, just over 100 
samples were taken for dendrochronology. 30% of 
these have been dated by the dendrochronologist 
Alf Bråthen. Most of the trees sampled grew their 
first annual ring at the end of the 10th century and 
were felled at the beginning of the 12th century.

Six of the samples have their final growth rings 
present. The latest of these is a sample from the pole 
blockage and was cut in 1129. The rest of the samp
les with the final growth ring present were cut bet
ween 1120 and 1124.

Across the southern line, a 28 metre long and 
2.5 metre deep trench was excavated. This was car
ried out using a trowel or one’s hand. All finds were 
recorded in situ prior to removal. A water dredge
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was used for removing spoil, which was passed th
rough a sieve as an extra control. Because of the soft 
sediments, a framework of scaffolding was placed 
over the working area of the trench to support the 
excavators and dredging equipment.

This long straight trench afforded the opportun
ity to record the stratigraphic sequence over an unin
terrupted 25 metre section, as well as in plan. The 
bottom turned out to consist of several layers, con
taining small pieces of wood, plant remains, leaves, 
nuts, moss and a few bones from sheep and fish. All 
this organic material was very well preserved and 
looked absolutely fresh.

The different layers appear to show the various 
stages of decay of the construction. Maybe the most 
distinctive layers of sediment were formed when lake 
water level has been low. The only layer that un
doubtedly shows human activity is a layer low down 
in the section. This was deposited during construc
tion and consists of small wooden chips and bigger 
cut pieces. This construction layer seems to been 
made in a short time, probably just one season. 
Above this layer, fist-sized stones were lying spread 
out over the hole trench. The function of these is 
not known.

In three different places, just under the construc
tion layer, there were also found 20 mm thick juni
per sticks. These were possibly used for marking out 
the position of each caisson prior to building.

In the 50m2 area of the trench just two artefacts 
were found. These were a 12th century bronze key 
and a small net-making stick carved of juniper wood.

A surprising discovery was that some of the big
gest logs had subsided deep into the sediment be
low the “construction layer”. This seems to have been 
a process that started even as Bulverket was being 
built or soon after. It is possible that the degree of 
subsidence was both unexpected and progressive, 
accelerating as buildings were erected, and that be

cause of this the platform soon became impossible 
to use.

Underwater clues

From the underwater archaeological work it is pos
sible to build a hypothetical picture of Bulverket. 
The construction seems to have been built during 
the 1120’s. The actual building was completed quick
ly, perhaps in just one season. The work required a 
labour force of approximately 100 people. The buil
ding covered a large area in the middle of the lake 
and the main construction was surrounded by a pa
lisade. On the platform buildings were also erected. 
The different types indicate that they were inten
ded for different purposes such as domestic, storage 
and possibly defence.

However, after it was built, the place seems to 
been used very little. Bulverket was soon abando
ned. In the section cut thorough the stratigraphic 
sequence one can see signs of progressive subsiden
ce, and indications that people have probably been 
using the site as a source of wood.

The conclusion drawn from results of fieldwork 
is that during the 1120’s, there must have been a 
pressing need for a fortified site in the north of Got
land. The size of the labour force also indicates that 
a person or persons in the Tingstade region at this 
time exerted the considerable power necessary to 
carry out such a huge project. Then the place either 
proved unnecessary or the need was removed. Per
haps because society and the political situation was 
changing around 1130?

More fieldwork in the lake will of course give a 
clearer picture of the technical characteristics. But 
if one wants to focus on the question of who really 
built this remarkable construction, one must also 
turn to contemporary Gotlandic society.
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The peasant republic
For a long time writers and historians have been fas
cinated about Gotland’s past and the special charac
ter of old Gotlandic society. Its particular geographic 
position, ancient monuments and historical sources 
on medieval Gotlandic Law have been used to crea
te a picture of a unique past.

This traditional, and still rather common view, 
holds that the island during the Viking period was 
settled by freedom loving “Gutar” who rebuffed or 
frustrated any aggressive intentions of foreign rulers. 
The power was vested in the free farmers and all 
problems were solved by the Gotlandic “ting” in a 
democratic way. When life at home was too dull, 
the Viking-Gutar went on hazardous trading and 
raiding trips. It is these enterprises that have provi
ded the traditional explanation for all the silver that 
has been found on the island.

When Gotland at last decides to forsake pagan 
beliefs, it is done in rather an undramatic fashion, 
involving a voluntarily agreement with the Bishop 
in Östergötland. Their relationship with the Swe
dish King is also solved by mutual agreement. The 
island has to pay a certain amount of tax but will 
continue to have a relatively free position.

The first two hundred years after Christianity had 
taken root on Gotland, is held to be the island’s gol
den age. Gotland had become a major centre for tra
de in the Baltic and the town ofVisby was called the 
‘Venice of the north’. But by the end of 13th cen
tury this prosperous free Gotlandic peasant repu
blic had reached its twilight years. Hanseatic Ger
mans had taken over the old trade systems. The old 
nationalistic Gotlandic solidarity was also eroding and 
the islander’s morale was gradually crushed under 
the weight of German commercial influence. The 
town ofVisby was becoming virtually a German town. 
There were violent clashes between the country pe
ople and town dwellers in 1288, and in 1361 the mer

chants in Visby looked on as the Danish King slaugh
tered Gotlandic people outside the town wall, refu
sing to help their fellow islanders and keeping the city 
gates firmly closed (Snöbohm 1974:102-136).

