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Abstract
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A spatial analysis
The grinding grooves on the island of Gotland are mysterious. They are distributed all over
the island. Archaeologists a century ago claimed them to be the results of manufacturing of
Stone Age tools. Later the perception of shore displacements made it impossible that they
could be Stone Age remnants. Also grooves on some picture stones from the Iron Age seemed
to prevent an earlier dating than the Iron Age. But new results on shore displacements can
change the view of dating. Closer investigations of those picture stones will prove that the
grooves were already grinded on them when they were cut.
Comparison between the locality of grooves and Iron Age houses does not show an equal
good pattern as the comparison between grooves and Stone Age artifacts.
Most grooves are between a half-meter to one meter in length and between 1 cm and 10
cm deep and the width is between 5 cm and 10 cm.
Grooves situated close to each other on the same stone may have very different depth and
can also intersect as if they have been forced to go in a certain direction.
The alignments of the grooves are not randomly but may rather be oriented in some
important astronomical direction. Many places where groves are found are situated close to
former lakes or what once probably was the seashore and some also on heights. It is suggested
the typical grooves may have been involved in some sort of a cult rather than a practical
aspect in the making of tools.
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Omslagsbild. Slipskårestenen (Grötlingbo 24:1). Foto & illustrationer författaren om inte annat anges.
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1 Inledning

Trots att slipskårorna uppträder i stort antal över praktiskt taget hela Gotland utgjorde de ett
mysterium inom den akademiska forskningen. Det i dag kända antalet slipskåror är ca 3700,
varav ca 800 i fast häll (slipskårehällar) och resten fördelar sig på ca 900 block
(slipskårestenar), ytterligare 200 slipskåror på drygt 80 block är rapporterade som försvunna.
Slipskåror av olika utseende finns på flera olika håll i världen. I Sverige finns de förutom
på Gotland även på några lokaler i Skåne och Halland. Från Östergötland har också
rapporterats en lokal. I begreppet ingår en stor variation vad gäller utseende. Somliga bör
kallas slipsvackor och det finns också block med bara en glättat yta och kallas därför
slipytestenar. På flera håll, t.ex. i Skåne och i några floddalar i Frankrike, finns slipskåror på
otillgängliga platser som lodräta klippor eller klippavsatser. I nordvästra Skåne finns en
koncentration av många hundra korta och djupa slipskåror på några klipphällar. I
kultsammanhang kan uppsökandet och bemästrandet av svårtillgängliga platser ses som en del
av kulten. Vanligen dateras de till stenåldern och tillverkning av stenredskap, men också som
inslag i kulten.
De gotländska slipskårorna blev på 1930-talet omdaterade till järnåldern eftersom en del
av dem enligt den tidens uppfattning om strandnivåer skulle hamna för lågt för att tillhöra
stenåldern. Slipskåror på några bildstenar tycktes också stödja en järnålders-datering, men det
har visat sig att dessa redan fanns på kalkstenshällarna när de omformades till bildstenar.
Nyare studier av havsytans variationer tycks kunna motivera en datering till yngre stenålder.
Jag har intresserat mig för fenomenet sedan början av 1980-talet och gick på lediga
stunder igenom fornminnesinventeringen från pärmar och kartblad på RAGU (RiksAntikvarieämbetets Gotlands-Undersökningar) och skrev av allt om denna fornlämningsgrupp
på en skrivmaskin och prickade in lägena på egna kartblad. Blocken och hällarna har jag
namngett så att det ska vara lättare att hålla reda på dem än bara med numret i
fornminnesinventeringen. Vanligen är det
fastighetsbeteckning följt av en romersk
siffra. Blocket på bilden på första sidan
(Grötlingbo 24:1) kallas Grötlingbo
Sigsarve XI.
Jag har besökt de flesta och genomfört
mätningar av riktningar liksom av längd,
djup och bredd, men även tagit fotografier
på ett stort antal. Jag har också utfört
experiment att slipa en slipskåra med en
sorts pendelanordning (se Bilaga 8.2).
I den här studien ska jag fokusera på
Fig. 1 Mätning av riktningar i fast häll utfördes
slipskårornas rumsliga aspekter.
med en teodolit och mätvärdena matades in i ett
datorprogram som jag skrivit för ändamålet.
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2 Syfte och frågeställning

2.1 Syften
Syfte med uppsatsen är att ge en detaljerad rumslig analys och bringa nytt ljus över
slipskårestenarna som fenomen representerade i landskapet. Ett annat syfte är att belysa deras
kronologiska ställning.

