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Ett vendel-vikingatida verkstadshus 
på Gotland 

Av Dan Carlsson 

Sedan ett par år tillbaka pågår forskningar 
rörande den förhistoriska samhällsutveck
lingen på Gotland. Den faktor som i hög 
grad tycks ha styrt denna är, vilken typ av 
jordbruksproduktion som varit rådande inom 
ett visst givet samhälle. Huvudintresset har 
härvid kommit att inriktas på studiet av för
ändringar inom jordbruket, och vad dessa 
förändringar får för återverkningar på den 
sociala strukturen i samhället. 

Den period som tilldrar sig huvudintresset 
är sen bronsålder—medeltid. Genom att man 
för några år sedan upptäckte förhistoriska 
åkrar av inom Sverige tidigare icke beaktad 
art och omfattning finns d d nu en möjlig
het att klarare belysa jordbrukets utveckling 
under äldsta järnåldern (Lindquist 1974). 
Hittills gjorda undersökningar tyder på att 
jordbrukets utveckling under äldre järnålder 
kan uppdelas i två faser, direkt följande på 
varandra. 

Fas 1, ungefärlig datering förromersk järn
ålder — tidig romersk järnålder, känneteck
nas av stora sammanhängande åkerområden. 
Storleken av områdena är sådan, att rimligt
vis endast en mindre del kan ha odlats vid en 
given tidpunkt, vilket skulle innebära exten-
siva former av jordbruk. Bosättningens ut
seende och omfattning vid denna tid är så 
gott som okänd. 

Fas 2, ungefärlig datering romersk järn
ålder — folkvandringstid, kännetecknas av de 
på Gotland så vanliga husgrunderna med 
kraftiga stenmurar och tillhörande hägnads-
system av sten (västar), vilka avskiljer in-
ägomarker (åker och äng) från utmarken. 
Det har rått viss oenighet bland forskarna 
om marken innanför hägnaden var avsedd 
som åkermark eller inhägnat område för 

boskapen. Genom kartering av ett par sten
grundsområden i år har det visat sig att den 
första tolkningen sannolikt är den riktiga, då 
själva åkrarna till husgrunderna har påträf
fats. Åkrarna är av helt annan omfattning 
än under fas 1 och antyder ett intensivare 
utnyttjande av marken. 

Undersökningarna i Stänga påbörjades i 
avsikt att ge svar på två väsentliga problem: 
För det första eftersöktes bosättningen till fas 
1. För det andra ville vi få fram en mer nog
grann datering av övergången mellan de två 
faserna. Området ifråga innehåller ett stort 
sammanhängande förhistoriskt åkersystem, 
omgivet på tre sidor av en stenvast, vilken 
ansluter till en låg platå där en husgrund 
finns registrerad i fornminnesinventeringen 
(fig. 1). Vid en noggrann genomgång av den 
låga platån påträffades ytterligare två, ovan 
mark osynliga, husgrunder (fig. 2 ) . Dessa 
föreföll att till konstruktionen avvika från 
de för Gotland så typiska stengrunderna och 
kunde förmodas ha en annan datering än 
den för stengrunderna gängse. Avsikten med 
grävningarna var att undersöka tidsställ
ningen mellan åkerytorna och husgrunderna 
och mellan husgrunderna inbördes. 

Tillvägagångssättet var att utifrån ett 
koordinatnät över boplatsen dra tre en-meter 
breda schakt, ett över varje hus, för att säker
ställa stratigrafin. Schakten var 18, 18 respek
tive 19 meter långa och den totala grävytan 
således 55 m 2 . Grävningarna skedde lagervis, 
och fynden registrerades per m 2 ruta och 
lager. Varje lager (ca. 6—10 cm tjockt) 
redovisades med en planritning och med 
fotografering i färg och svart-vitt. 

Resultatet av grävningen blev i vissa av
seenden över förväntan. Materialet är för 
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Fig. 1. Karta över det förhistoriska åkersystemet och boplatsområdet. Renritning Kerstin Olofsson. 
Map of the prehistoric field-system and the dwelling-site area. 
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SCHAKTPLAN 
Stänga annt i 1 . 
Stånga tochtn, 
Gotland 

Fig. 2. Schaktplan över 
boplatsområdet m. gräv
da schakt inlagda. Ren
ritning Kerstin Olofs
son. — Plan of profile 
trenches över the dwell-
ing-site area with com
pleted trenches inserted. 

Fig. 3. Schakt över hus 1. I bildens nedre och 
övre kant syns långväggarna till stengrundshuset. 
Mellan dessa det överlagrande verkstadshuset in
nehållande rikligt med skörbränd sten och ett fler-
tal brända stockar. Foto förf. — Profile trenches 
över building 1. In the lower and upper margins 
of the picture, the long walls of the stone-founda-
tion building are visible. Between these the over-
layering workshop-building containing a fair amount 
of brittle-burnt stone and several burnt logs. 