Regional nationalism
The historical roots for this view of Gotland as a 

free egalitarian peasant republic during the Viking 
age and early medieval period can be traced back a 
long way. Some ingredients have their roots in 
Sweden’s ‘power’ period, and its imperialistic at
tempts at Baltic domination during the 16th and 17th 
centuries. Some Swedish scholars even tried to con
vince Europe that Scandinavia was the legendary 
sunken Atlantis. The myth of the freedom loving 
warrior farmer is something that is developed during 
the 18th century romantic era and then during the 
19th century becomes one of the leading motifs in 
the new “Göticism”. To stress that the citizens had a 
heritage of free individualism became politically 
expedient during this century of profound social 
change. At the beginning of the 19th century, the 
myth of the Germanic free man was often used to 
support and justify pressure for civil liberties, for 
example; election rights. But during the 19th cen
tury the use of such historical myths became more 
and more conservative. By the end of the century it 
was being invoked as a way of uniting society against 
the new threat of socialism. Nation and family stood 
firm against class solidarity, (cf. Gradien 1987).

Most of the ingredients in this myth of the Got
landic free peasant republic are to be found in this 
historical background. To a great extent, this inter
pretation of Gotlandic history is a local form of an 
old Swedish nationalistic writing of history.

There are probably several reasons why the myth 
of the "free peasant republic” has endured. One rea
son is probably the historical background of the is
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land. Since at least 1412, and probably earlier, the 
"Tingsdomarare" had been the instrument for the 
State’s exploitation of the island. The fact that the 
king and the aristocracy were not so visible on this 
relatively isolated island made it easier for a roman
ticised history to develop, stressing the egalitarian 
characteristics of society, while denying the social 
injustices that of course existed on Gotland as they 
did elsewhere. (cf. Gardell 1986:101-122).

During the 17th century the Swedish State tried 
to normalise conditions on the island. But the at
tempt was rather half-hearted, deployed insufficient 
power and as a result was generally unsuccessful. 
During the 18th and 19th century the Swedish sta
te demonstrated a conspicuous lack of interest in 
the island and this step-motherly treatment proba
bly promoted the desire to create its own glorious 
history. That the need for a regional identity was 
satisfied by reproducing an old Swedish imperialis
tic myth is an interesting paradox, though Gotland 
is not the only region where one can find this pat
tern. It is also understandable that peasant romanti
cism and ideas of an ancient stubborn individualism 
flourished in the context of a geographic region were 
the political peasant movement had one of its major 
strongholds throughout the 20th century.

It is also important to consider the role tourism 
plays on the island today. This is a further manifes
tation of the way in which an idea of the ‘past’ is 
pressed into the service of the present. The myth of 
the enchanted island with its unique and colourful 
history is one of the major selling points in convin
cing people to visit.

Conflicts
The historical picture of the free peasant republic 
has its ideological roots in a perspective where one 
is stressing stability and where modem institutions

are motivated by supposed historical reasons (com
pare Nyström 1977). Silver treasures and market 
places are thus regarded as showing nothing less than 
a market economy. Change in religion indicates 
knowledge and moral development. Weapons and 
fortified buildings show a brave and patriotic love of 
the nation.

An alternative to this perspective is to interpret 
societies on the basis of material resources and their 
distribution within society. In a society where pro
duction exceeds the requirements of subsistence. The 
need to exploit and distribute the surplus creates a 
dynamic tension between those that produce and 
those that consume without producing. This fric
tion can also arise between different non producing 
groups (cf Lindkvist & Ågren 1985:1 -4, Marx 1977: 
14ff)

Society, because of this, is always in a state dyna
mic tension. Periods of stability can be seen as peri
ods when social stress is balanced by the ruling 
groups. Equilibrium can be maintained by physical 
legislation, violence and social custom but also by 
an ideology which perpetuates the idea that the so
cial organisation is natural and right.

From this viewpoint, it is natural that a rich Got- 
landic society during the Viking age and early med
ieval period must also have had this social tension, 
and different groups that stood against each other 
(cf. Hyenstrand 1989, Kyhlberg 1991).

Because mankind accumulates knowledge, which 
can be used to promote technical development and 
economic efficiency, this can in time create an ex
ponentially increasing surplus in society. In this pro
cess changes can also occur in the relationship bet
ween the different social groups and classes invol
ved. But it is important to stress that these changes 
are not clearly defined or technologically determi
ned. If a technical change is to create a change in 
social organisation it depends people being aware
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and acting accordingly, (compare Lindhagen 
1972:65-77,128-1349).

At a time when long established social, ideologi
cal and economic frameworks are no longer viable, 
it is highly likely that social tensions which have for
merly been suppressed or hidden will now rise to 
the surface. The resulting confrontation between 
groups, more sharply defines their polarisation of 
interests and their ideological weapons. Material 
culture itself can be one of the weapons for ideolo
gical offence and defence. Things can be “bulwarks” 
(!) against a change in the society.

How such social struggle develops is an open 
question that must be analysed on a case by case 
basis. One possibility is that it leads to revolutionary 
change. Another is that it leads to the classes de
stroying each other. But it is also possible that the 
ruling class for a time succeeds in the struggle to 
maintain power.

There are many indications that the early medie
val period on Gotland was a period when just such a 
struggle took place. The Viking practice of raiding 
stops and so does the hoarding of silver. The rituals 
of burial also change. At the same time the town of 
Visby is growing rapidly and in the middle of the 
12th century stone castles are built at several loca
tions around the island. During this period, the first 
stone churches are built, the parish structure is esta
blished, and in 1160 a monastery is erected in cent
rally placed Roma.