2.2 Frågor
•
•
•
•
•

Hur ser den rumsliga fördelningen av slipskårorna ut?
Var ligger de slipskåror som finns på fasta hällar respektive jordfasta block?
Var finns långa respektive korta slipskåror? Har deras lägen någon betydelse?
På vilken höjd över havet ligger slipskårehällar respektive slipskårestenar och vilka
kronologiska implikationer medför detta?
Kan man se något samband mellan slipskåror och andra fornlämningstyper och vad
innebär sådana relationer?

2.3 Källmaterial och metod
Källmaterialet består av uppgifter från Riksantikvarieämbetets (raä) fornminnesinventering
(FMIS), samt egna undersökningar och publicerad litteratur.
I föreliggande arbete görs en rumslig analys av slipskårorna med användandet av
datorprogram som behandlar GIS (Geografiska Informations-System), där bland annat höjden
över havet (m.ö.h.) och sambandet med forntida strandlinjer (havet och sjöar/myrar) studeras.
Dessutom görs jämförelser med strandförskjutningskurvor från andra håll, främst från
Södertörn, där en hel del studier av detta slag har utförts. I GIS-programmet läggs med en
gotlandskarta som grund in olika lager med de olika typerna av fornlämningar vars samband
studeras.
Ett kartlager med LIDAR-data har också lagts in. Varje ruta som på marken är 2 m x 2 m
har genom LIDAR-data fått ett höjdvärde som med ca 0,1 m noggrannhet anger höjden över
havsytan.
Från LIDAR-datan går det också att skapa nivåkurvor. Detta utnyttjas för att se hur stor
utbredning de olika myrarna, träsken eller våtmarkerna kan ha haft före utdikningen i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet.
Undersökning görs om man kan se några samband med andra fornlämningstyper, dvs.
stenhusgrunder från järnåldern respektive stenåldersboplatser och fynd av stenyxor och
spjutspetsar av stenmaterial som flinta.
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3 Tidigare forskning

3.1 Slipskåror på Gotland
Olika beteckningar för slipskårorna har använts, såsom, sliprefflor, sliprännor och slipskåror.
Blocken har kallats sliparestenar, slipstenar, slipblock, svärdslipningsstenar och
slipskårestenar. Nils Lithberg (1914) publicerade en förteckning över de då kända
slipskårestenarna och slipskårehällarna. Lithberg konstaterade att med ledning av deras
utbredning kan de inte tillhöra den äldre stenåldern, utan först den senare delen av stenåldern.
Han hade mätt längd, bredd och djup för ett antal och uppmärksammat att de är djupast på
mitten och grundare i båda ändarna. Lithberg diskuterade också vad som slipats och
förmodade att det antingen är trindyxa eller simpla skafthålsyxor, och tyckte att den senare
typen passade bättre i sliprännorna (Lithberg 1914: 95-104).
Rutger Sernander undersökte växtrester,
pollen etc. 1918 i Fardume träsk för att
dokumentera
sjöns
utvecklingshistoria.
Sernander såg då några slipskårestenar ute i
vattnet en bit från stranden (Fig. 2). Men sjöns
yta hade blivit sänkt i slutet av 1800-talet
varför slipskårorna måste ha tillkommit under
en period med torrt klimat då vattenståndet till
stor del av året var lågt i sjöar och myrar.
Ett längre citat från Sernander återges
nedan för att ge en fördjupad bild av hans
resonemang. Sernander skriver:
Fig. 2 Slipskårestenen Fardume II. (Rute 7:1).