Fig. 4. Kulformigt viktlod med två parallella flata 
polytor och ett skal av koppar. Diametern mellan 
polytorna är ca. 1,4 cm. Foto Gabriell Hildebrand. 
— Ball-shaped weight with two parallel pole-sur-
faces and a copper-shell. The diameter between 
the pole-surfaces is ca. 1.4 cm. 
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närvarande under bearbetning, men de pre
liminära resultaten pekar mot att boplats
området kan ha fungerat enligt följande: 
Överst en vendeltida-vikingatida gård (ett 
verkstadshus överlagrande hus 1 och even
tuellt ett boningshus, hus 2) , därunder två 
husgrunder från romersk järnålder-folkvand
ringstid (hus 1 och 3) . Dessa i sin tur över
lagrar en järnframställningsplats från år
hundradena omkring Kristi födelse (två järn
ugnar påträffade plus stora mängder slagg). 
Ännu tidigare användes området som åker 
(årderspår under samtliga hus och under la
ger med järnslagg). En utförlig redovisning 
av grävningarna får tills vidare anstå. Avsik
ten är här att redovisa ett verkstadshus med 
fynd av glasmosaik. 

Hus 1 (fig. 2 ) , som ej tidigare var registre
rat, visade sig vid grävningen vara en för 
Gotland typisk stengrund, ca. 3 5 x 8 m stor, 
med en noggrant kallmurad stenfot av grå
sten. Tack vare den kraftiga torkan kunde 
husets totala utsträckning urskiljas genom 
att grästäcket över murarna var torrare än 
över omgivande ytor. Genom fynd av ornerad 
keramik, pilspets av ben och andra artefakter 
kan huset grovt dateras till romersk järnålder 
—folkvandringstid. 

Av större intresse var dock att husgrun
den överlagrades av ett mindre hus vars väg

gar avtecknade sig på markytan som ljusa 
linjer i gräset. Storleken kunde bestämmas 
till ca. 5 x 3 m. Schaktet skar genom lång
väggarna, vilka bestod av en enkel stenrad 
av ca. 0,5—0,3 m stora stenar. Över hela 
huset förekom rikligt med skörbränd sten. 
Ett antal förkolnade stockar visar på att 
huset förmodligen har eldhärjats (fig. 3 ) . 

Fyndmaterialct var relativt ensidigt men 
ger, just genom sin begränsning, en möjlig
het till tolkning av husets funktion. Av järn 
framkom ett antal spikar och nitar, dess
utom ett kulformigt viktlod av samma typ 
som påträffats i Birka (Ambrosiani m. fl. 
1973) och som kan dateras till 900-tal (fig. 
4 ) . Förutom viktlod är det framför allt två 
fynd som är av intresse för tolkningen av 
husets funktion och tidsställning. 

Det ena är 72 fragment av vävtyngder 
(fig. 5 ) . Endast en i det närmaste hel väv-
tyngd påträffades. Intressant att notera var 
att av de mätbara vävtyngderna hade två en 
diameter på 8 cm, en en diameter på ca. 10 
cm och fem en diameter på ca. 13 cm. Det 
förefaller rimligt att antaga, att dessa olika 
stora (tunga) vävtyngder inte härrör från en 
och samma vävstol. Tillsammans med väv
tyngderna påträffades stora mängder bränd 
lera, utseende- och storleksmässigt att döma 
av samma material som vävtyngderna. Tre 

Fig. 5. Vävtyngder från 
verkstadshuset. Tyng
derna förekommer i 
minst tre olika storlekar 
och enstaka uppvisar 
stämpelornering. Foto 
förf. — Loom weights 
from the workshop 
building. The weights 
appear in at least three 
different sizes, and some 
of them have stamp or
namentation. 
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Fig. 6. Glasmosaik frän 
verkstadshuset. över
vägande delen av bitar
na är vita eller blå-vita 
och samtliga är opaka. 
Foto Björn Hedin, Sjö
historiska museet. — 
Glasc-mosaic from the 
workshop building. Most 
of lhe piéces are white 
or blue-white and all 
are opaque. 

Fig. 7. Den södra långväggen i hus 2. Muren be
stod av en enkel stenrad av ca. 0,5—0,3 m stora 
stenar, på utsidan stöttad av något mindre stenar. 
Foto förf. — South wall of building 2. The wall 
was made up of a simple string of about 0.5—0.3 
m big stones, supported on the outside by some
what smaller stones. 

av vävtyngderna var dessutom ornerade med 
stämpelintryck. 

Det andra, och intressantaste, fyndmate
rialet utgör glasmosaiken, som påträffades i 
inte mindre än 60 bitar (fig. 6 ) . Utöver dessa 
60 bitar framkom en bit i hus 3 och ett frag
ment av en bit i en åkervall ca. 40 m öster 
om hus 3. Mosaiken är utseende- och stor-
leksmässigt av samma typ som den som på
träffats i Paviken, dock att den övervägande, 
i motsats till Paviken, är opak. Vita och blå 
färgnyanser överväger i materialet. Glas
mosaiken är ett för Norden tämligen nytt 
och ovanligt fyndmaterial och har hittills i 
huvudsak påträffats i de kända handelsplat
serna Birka (4 mosaikbitar), Helgo (3 bi tar) , 
Kaupang (2) , Paviken (39) och Ribe i Dan
mark (ca. 200 bitar) (A. Lundström 1976). 