All this can be interpreted as a change from a 
society depending on local Viking chiefs to a state 
organised society. Viking society was based on ex
change and kinship. In the new society exploitation 
was the prerogative of, and organised by the State.

The Bulwark

Considering that Bulverket was apparently built just 
at this time, it is not so difficult to accept that there

was need for a place like this on the island during 
this period. In a time full of contradictions and ten
sion, someone needed a place that safeguarded ma
terial surplus and provided personal security. It is 
also possible that the actual building of Bulverket 
could have had an important symbolic effect. The 
mobilisation and construction would have been an 
effective demonstration of power and social cohesi
on. A religious or jurisdictional function could have 
reinforced this even further.

Even if one can accept that there was a need for 
a place like Bulverket in the 1120’s, the identity of 
the builder remains a hypothesis. One possibility is 
that Bulverket was built by somebody who was a 
key player in the process of change, perhaps the 
Swedish king or a Swedish Bishop?

Against this one could argue that the characte
ristics of the building in the lake have very little in 
common with the usual attributes of the early Scan
dinavian States. As a construction Bulverket differs 
markedly from stone churches and early medieval 
castles. It is also hard not to feel that there is somet
hing very ‘Gotlandic’ about Bulverket, situated as it 
is in the middle of the well protected inland lake.

Perhaps then, the builder of Bulverket should be 
sought on the island. One possibility is that it was a 
member of the Gotlandic ruling class (or a consorti
um of them). The site could then be seen as both 
physical and symbolic resistance against the new 
society which embodied external threats from non- 
Gotlandic influences in the form of Swedish Royal 
power, the church and foreign commerce.

But whoever it was does not seem to have made 
any prolonged use of the place. This may be a strong 
indication that due to the rapid changes in the poli
tical situation, Bulverket had been overtaken by 
events. The Viking chieftains may have realised that 
Gotland’s geographic position ensured that they, as 
holders of power, would maintain their position, even
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if Gotland formally became ruled and taxed from 
mainland Sweden. It is in fact likely that different 
feudal structures on the island and alliances with 
external rulers made the former Viking chieftains

more powerful and efficient in their exploitation.
The need for a ''bulwark" in Tingstäde träsk, be

cause of this, soon became redundant.
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APPENDIX 1
Kategoriindelning av Zetterlings fynd

Följande sammanställning är ett register till ”katalog över 
fynd från Bulverket” upprättad 1935-36 av A. Zetterling. 
Fynden är kategorieindelade av majoren. Merparten av 
fynden är också avritade och ibland fotograferade. Mate
rialet förvaras i ATA som "Bulverket katalog” Tingstäde 
sn. Fynden är där sorterade i nummerordning med fynd
platsen angiven enligt Zetterlings system.

I förteckningen finns fynd som saknas eller bara finns i 
form av arbetsritningar. Det förekommer också flera fall av 
dubbelnumrering samt ibland en tvivelaktig kategoriein- 
delning. Något försök till revidering och komplettering av 
Zetterlings fyndlista har dock inte gjorts här då en separat 
publisering av majorens fyndmaterial är planerad. (För Zet
terlings fynd se även sammanställning hos Bendegard 1992.)

1. Bord till båtar, rester: 58, 80, 185 , 186, 254, 255, 
286, 288, 289, 290, 296, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 399, 433, 457, 458, 459, 460, 462, 487, 510, 
511,515, 518, 520 524, 528, 529, 530, 534, 536 , 
543, 589, 590.

2. Bronsfynd: 251,

3. Brädor: 5, 6,24, 57, 368, 388, 417, 485, 490,
525,

4. Brädor med hål för dymlingar: 83, 155, 158, 171, 
189, 196, 203, 284, 308, 309, 310, 312, 318, 347, 
349, 365, 366, 369, 371, 389, 391, 410,431 , 443, 
464, 484, 488, 497, 500, 502.

5. Brädor med fals: 276,

6. Brädor i gavelnock, skiftesverk: 56, 295

7. Dymlingar: 33,34,35,36,47,48,49 ,150,
151, 152, 232, 233, 234, 2387, 239, 241, 242, 243,

244, 245, 266, 267, 268, 269, 271,272, 274, 275, 
279, 281, 283, 287, 305 306, 337, 445, 446, 449, 
450, 451, 452, 454, 456, 512, 523.

8. Dymlingar i kilform: 235, 236, 240,246,248,270, 
277, 285, 298, 307, 455, 492, 493, 521, 573, 574, 
575, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 586.