Genast efter isoleringen från havet började en intensiv utfällning av kalkgyttja i det för
gotländska förhållanden ganska djupa bäckenet. Vattenytan måste under åtminstone
större delen av vegetationsperioden ha stått ett stycke under passpunkten. [---]
I denna torrtids antagligen mycket varma vatten var Naja marina att döma efter de talrika
frukterna i kalkgyttjan synnerligen vanlig. Sedan fornsjöns centralparti, som i nutiden
markeras av tallmossarna Storholmen och kringliggande småholmar, nått upp till ett
avstånd av en eller annan dm under den dåvarande ytan, som stod åtminstone 1-1,5 m
under passpunkten, började den täckas, av en Cladium- association, vilken snart till en
viss areal kläddes av tallskog. Denna dränktes katastrofartat vid en inbrytande fuktig
period [---]
Det förefaller mig ej uteslutet, att mot sista delen av den torra perioden kalkgyttjan och
densamma eventuellt överlagrande torvskog blivit vinderoderade. Efter torrperiodens slut
steg, som nyss nämndes, vattnet, och i detta avsatte sig nya kalkgyttjemassor.
Torrperioden är naturligen subborealen, och den stigande vattennivån faller tydligtvis
samman med subatlanticum. [---]
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Nedanför Fardume gård i Rute socken i backsluttningens löväng hade jag 1908 intill ett
källsåg sett en svärdslipningssten. Vid besöket 1918 hittade jag på norra stranden av
Fardume träsk en hel samling av block med sliprännor, vilka visade sig ha följande plats i
sjöns historia.
In summa räknades 5 rännlade block (och tvänne glättade, ej rännlade). Nr 1–4 lågo in
situ som ytliga block i den morän, vilken bildade den långsluttande stranden, nr 5 ingick i
den vall, som uppkommit genom isskruvning vid vattennivån efter sänkningen, [...] Nr 1
låg isolerat, nr 2–4 (jämte de glättade blocken) bildade 30 m därifrån en grupp, till vilken
nr 5 i den isskruvade vallen ovanför anslöt sig. [---]
Resultatet av den nu lämnade undersökningen torde ligga i öppen dag. Slipstenarna
användes vid en tid, då vattenståndet var avsevärt lägre än nu, och denna tid måste vara
subboreal, närmare bestämt hällkisttid eller bronsålder (Sernander 1919: 185–187).

I Gotlands Geologi från 1925 anges havsnivåer för olika tidpunkter. Enligt denna dateras de
lägst liggande slipskårorna till hällkisttiden (Munthe et al. 1925: 76:f; Tavl. 7).
Harald Hansson har i sin avhandling en förteckning över fynd och fornlämningar. På ett
fält med fem skeppssättningar norr om ”Digerrör” i Garde nämner Hansson en sten med 4
slipskåror (Fig. 3). Denna sten, som nu är omkullfallen, ska enligt en anteckning från en
annan författare (Nordin) ha utgjort stävstenen i en skeppssättning (Hansson 1927: 118).
Henrik Munthe publicerade 1933 en ny strandförskjutningsprofil genom att utgå från Granlunds
1928 publicerade strandförskjutningskurva från
Stockholms-trakten. Enligt den nya strandförskjutningskurvan för Gotland skulle de lägst
liggande blocken inte ha kunnat tas i bruk förrän
vid 600 e.v.t. (Munthe 1933: 167). Munthe tyckte
sig ha fått bekräftelse för sin omdatering av
slipskårorna till järnåldern genom fynd av
slipskåror på bildsidan av några bildstenar vilka
daterats till 600–800 e.v.t. (Munthe 1933: 165–
Fig. 3 Slipskårestenen Garde Digerråir I,
169).
(Garde 3:2). Tidigare upprest, nu kullfallen.
Den av Munthe gjorda omdateringen av
slipskårorna blev accepterad av forskningen, men slipskårornas användning blev därigenom
ett mysterium.
John Nihlén (1933) skriver:
Att blocken som fornminnestyp ha sina rötter i stenåldern är ofrånkomligt liksom att de
ursprungligen och väl tidvis också senare haft en rent praktisk funktion. Så småningom ha
de emellertid – och det gäller nog flertalet av de gotländska – fått en helt annan
användning: de ha ingått som instrument i den hedniska kulten. [---] De stora blocken ha
varit heliga stenar (Nihlén et al. 1933: 203).