Mosaiken har tolkats vara råmaterial till 
pärltillverkning, men kan också ha använts 
som inläggningar i föremål (P. Lundström 
1973, 1974; A. Lundström 1976). Så vitt 
man vet, har man inte kunnat tillverka glas
massa i Norden, vilket inneburit att man 
varit beroende av import. Varifrån importen 
skett är osäkert, men A. Lundström (1976) 
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pekar på Italien som inte helt osannolik ex
portör av mosaik. 

Utmärkande för de platser där man hittills 
funnit mosaikbitar är, att det varit fråga 
om större centrala handelsplatser. Detta tol
kas så, att pärltillverkningen skulle ha varit 
knuten till centralorter (A. Lundström 1976). 
I fallet Gotland skulle då Paviken ha spelat 
en avgörande roll. Den här gjorda upptäck
ten av mosaik kan förändra bilden av en 
stark centralisering till vissa orter för pärl
tillverkningen. Ingenting tyder på att "går
den" inom Stånga Annex varit något annat 
än en vanlig bondgård från vendeltid-vikinga
tid. Orsaken till den till synes starka kon
centrationen av pärltillverkningen till cen
trala handelsorter kan kanske förklaras av 
den brist på utgrävningar av vendeltida-
vikingatida gårdar utanför centralorterna 
som föreligger, och att slutledningarna an
gående pärltillverkningen skulle bygga på ett 
snett urval av källmaterialet 

Sammanfattningsvis kan sägas, att tolk
ningen av pärltillverkning inom centralorter
na inte förändras genom detta nya fynd, men 
att större försiktighet bör anläggas i diskus
sionen om centralorter som centra för pärl
tillverkningen under vendeltid-vikingatid. 

Fyndmaterialet sammantaget pekar på att 
huset förmodligen använts som verkstadshus 
och att det genom järnvikten och glasmo
saiken grovt kan dateras till vendeltid-vi
kingatid. 

I anslutning till ett verkstadshus bör det 
rimligtvis ha funnits ett boningshus, och det 
är tänkbart att hus 2 (fig. 2) har varit ett 
sådant. Konstruktionsmässigt är huset näm
ligen helt avvikande från de gängse stengrun
derna. Långväggarna består av en enkel sten
rad av ca. 0,5—0,3 m stora stenar, på utsidan 
stöttade av något mindre stenar. På insidan 
av långväggarna fanns ansamlingar av lera. 
Leran är uppblandad med finfördelade växt
delar, möjligen gödsel. Den tolkning som lig
ger nära till hands är, att huset har haft 
lodrätt stående väggar bestrukna med gödsel-
blandad lera (fig. 7) . Innan resultaten från 
C-14 analysen erhållits och materialet i sin 
helhet bearbetats, är det inte möjligt att med 
säkerhet datera huset, men tolkningen att 
detta skulle vara boningshuset till verkstads
huset verkar rimlig.1 

1 En C-14 analys av kol från en härd i huset 
visade dock att huset är likåldrigt med de övriga 
husen. C-14 värdet var A.D. 460 ± 100. 
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A Gotland Workshop from the Vendel-Viking Period 

In connection with field ?urveys concerning 
the prehistoric society on the island of Got
land, excavations were carried out during 
the summer of 1975 on a site with building 
remains and prehistoric fields (Fig. 1). The 
excavations were accomplished by passing 
one metre wide trenches över the three house 
foundations that had been discovered, with 
a view to dating the buildings and finding 
out how they were related in time to the 
field-system (Fig. 2) . 

Two of the house foundations were of ordi
nary stone-foundation type and could be 
dated to the Roman Iron Age-Migration 
Period. The third building seemed, however, 
lo admit of another dating period (Fig. 7) . 
This building is probably connected with the 
5 by 3 m large workshop building wich was 
discovered overlaying building 1 (Fig. 3 ) . 

Besides a number of nails and rivets, a 
ball-shaped iron-weight from the tenth cen

tury (Fig. 4) was found among other things. 
Furthermore, two other types of find of great 
significance were discovered, viz. 72 frag
ments of loom weights—the measureable ones 
had different sizes and can probably be 
assigned to different looms-and 60 piéces 
of glass-mosaic of the same type as those 
unearthed in the central places (dwelling-
sites) which are known to be from the Late 
Iron Age (Birka, Kaupang, Helgo, Paviken, 
and Ribe) (Fig. 6) . It may be concluded 
that the glass-mosaic was the raw material 
for the manufacture of pearls, which is con
sidered to have been linked (exclusively) to 
the central places (dwelling-sites). In conse-
quence of this new find of glass-mosaic on 
an "ordinary farm", it is advisable to be 
more cautious in establishing the central 
places (dwelling-sites) as centres for the 
manufacture of pearls during the Late Iron 
Age. 
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