9. Dörrar: 1, 140, 147, 188, 273, 301,

10. Fogfjädrar: 7, 8, 9, 10, 11, 34, 35, 130, 146, 230, 
231, 498.

11. Fyr kantsvirke, s parrar, bjälkar: 190, 191, 192, 193, 
194, 316,375, 387, 465, 495, 496, 514, 562, 563, 
564, 571.

12. Fyrkantsvirke med dymlingshål: 354, 475, 542.

13. Golvsyll till skiftesverkshus: 44

14. Hörnstockar till skiftesverkshus: 52, 53, 54, 81,
84, 201, 440.

15. Klots: 250

16. Knivblad av järn: 252, 253

17. Knutpunktstolpar: 59, 60, 61, 222, 223, 224, 474, 
481.

18. Krokar av ene: 265, 348

19. Luckor: 25

20. Låsanordningar: 134, 135, 136, 138, 139, 154,
155, 413

21. Läderfynd: 260

22. Plankor av vanligt slag: 15, 16, 17 , 18, 23, 28, 29,
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38, 46, 47, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114,
120, 121, 122, 127, 128, 133, 154, 157, 162, 163,
174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 207, 209, 213,
219, 228, 256, 321, 324, 331, 322, 332, 334, 356,
367, 372, 377, 379, 384, 412, 415, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 439, 441, 466,
467, 468, 469, 470, 480, 486, 491, 499, 507, 577,
581, 582, 583

23. Plankor med bomärke: 335, 414

24. Plankor med dymlingshål: 41, 47, 118, 132, 137, 
161, 200, 202, 259, 322, 352, 353, 489, 407, 438, 
540

25. Plankor med två parallella åsar: 23, 45, 166, 408, 
418

26. Plankor till skiftesverkshus: 51, 164, 167, 374,
378, 382, 383, 388, 438

27. Plankor med tvärgående spår: 225, 226, 227, 336, 
338, 339, 340, 361, 362, 402

28. Relingslist: 184, 185, 532, 533, 587

29. Slanor: 22, 31, 32, 350, 434, 435, 517

30. Slanor med dymlingshål: 358, 363, 364, 370, 390, 
398, 401, 471 519, 539, 541.

31. Spant till båtar: 183, 184, 189, 385, 463, 516, 531, 
538

32. Stege: 205

33. Stolpar fyrkantshuggna: 49, 50

34. Stockar ur timmerhus: 3, 4, 14, 19, 20, 21, 30, 42, 
48, 62, 63, 64, 68, 69, 85, 86, 87, 89, 90, 103, 104,

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
126, 159, 179, 198, 211, 212, 214, 215, 216, 217,
218, 220, 221, 229, 313, 315, 317, 320, 323, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 333, 341, 390, 412, 429,
432, 437, 472, 473, 476, 477, 479, 482, 503, 508.

35. Stockar i gavelnock till timmerhus: 39, 65, 66, 67, 
70, 113, 131, 156, 160, 165, 311, 319, 357, 372, 
416, 473, 504, 509

36. Stockar med uppstående fals: 36, 37, 88, 195, 505

37. Stockar med ränna: 178, 208, 526, 549

38. Stockar ur stockkista: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 
199, 527, 544, 545, 547, 553, 558, 559, 560, 561, 
565, 566, 567 568, 569, 570, 572

39. Stockar med dubbelhål: 40, 77, 79, 159, 206, 479, 
546

40. Stockkista av ek: 483

41. Takåshuvar: 2, 55

42. Toft till båt: 535,537

43. Träklossar genomborrade, spräckta: 250, 291, 513

44. Tråg av ek: 345

45. Vattenho: 406

46. Oidentifierade: 12, 13, 26, 27, 33, 82, 108, 119,
125, 129, 141, 142, 144, 145, 149, 153, 154, 168,
169, 170, 172, 173, 187, 197, 198, 204, 229, 250,
258, 261, 262, 263, 264, 278, 280, 282, 291, 292,
293, 294, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 344, 351,
359, 360, 376, 400, 401, 434, 436, 447, 448, 453,
470, 471, 476, 477, 478, 494, 501, 506, 548, 550,
552, 554, 555, 556, 557, 588
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APPENDIX 2
Fynd och provförteckning 1989-91

Fnr Slag Mått i mm Position Nivå Kommentar

1 Nyckel L 108, B
40, T 10

X 699,85
Y 300,55

-2,25 Skaftet är av brons och tenen av järn. Vid 
överången till skaftet finns ett fyrkantigt 
bleck med dekor av fyra punkter. Vid på- 
träffadet fanns även en järnring fastsatt vid 
nyckeln. Denna avlägsnades vid konserve
ringen.

2 Sten 100 i diam X 715,70
Y 300,20

-1,74 Ej naturlig i sjön ?

3 Kottar 25 x 15 X 720,20
Y 301,60

-1,96 3 st vårtallkottar!

4 Gräs 100 X 100 X 719,50
Y 301,50

-2,08 Utspritt tunt lager mellan stockar, taktäck- 
ningsmaterial ?

5 Gräs och 
löv

X 717,00
Y 301,50

-2,13 Björk och asklöv.

6 Frö 2 i diam X 719,00
Y 302,00

-2,00

7 Frö 2 i diam X 717,00
Y 300,10

-2,27 Ett av flera, samma som 6

8 Frö 2 i diam X 716,50
Y 301,00

-2,31 samma som 6

9 Mossa 50 x 50 X 715
Y300

-2,10 Husmossa?

10 Fröer X 715
Y 300

-2,10 samma som 6

11 Ben X 716,95
Y 301,02

-1,90 Två ländkotor från får eller get samt två 
epifysplattor. Tillhör ett yngre djur, 3-4 år 
gammalt.
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12 Frö 4 i diam X 718
Y 300

-2,10 Sållfynd, ''päronformad"

13 Sediment
prov

X 720,00
Y 301,20

-1,90 Mörkfärgning, "spillning''.

14 Hasselnöt 10 x 10 X 719
Y 300

-2,20 Sållfynd,

15 Frön 2 i diam X 716
Y 301

-2,20 Sållfynd

16 Frön 2 i diam X 716,20
Y 300,50

- 2,45 Sållfynd, samma som 6. Funna under till- 
verkningslagret.