Nihlén undersökte om det finns samband med andra fornlämningstyper, speciellt de simpla
skafthålsyxorna, men fann att dessa saknas inom flera områden med många slipskåror. Nihlén
tyckte sig finna att slipskårornas utbredning i stor utsträckning sammanfaller med
kämpgravarnas (Nihlén et al. 1933: 202).
Nihlén har också med uppgiften att slipskårestenen Garde 3:2, Fig. 3, tidigare utgjort
stävsten i en skeppssättning men att den fallit omkull varför slipskårorna måste ha tillkommit
före eller senast under bronsåldern (Nihlén et al. 1933:192).
Nyare undersökningar av strandförskjutningsförloppet i stockholmstrakten visar att den
inte fortskridit så regelbundet som Granlunds och Munthes publicerade nivåkurvor
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(Österholm 1989: 10; Risberg et al. 1991: 35).
En uppmätning av 1253 slipskårors riktning, se Fig. 33 i avsnitt 5.5 sidan 37, visade att
dessa inte var slumpmässigt orienterade. Riktningarna är koncentrerade mot speciella
riktningar. Den exakta öst-västriktningen är särskilt framträdande. En datorsimulering av
1000 slumpmässiga riktningsfördelningar med 1253 riktningar i varje visade att sannolikheten
för slumpmässighet hos slipskårornas riktningar var extremt låg (Gannholm 1993: 12).
Av riktningarna var 628 uppmätta för slipskåror i fast häll och 625 i jordfasta block.
Dessa båda grupper, som ju är helt oberoende av varandra, uppvisade samma
riktningsfördelning. Ett linjärkorrelationstest, dvs. ett statistiskt test där man jämför två
fördelningar för att se i vilken grad de överensstämmer, visade att de båda grupperna med
93,5 % sannolikhet är orienterade efter samma princip. Eftersom endast himlen är gemensam
referenspunkt bör en förklaringsmodell handla om observation av astronomiska objekt
(Gannholm 1993: 12; Henriksson 2000: 77).
Göran Henriksson har en egen tolkning av slipskårornas astronomiska riktningar.
Henriksson antar att de är gjorda vid vissa tillfällen när fullmåne inträffar vid en särskild
tidpunkt, som vintersolståndet eller vårdagjämningen. Det är 19 år mellan de tidpunkter som
fullmåne inträffar på samma datum. Genom det mönster som slipskårorna bildar (ungefär som
fingeravtryck eller dendrokronologi-studier) anser han sig kunna datera dem genom att
beräkna riktningen till månens uppgång eller nedgång vid dessa tillfällen. Henriksson anger
som datering ca 3300–2000 f.v.t för slipskårorna (Henriksson 1983; Henriksson 2000: 75).
Henrikssons tolkning har ifrågasatts av de arkeologer som anser att slipskårorna är yngre.
Ett närmare studium av de bildstenar som har slipskåror visar att dessa är avbrutna vid
kanten och alltså redan måste ha funnits på den uppbrutna hällen. Slipskårorna är nämligen
konkava i längdsnitt, men ändarna övergår i konvex form. Saknas den konvexa avslutningen
på slipskåran så innebär det att den huggits av och därmed att slipskåran är äldre än bildstenen
(Gannholm 1993: 23ff).
En undersökning av bildstenen från Othemars i Othem (som förvaras i Gotlands Fornsals
förråd), vilken har både bilder och slipskåror visar att slipskårorna är äldre än
bildframställningen (Henriksson 1988: 47–58). Se Fig. 18 sidan 20.
Men Martin Rundkvist skriver 2012 om bildstenar som ”man har nyttjat för någon
slipningsprocess, även detta förmodligen under stenkyrkornas epok” (Rundkvist 2012: 146).
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3.2 Ickegotländska slipskåror

Fig. 5 Sandstenshäll med slipskåror. Viken i Skåne.
Djupa och korta. Skåne (Viken 3:1)

Fig. 4 Slipskåresten från nordöstra Skåne
(Vånga 9:1). Nihlén ansåg den vara av
gotländsk typ. De har dock större svikt,
dvs. de böjer nedåt mer på mitten, samt är
kortare och smalare 0.5-0.7 m l, 0.04–0.05
m br. och 0.02–0.05 m dj.

Nihlén (1933) ger en sammanställning av några slipskåre-lokaler på andra håll. I Skåne finns
några lokaler med ett ganska stort antal slipskåror. I Vånga finns några gråstensblock med
slipskåror som Nihlén anser vara av gotländsk typ (Fig. 4). Vid stenåldersboplatserna vid
Jonstorp uppträder också slipblock som Nihlén anser är av särskilt intresse eftersom de
sannolikt kan hänföras till stenåldern, Fig. 7 nedan. Men de är inte av gotländsk typ tillägger
(Nihlén et al. 1933: 205).
I södra Halland finns ett flertal. I Östra Karup vid en källa finns två block. Den ena har en
slipskåra av en halv meters längd och 9 cm djup, den andra en slipskåra som är 40 cm lång, 17
cm bred och 2 cm djup (Nihlén et al. 1933: 206).
I Norge finns flera block vid de arkeologiska muséerna i Oslo och Bergen. De är av
samma utseende som de gotländska men mindre. Ca 3 dm långa och 2-3 cm breda. De har
ansetts kunna användas till slipning av stenyxor och benföremål (Nihlén et al. 1933: 207).
I Baltikum och Frankrike har de räknats till stenåldern (Nihlén et al. 1933: 206–207).
Torsten Mårtensson försökte hitta en praktisk förklaring till slipskårorna i flera av
berghällarna av sandsten tillhörande Rhät-lias-formationen i Kullabygden i nordvästra Skåne,
Fig. 5 (Mårtensson 1936: 141). Enligt FMIS finns drygt 550 slipskåror i sandstenshällarna.
Vanligen 30–40 cm l, 8 cm br. och 2–9 cm dj (Skåne Viken 3:1).
Mårtensson samtalade med en person från trakten som berättade att dessa använts i sen tid
för att slipa vädjestenar dvs. brynstenar till liar. Sandstenen i fråga är tämligen mjuk och ger
snabbt ett djupt slipspår om man gnider ett hårt föremål fram och tillbaka på den. Då kan det
inte ha varit fråga om tillverkning av stenverktyg, resonerade han. Men vädjestenar behöver
jämnas till då och då efter skärpningen av lien och kan då de ge upphov till de slipskåror av
denna typ som experiment också visat (Mårtensson 1936: 139–141).
Slipskårorna på en lodrät klippvägg, Fig. 6 nedan, i Råå-åns dalgång i Kvistofta utgör ett
särskilt problem då arbetsställningen borde ha varit mycket obekväm (Mårtensson 1936: 137).
Enligt FMIS finns det hundratals slipskåror på en lodrätt klippvägg av sandsten.
Slipskårorna är 20–70 cm l, 5-20 cm br. och 2–10 cm dj (Skåne Kvistofta 4:1).
Oskar Lidén hade under lång tid studerat slipskårorna i Kullabygden och avfärdade
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Mårtenssons teori om deras natur och tidsbestämning. Hällarna med slipskårorna hade varit
övertäckta med ett ”jordhölje” vilket Lidén beräknade hade tagit några tusen år att bildas.

Fig. 6 Slipskåror i lodrät klippvägg i Råå-åns dalgång i Skåne (Kvistofta 4:1). Liknar de i Viken.

Lidén skriver: ”M. åberopar vissa groppartiers välbehållenhet som bevis för deras recenta
tillkomst, men förbiser, att det just är de ursprungligen djupast överlagrade och senast blottade
groparna som äro bäst bevarade — alltså de partier som varit oåtkomliga för de recenta
åtgöranden, som skulle ha framkallat dem” (Lidén 1937: 165).
Invid dessa stenhällar hade man på en halv meters djup grävt fram en oslipad flintyxa. I
närheten hade hittats ett fragment av en trindyxa, flintspånor, skivyxa, kärnyxa, flintkniv,
koniska kärnor, skidskrapor och avlånga högryggade spånskrapor (Lidén 1937: 159).

Fig. 7 Slipskåresten (Skåne Jonstorp 19:1. De liknar mer
slipsvackor än slipskåror. Enligt FMIS är slipskårorna
0,48–0,53 m l, 0,08–0,15 m br. och 0,02–0,03 m dj.

Fig. 8 Mindre slipsten, gotländsk (Grötlingbo 184:1).
Enligt FMIS är de 12–19 cm långa.