17 Gräs X 713
Y 302

-2,00

18 Sediment
prov

X 713,00
Y 300,20

-2,10 Platsen förefaller ovanligt rik på smådelar 
från växter etc.

19 Hasselnöt 15 x 10 X 713
Y301

X 860
Y 350

Sållfynd

20 Ben X 710.95
Y 301,10

-2,15 Två ländkotor med fastväxta epifysplattor, 
får eller get. Äldre djur än fynd 11. På en 
kota fanns en bit sena fortfarande kvar.

21 Båtdelar X
Y

Botte
nytan

Fyra bitar av bottenstockar till mindre 
klinkbyggd båt.

22 Hugg-
bitar

250-100 X 710,0
Y 301,0

-2,15 Tre välbevarde huggbitar med spår av in
dividuella yxhugg.

23 Huggbitar,
siana

320-120 X 721,0
Y 301,0

-2,15 Två välbevarde huggbitar med spår av in
dividuella yxhugg.

24 Kottar 50-30 X 715,0
Y 300,1

-2,26 Tre kottar.. Förefaller kommit olika långt i 
utvecklingen på säsongen.

25 Nätknytar
sticka

L 220
B 6-15

X 706,25
Y 300,30

-2,15 Fint skuren i enträ.

26 Ben L 20
B 20

X 704,00
Y 300,50

-2,12 Två kotor av torsk

27 Valnöt 15 x 10 X 706,00
Y 300,50

-2,05 Skalbit
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28 Mossa 5x5 X 721,00
Y 301,00

- 1,98

29 Ekollon 10x5 X 708
Y 301

-2,25 Hatt till ekollon

30 Gräs X 721
Y 301

-2,05

31 Fröer X 704,0
Y 300,2

-2,43 Fröerna tagna i form av sedimentprov

32 Träbitar 50- 10 X 704
Y 302

-1,90 Avskurna med vasst eggverktyg

33 Kolprov X 710
Y 301

-1,60 Eventuellt recent

34 Ensi an a L 1190 X 702,50
Y 300,00

-2,20 Enslana nära knutpunkt. Nedre delen spet
sad. Övre delen avbtuten men mycket tunn 
bör inte varit särskilt mycket längre. Den är 
grovt kvistad. Två liknande slanor observe
rades vid X 707 Y 300 och X 722 Y 300.

35 Sediment
prov

X 698
Y 301

Provserie om fem prover. Från bottenytan 
ned under tillverkninslagret
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APPENDIX 3
Dendrodaterade träprover. Analys: Alf Bråthen

Förteckning över de daterande träprovema från Balver
ket. Proverna togs inom elva olika områden vardera med 
en diameter på cirka 15 meter. Koordinatema nedan ang
er mittpunkten i dessa områden. De individuella prov
platserna märktes upp med vita brickor med fyndnum
mer. Proverna 86, 87 och 88 togs utanför provserierna. 
Prov märkta med ”S” härrör från utgrävningsschaktet. ”V” 
anger vankant, dvs att de yttre årsringarna är bevarade. 
”K” står för stammens kuravatur vilket indikerar att en
dast ett fåtal årsringar saknas.

SÖDRA LÄNGAN:

Prov nr Serie Antal
ringar

Datering Anmärkning

3 1 99 1104-981 kluven rundstock

5 1 80 1057-978 ände på rundstock

8 1 53 1089-1037 planka

10 1 43 1067-1025 kluven rundstock

91 S 190 1117-928 okstock med bark

93 S 126 1099-974 planka

94 S 118 1117-1000 planka

95 S 49 1118-1070 planka

96 S 31 VI124-1094 byggtimmer

97 S 180 1119-940 rund stock

99 S 43 V?1124-1082 vertikalpåle
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VÄSTRA LÄNGAN:

89 2 112 1073-962 oktock, 2 cm kvistar

13 2 85 1066-982 okstock, 5 cm kvistar

15 2 70 1026-957 rundstock

18 2 76 1071-996 okstock, 8 cm kvistar

20 2 88 1096-1009 planka

21 3 104 1085-982 okstock, 2 cm kvistar

23 3 85 1067-981 okstock, 1,5 cm kvistar

25 3 129 1083-955 rundstock, 1,5 cm 
kvistar

26 3 71 1029-959 okstock ?, 1,5 cm 
kvistar

27 3 85 VI120-1035 planka

28 3 81 1080-1000 okstock, 6,5 cm kvistar

86 - 120 VI124-1004 okstock

NORRA LÄNGAN:

32 4 102 1088-987 okstock

33 4 67 1101-1034 okstock, ca 4 cm borta

34 4 85 1082-998 okstock

35 4 86 1087-1002 okstock

36 4 172 1112-937 vertikal

38 4 80 1076-997 okstock

40 4 95 1105-1011 okstock

42 5 59 1097-1039 okstock

45 5 103 1040-938 okstock

48 5 103 1041-939 okstock
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ÖSTRA LANGAN:

88 - 153 VI121-969 okstock

52 6 90 1084-990 rundstock

53 6 77 1092-1016 okstock

55 6 148 1093-946 okstock

58 6 125 1088-964 okstock

PÅLSPÄRREN:

62 7 88 1079-992

63 7 37 Kl 113-1077

42 9 42 1117-1076

72 9 92 1087-988

81 11 90 K1074-990

82 11 60 1116-1057

83 11 92 1109-1018

85 11 72 Kl 032-961

100 - 57 VI129-1073

Kommentarer:
Serie 1 togs från isen vid ett tidigt skede i undersökning
en. Urvalet var då begränsat och proverna togs i huvudsak 
på löst liggande tunna ”träbitar”. I provserie s (schaktet) 
bestod träproverna av delar som grävt fram under gräv
ningen. Dessa provar kunde därför väljas med stor om
sorg. För övrigt tycks inga dramatiska skillnader kunna 
spåras i träets ålder från olika delar av anläggingen. Påla

rna i spärren är av något yngre träd vilket är naturligt då 
de är byggda av klenare stammar.

Obsevera att många okstockar som saknar vankant har 
uppgift om utstickande träkvistar. Detta indikerar att ett 
relativt stort antal årsringar saknas. Detta styrker hypote
sen att mesta delen av bygget skedde på 1120-talet. Enda 
avikande från mönstret är prov 81 och framförallt 85 (se 
diskussion kap 2).
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PROVPLATSER:

Serie Plats (se bilaga 1)

1 X 700 Y 275

2 X 725 Y 250

3 X 820 Y 250

4 X 840 Y 275

5 X 820 Y 350

6 X 800 Y 380

7 X 725 Y 220

8 X 750 Y 180

9 X 880 Y 320

10 X 920 Y 310

11 X 800 Y 500

86 X 850 Y 250

87 X 850 Y 250

88 X 850 Y 400



APPENDIX 4
,4C dateringar i samband med undersökningar av 
Bulverket. Kalibrering gjord vid UV Stockholm 1995 
enligt Stuiveroch Pearson 1994.

Lab nr Plats Art 14 C 
dat BP

AD Kai 1 
sigma

AD Kai 2 
sigma

Källa

ST 10 Bulverket Yttre delen 
av okstock

790+-
120

1162-1300 1013-1408 Lundqvist
1965:91-92

ST 118 Bulverket Inre delen av 
stock

850+-
70

1064-1075
1126-1134
1159-1276

1025-1291 Lundqvist
1965:91-92

ST 125 Bulverket Parti av pal- 
lissaden, 
straxt under 
barken

960+-
60

1016-1165 983-1222 Lundqvist
1965:91-92

ST
1659

Bulverket Husdel 955+-
65

1016-1168 980-1228 Lundqvist
1965:91-92

ST
5660

Bulverket Båtdel 770+-
80

1217-1295 1051-1086
1120-1140
1156-1322
1339-1393

Varenius
1979:11

ST
5661

Bulverket Båtdel 735+-
100

1223-1309
1357-1382

1048-1091
1117-1142
1154-1413

Varenius
1979:11

ST
13339

Bulverket Vertikalpåle, 
dend. prov nr 
99, dat till 
1124, trå 
från de 14 
yttersta ring
arna.

930+-
70

1022-1214 989-1275 se kap 2
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ST
13340

Bulverket Pallissadpåle, 
dend prov nr 
100, dat
1129, trä från 
de 20 yttersta 
ringarna.

865+-
70

1048-1091
1118-1142
1154-1259

1021-1288 se kap 2.

ST
13394

Liffride Planka i kista Yngre 
än 250 
år

- - se kap 3

ST
13395

Hau Okstock Yngre 
än 250 
år

- - se kap 3

ST
13396

Hau Okstock Yngre 
än 250
år

- - se kap 3

ST
13341

Mjöl-
hatte

Okstock 720+-
70

1261-1305
1367-1373

1213-1401 se kap 3

ST
13342

Mjöl-
hatte

Okstock 495+-
70

1404-1451 1308-1358
1381-1513
1595-1619

se kap 3
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A

(Al)

(Al)

(Al)

(Al)

(Al)

(Al)

(Al)

(Al)

st 13340

st 13339

st 5661

st 5660

st 16 5 9

st 125

st 118

st 10

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550
cal AD
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APPENDIX 5
Makrofossilanalys. Analys: Mora Aronsson, kvar
tärgeologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Sammanställning av resultaten från den makrofossilana
lys som utfördes i samband med utgrävningen 1989-1991. 
Prov nr 6,12 och 15 är prover bestående av material som 
selektivt togs tillvara vid utgrävningen. Prov 18 samt 39:2, 
39:4 samt 39:5 är sedimentprover. Proverna 39 utgör en 
stratigrafisk tidsföljd där 39:5 är före bulverkstid, 39:4 
konstruktionslagret och 39:2 "efter bulverkstid”. Prov nr 
18 tillhör samma nivå som 39:4 men är från en annan 
plats i schaktet.

Kommentarer:
Prov nr 12 innehöll en kalkutfällning. Havsnajasen och 
borstnaten i prov nr 15 och nr 6 är både arter som före
kommer naturligt i gotländska träsk (havnajasen se dock 
nedan).

Prov nr 39:5 representerar vad som man kan förväntas 
vara naturlig vegetation. Av visst intresse är förekomsten 
av havsnajas som endast förekommer före bulverkstid. Den 
är ej känd från Tingstäde träsk under modem tid. Den 
förefaller alltså försvinna ungefär samtidigt som Bulver
ket byggs.