Lidén skriver att på de fyndrika gropkeramiska boplatserna förekommer det slipstenar av två
olika typer, skilda till material och förmodad användning. Den ena typen består av större
block av hård stenart: granit, kvartsit eller mycket hård sandsten. Slipytan är än tämligen plan,
än svagt och likformig från kanten och inåt, än utdragen och gropformig, Fig. 7. Den andra
typen av slipstenar består av smärre block av en lös, skarpkornig och mörk sandsten, Fig. 8.
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De uppträder i stor mängd och har haft en mångsidig användning (Lidén 1937: 161–162).
Lidén skriver:
Vi sakna väl säker kännedom om flintslipningens teknik. Men den striering, som den
slipade flintan företer, synes inte kunna ha uppkommit på annat sätt än att man vid
slipningen tillfört sand med kristaller av större hårdhet än flintan äger. Man kan även ha
använt stenmjöl till inblandning i lergods.
Man skulle av ovanstående kunna sluta till att även sliprännorna vid sundet uppkommit
antingen genom slipning av vapen och redskap av trä, horn, ben och möjligen grönsten
eller att det varit fråga om någon procedur, som haft till syfte att frigöra sandstoft, vilket i
sin tur haft att tjäna något praktiskt syfte. En del fåror på grophällarna löpa tvärs över de
höga vågryggarna emellan de förutvarande groparna. […] Det är tydligt, att det här måste
ha varit fråga om en mycket hårdhänt behandling av det föremål, som plöjt upp dessa nya
fåror. Det skulle kunna tänkas ha varit större ämnen eller förarbeten till redskap e. d., som
man velat ge sin första tillformning genom en dylik kraftig avskrubbning. [---]
Men det blir en återstod av gropar, som vänder sig mot alla här antydda
förklaringsmöjligheter — de, som äro anbragta i så svårtillgängliga och obekväma lägen,
att de inte kunna antagas ha tjänat något praktiskt syfte. Här tränger sig gärna den
gissningen fram, att det varit fråga om rituella akter, knutna till någon stenkult.
Motsvarigheter härtill skulle vi då möjligen kunna ha i de rännor, som flerstädes uppträda
tillsammans med älvkvarnar, t. ex. på Drottninghall i V. Karup [---] (Lidén 1937: 163–
164)

Arthur Nordén har påträffat slipskåror i Kvillinge i Östergötland. Nordeén skriver:
[---) en liten uppskjutande bergklack, som var näranog helt översållad av skålgropar —
jag räknade omkring 540 stycken, de flesta vackra och djupa, många av dem pärlbandslikt
uppradade — och i bergklackens nordvästra ände anträffade ett 10-tal slipskåror av
långsmalt oval, i ändarna skarpt spetsig form samt med djupt nedskuren, V-lik profil [--- ]
(Nordén 1942: 81).

Nordin beskriver också en lokal i Eneby i Östergötland:
”Berget var vid början av min undersökning delvis täckt av en s. k. bålhög, härrörande
från de rituella eldar med anordning för stekande av hela djurkroppar, som uppenbarligen
under mycket långa tider anordnats på berget. Högen hade nämligen en diameter av 9—
11 m och en höjd av 1,16 m samt innehöll skörbrända stenar, sot och kol; i dess inre
anträffade jag, rätt högt uppe i högen, en knapp av brons från bronsålderns 5:e period, ett
fynd som gav vid handen, att hällristningen måste ha tillkommit långt före denna period,
eftersom högen var belägen ovanpå ristningen, åtminstone den del av densamma där
slipskårorna befinna sig.
Slipskårorna hade i bägge dessa fall en så egenartad form, att de icke syntes erbjuda
många beröringspunkter med det övriga innehållet i våra hällristningars formvärld.
Lägger man emellertid icke huvudvikten vid själva formen, med dess lansettliknande
utsträckning, utan låter man i stället den omständigheten vara avgörande, att här företagits
en slipning, utan skönjbar praktisk mening, på en bergsyta, som i övrigt fått mottaga
magiska tecken sådana som skålgropar o.d,, sättes företeelsen in i ett sammanhang av
utomordentligt intresse. Från hällristningarna, med deras otvivelaktiga uppgift att tjäna
magiska syften, öppnar sig då nämligen en förbindelseled till hela den grupp av gåtfulla
fornminnen, som rymmes inom den vida gränsen av de s.k. svärdslipningsstenarnas och
exempelvis de skånska sliprännegyttrens grupp (Nordin 1942: 81–83).
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3.3 Slipskåror övrigt
Det finns således flera exempel på att slipskåror kan tillhöra stenåldern. Munthe citerar från
G. Lindström som 1866 i ett kapitel i en geologisk uppsats tagit upp frågan om de gotländska
Svärdslipningsstenarna. Lindström skriver enligt Munthe att dylika, åtminstone i
urbergsblock, ”[---] skulle hafva uppkommit vid slipning av stenredskap, göres mycket troligt
att genom förekomsten av liknande hos nutidens lågt stående folk [---]” (Munthe 1933: 145).
Lindström citerar också enligt Munthe prof. Mosely:
’Notes by a Naturalist in the Challenger’ 1879, p. 302, vid Fidjiöarne: ’On the banks of
the stream, the surface of the live rock is in several places covered with deeply scored
grooves having been used formerly by the natives for grinding and shaping their stone
axes. … Similar grinding places, with grooves cut in the rock, whither the natives used to
come to grind their stone axes, are known in Australia’ (Munthe1933: 145).