Prov 39:4 visar upp en helt annan bild än 39:5. Gemen
samt är björk och kransalger. Björk bmkar för det mesta 
finnas med på gmnd av sin effektiva fröspridning. Krans- 
algerna har minskat vilket är rimligt med tanke på den 
störning miljön utsatts för vid byggandet. Förekomsten av 
tall i prov 39:4 är inte särskilt konstigt med tanke på att 
stora delar av provet bestod av huggspån från tall. Övriga 
arter i provet förekommer med endast ett frö vilket inte 
egentligen tillåter några långtgående slutsatser. Men starr 
och gräs kan ha med med hö att göra. Våtarv är ett ogräs 
i alla möjliga störda miljöer. Violen och fingerörten är svåra 
att passa ekologiskt på grund av den svaga bestämningen 
men kan ha med hö att göra. Det hela är dock mycket 
hypotetiskt och man skulle också kunna tänka sig att alla 
fröna har kommitt ut på platsen med timmertransportema.

Prov 39:2 saknar "kulturindikatorerna" men innehåller 
annars samma arter som 39:4 plus nate. Provet ger in
trycket av ett övergivet Bulverk.

Prov 18 ser mycket likt ut som 39:2. Det enda specifikt 
gemensamma med 39:4 är mossorna.
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Art 6 12 15 18 39:2 39:4 39:5

Havnajas (Najas marina), skal- 
halvor 51 63

Björk (Betula sp) 
frö 3 4 2 1
fröfjäll 1

Tall (Pinus sylvestris) 
frö 1
knoppfjäll 1 3
barr 3 4

Våtarv (Stellaria media) 1

Starr (Carex sp) 1

Gräs (Poaceae) 1

Fingerört (Potentilla sp) 1

Viol (Viola sp) 1

Nate (Potamogeton sp) 2

Borstnate (Potamogeton pec- 
tinatus)

11

Kransalger (Chara sp) 7 11 17 55

Insektsrester 1 2 2

Kvalster 1

Mossdjur (Bryozoa) 2 2

Mossor 3 4

Kalkkonkretion 1

160



APPENDIX 6
My koarkeologi. Analys: Tomas Nilsson, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Uppsala.

I samband med provtagningen för dendroanalys togs även 
träprover för att studera den mikrobiella nedbrytningen 
av konstruktionen. Vid analysen kunde följande slag av 
rötangrepp konstateras:

EB= eroderande bakterier, kan angripa trä även vid låga 
vattentempraturer.
WR= vitröta, förekommer endast i virke ovan vatten. 
BR= brunröta, förekommer endast i virke ovan vatten. 
SR= soft rot (mögelröta), förekommer både i terrester och 
i akvatisk miljö, mer syrekrävande än EB.

Prover och typ av angrepp:
1. Flisor och barkbitar från "tillverkningslagret”. Provet 
ihopsamlat från ett kvadratmeterstort område i schaktet. 
Nivå -2,30. X 720 Y 301. Endast EB.

2. En kraftigt eroderad stock med eventuell plan ovansi
da, golv?, diam ca 0,13 m. Nivå-1,96. X 717 Y 302. WR 
troligen även BR.

3. Planka, husdel?, 0,17 x 0,05 m stor (denroprov nr 95). 
Nivå -2,15. X 719 Y 301. EB och WR, troligen även BR.

4. Stock, rund ca 0,08 m i diam med flera kvistar. Nivå - 
1,85. X 716,2 Y 302. EB och SR.

5. Okstock, ca 0,25 m i diam. Kraftigt eroderad. Nivå - 
1,70. X 719,1 Y 302. EB och WR troligen även BR.

6. "Fyrkantsvirke”, husdel? 0,07 x 0,07 m stor. Nivå -2,35. 
X 716,9 Y 301,8. EB.

7. Okstock, diam 0,31 m med bark. Skada i ytan som 
verkar ha funnits när den växte (dendroprov nr 91). Nivå 
-1,73.X 716,5 Y 301,0. EB och SR i de yttre delarna. Hyfer 
med söljor (indikerarar terrester rötsvamp).

8. Planka, husdel?, 0,29 x 0,012 m och 4,0 m lång (den
droprov 92) Nivå -1,66. X 713,1 Y301,8. EB, SR och BR.

9. Planka, husdel?, 0,22 x 0,012 och minst 3,3 m lång. 
Nivå -2,00. X 712 Y 300,6 (dendrorov 93). EB, SR och 
WR.

10. Planka, husdel?, 0,23 x 0,01 m, minst 2 m lång 
(dendroprov 94). Nivå -2,15. X710Y301 . EB, SR, WR 
och BR.

11. Liten rund stock, plana sidor, husdel? diam 0,115 ovan
sida 0.07 undersida 0,04 m. (dendroprov 96). Nivå -1,12. 
X 70 9,5 Y 300,5. Endast EB.

12. Rundstock, husdel, takås? diam 0,34 m. Nivå -1,70 
(dendroprov 97). X 708,05 Y 300,90.. EB och SR. Hyfer 
med söljor. Ringröta/tallticka i kärnan.

13. Spantdel, 0,065 x 0,08 m. Troligtvis uppriven ur sedi
menten av Zetterling på 1930-talet. Från östra delen av 
norra längan, på bottenytan. (dendroprov 98). EB och SR.

14. Vertikalstolpe till knutkonstruktionen, 0,155 x 0,06 
m och 2,0 m lång (dendroprov nr 99). 5 snitt är tagna ur 
denna med cirka 40 cm mellanrum (A-E där A är pålens 
nedre del) Trästycket var kraftigt eroderatd och svärtat i
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toppen . X 719,3 Y 300,0 14A: Endast EB 14B: EB och 
något SR i de yttre delarna 14C: EB och kraftig SR i de 
yttre delarna . SR ger upphov till ”svärtningen”.14D: EB 
och kraftig SR i de yttre delarna. 14E: EB och kraftig SR i 
de yttre delarna.