Ytterligare ett citat från Lindström förmedlat av Munthe, nu på franska där ”Le Hon säger i
’L’Homme fossile’, p. 151 [---]”, att det i departementet Loire-et-Cher i Frankrike finns
slipskåror av 25 á 30 centimeters längd (Munthe 1933: 145).
Men olika ristningar och märken i sten som liknar det som vi kallar slipskåror kan
uppkomma av olika anledningar. Det finns uppgifter om liknande företeelser på
medeltidskyrkor. Mårtensson har ett foto från en medeltidskyrka i Prag med något som liknar
slipskåror på yttre muren (Mårtensson 1936: 130–131).
Även på Eke kyrkas korportal finns något som påminner om mycket korta slipskåror 15–
20 cm långa, två på var sida om ingången till koret (Eke 119:5). Förmodligen är det här fråga
om någon sorts kult. En sandsten som är 0,2x0,3 m (Grötlingbo 184:1) har fyra
slipskåreliknande bildningar som är 12–19 cm långa, Fig. 8 sidan 10, men i det fallet bör det
vara slipning av verktyg.
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4 Materialbearbetning

4.1 De gotländska slipskårorna
4.1.1 Slipskåror på block och häll
På Gotland finns ca 3700 kända slipskåror (uppgift från fornminnesinventeringen, FMIS, och lokala
uppgiftslämnare), varav drygt 800 i fast häll och resten fördelar sig över närmare 900 block (inkl.
fragment). Dessutom är ett 80-tal slipskårestenar registrerade vid inventeringen 1938–39 rapporterade
som försvunna vid inventeringen 1977–78 (möjligen kan några ha blivit registrerade på annan plats
vid den senare inventeringen).
Slipskåror i fast häll, slipskårehällar, är slipade i kalksten eftersom berggrunden består av detta
material. Slipskåror i block, slipskårestenar, kan enligt FMIS bestå av granit (röd, vit, svart, grå),
gnejs, diorit, kvarts, kalksten, sandsten, röd sandsten, kvartsitsandsten eller röd porig bergart.
Sammanställning i Tabell 1.
Tabell 1. Fördelning av stensort för blocken, uppgift främst från FMIS.
Stenmaterial

Antal
block/hällar

Antal slipskåror

Granit

517

1547

Röd granit

106

312

Kalksten

109

524

Sandsten (inkl. röd sandsten)

51

185

Fragmentariska, kalksten, granit 44

161

Diabas, gnejs, kvarts, annan

21

55

Stensort ej angivet

42

94

Försvunna

82*

>210*

Slipskåror i fast häll

51

813

Summa

1023

3901

*Möjligen registrerade på annan plats vid senare tillfälle. OBS! här är försvunna block med slipskåror
medräknade.