15. Påle i pålspärren, diam 0,12, med bark kvar (dendro- 
prov nr 100). Provet taget ca 0,30 m under bottenytan X 
670 Y 300 EB och SR.

Kommentarer:
Det analyserade trämaterialet är starkt angripet av röta. 
Rötangreppen, som till stor del skett medan konstruktione
rna stod ovanför vattenytan, är av den omfattning att kon
struktionen efter 50 år knappast kan ha använts utan att 
stora reparationer krävts. En spännande detalj är angreppen 
av mögel som färgat träet svart. Är detta kanske anled
ningen till att Bulverket har ansetts vara nedbränt?

Det som är bevarat av vertikalstolpen (nr 14) verkar inte ha 
befunnit sig ovanför vattenyten. Indirekt indikerar detta att 
vattendjupet på 1120-talet minst måste varit två meter.

162



APPENDIX 7
Sektion samt schaktplan

Ritning och bearbetning av fältplaner: Jon Adams, Sout
hampton University. Databas och CAD-bearbetning Odd 
Johansen, Riksantikvarieämbet UV-Stockholm.

Noter på plan:

1. Okstock, höjdfix.
2. Okstock.
3. Gräs.
4. Liggande vertikal.
5. Enslana.
6. Bräda, 20 x 6 cm, med hål.
7. Stock med rektangulär urhuggning.
8. Byggtimmer med nedfasning i ena änden samt 

urgröpning.
9. Lager med björklöv.
10. Ett lokalt flislager, högt upp i stratigrafin.
11. Fritt från timmer, tillverkningslagret tunnas ut åt 

syd.
12. Byggnadstimmer, med hål och avfasning.
13. Dendroprov 96, rötprov 11.
14. Okstock, med liten inhuggning.
15. Avsågad topp av okstock (nr 16).
16. Avsågad okstock.
17. Okstock, knäckt i oket.

Nivåer angivna från vattenytan 890601. 
Denna var då + 0,80 ovan fix, X 700 Y 300.

18. Okstock på plats långt ned i stratigrafin.
19. Streckat område där tillverkningslagret har tryckts 

ned.
20. Planka, husdel. Dendroprov 94 rötprov 10.
21 Byggnadstimmer, med rektagulärt urtag.
22. Planka, husdel ?. Dendroprov 93, rötprov 9.
23. Planka, husdel ? Dendroprov 92, rötprov 8.
24. Mossa.
25. Mossa och gräs.
26. Gräs och bark.
27. Okstock på plats, avsågad.
28 Gräs.
29. Dendroprov 91, rötprov 7.
30. Mycket eroderade stockar.
31. Mossa.
32. Dendrorov 95.
33. Vertikal, dendroprov 99, rötprov 14.
34. Mossa.
40. Mossa.
4L Gräs.
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APPENDIX 8
Rekonstrukńonsplaner kistor

Renritning och bearbetning: Susanne Rönnby

Plan 1: Inmätning av de bevarande vertikalstolpama (kist- 
hömen). Då det fanns fler verikaler vid samma knutpunkt 
valdes den västra i första hand alternativt i andra hand 
den norra. De två innersta raderna vertikaler i anläggning
ens nordvästra del saknas på denna plan då de mättes för 
hand av dykare.
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Plan 2: Vertikalstolpamas riktning samt stockar fortfarande i läge.
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Plan 3: Rekonstruktion av kistor utifrån bevarade verti
kalpålar och stockar i läge.
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Plan 4: Schematisk rekonstuktipn av antalet kistor utifrån 
de nya uppmätningarna.
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Bilaga

Plan Bulverket 1990

Ritning: Bo Zachrisson. Underlaget utgörs av side scan 
sonar kartering 1989 (Tom Floden Per Söderberg, geolo
giska institutionen Stockholms universitet) samt fältupp
mätningar under vattnet 1989-1990.
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Mitt i Tingstäde träsk på norra Got
land byggdes i början av 1100-talet 
eri stor träanläggning. Över 20 000 
furor avverkades och släpades ut i 
sjön där de på ett sinnrikt sätt 
sammanfogades till stockkistor. På 
den konstgjorda plattformen i vatt
net placerade man hus och runt allt
ihop anlades en kraftig pålspärr. 

Johan Rönnbys avhandling syftar till att dis
kutera de behov och de krafter som låg bakom 
uppförandet av det så kallade Bulverket.
Texten handlar om konstruktionen i sjön och 
om Gotland under sen vikingatid och tidig 
medeltid. Men boken berör också samhällsför
ändring och motstånd ur ett mer generellt per
spektiv.

. :;

§j? Riksantikvarieämbetet
byrAn för arkeologiska undersökningar

STUDIER FRÄN 

UV STOCKHOLM

ingår i UVs (Byrån för arkeo
logiska undersökningar) ge
mensamma skriftserie. Här 
presenteras olika aktuella un
dersökningar och forsknings
problem, utöver de arkeolo
giska grunddata som publice
ras i UV Stockholms rapport
serie. Texterna vänder sig bå
de till forskare, professionella 
kollegor samt en bredare ar
keologiskt och kulturhisto
riskt intresserad allmänhet.
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