Det geografiska läget av dels hällarna och dels blocken i de olika kategorierna: in situ, plats,
område, fyndplats och försvunna framgår av kartan i Fig. 9 sidan 14. Plats är block som inte
flyttats utan bara rubbats ur läge. Område är block som ligger i t.ex. stenmur eller åkerkant,
dvs. inte har flyttats långt. Fyndplats anges när detta är känt för ett block som flyttats till
annan plats. Försvunna är block som enligt FMIS ska ha funnits och i ursprungligt läge. Det
är alltså ursprunglig plats som anges om den är känd. Flyttade block är inte med. I Fig. 10
sidan 15 visas var slipskåror i fast häll finns. I Fig. 11 sidan 16 visas var slipskåror i block (in
situ) finns.
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Fig. 9 Karta över slipskåror på häll, block, fyndplats, försvunna o.s.v.
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Fig. 10 Kartan visar var slipskåror i fast häll finns. Närbelägna symboler flyter ihop.
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Fig. 11 Kartan visar var slipskåror i block in situ eller nästan in situ finns. Närbelägna symboler flyter ihop.

16

Många slipskårestenar har förutom
slipskåror också slipytor, glatta ytor,
som kan vara mer eller mindre
konkava, slipsvackor. I områden med
slipskårestenar
kan
det
också
förekomma block med slipytor, men
utan slipskåror, slipytestenar. Dessa
senare kan också förekomma i områden
där inga slipskårestenar är kända. I
områden med slipskårehällar tycks
slipytestenar saknas nästan helt. I Fig.
12 visas ursprungliga lägen för
slipskåror tillsammans med lägen för
slipytestenar.
Längd bredd och djup för
slipskåror i fast häll har uppmätts av
författaren Tabell 2–4. Medellängden
av 627 slipskåror i fast häll är 80,0 cm,
men då slipskåror i kalkstenshällarna
ofta är starkt vittrade bör de kortaste
inte tas med. De kortaste till synes
intakta är ca 40 cm. Med de 12
slipskårorna under 40 cm borttagna blir
medelvärdet av de 615 återstående 81,0
cm. Den längsta uppmätta slipskåran i
fast häll är 146 cm och den näst längsta
är 122 cm. Medeldjupet av 627
slipskåror i fast häll är 2,5 cm och
medelbredden av 364 slipskåror är 8,1
cm.
Fig. 12 Kartan visar lägena för slipskåror respektive
slipytestenar. Slipskåror fast häl, block, urspr. lägen.

Tabell 2 Antal slipskåror per längdintervall. 615 slipskåror i fast häll

Längd

122,0 cm – 91,5 cm

91,5 cm – 70,0 cm

70,0 cm – 40,0 cm

Antal

154

308

153

Tabell 3 Antal slipskåror per djupintervall. 627 slipskåror i fast häll

Djup

9,6 cm – 3,3 cm

3,3 cm – 1,5 cm

1,5 cm – 0,4 cm

Antal

157

314

156

Tabell 4 Antal slipskåror per breddinervall. 364 slipskåror i fast häll
Bredd

16,0 cm – 9,2 cm

9,2 cm – 7,0 cm

7,0 cm – 3,5 cm

Antal

91

182

91
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Längd bredd och djup för slipskåror i block av hårt material som granit etc. har uppmätts av K
E Gannholm (Gannholm 1974) Tabell 5–7. Medellängden för 78 slipskåror är 71,9 cm och
medeldjupet är 3,6 cm och medelbredden för 76 slipskåror är 7,9 cm.
Tabell 5 Antal slipskåror per längdintervall. 78 slipskåror i block.
Längd

115 cm – 85 cm

84 cm – 62 cm

61 cm – 31 cm

Antal

20

39

19

Tabell 6 Antal slipskåror per djupintervall. 78 slipskåror i block.

Djup

10,0 cm – 4,8 cm

4,8 cm – 1,6 cm

1,5 cm – 0,4 cm

Antal

20

39

19

Tabell 7 Antal slipskåror per breddintervall. 76 slipskåror i block.
Bredd

12,5 cm – 9,0 cm

9,0 cm – 7,0 cm

7,0 cm - 3,1 cm

Antal

19

38

19

För båda grupperna fast häll och block gäller att ingen geografisk skillnad i längd, bredd
eller djup kan noteras. Däremot kan högst olika djup förekomma på närliggande slipskåror
på samma block eller häll, Fig. 13.

Fig. 13 Halor II (Rone 52:1(2)) Lägg märke till 2:a slipskåran från vänster vilken är
delvis bortslipad av den djupare slipskåran intill.
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4.1.2 Slipskåror på bildstenar
På ca ett dussin gotländska bildstenar inklusive bildstensliknande kalkstenshällar finns några
slipskåror. Tidigare utgick man från att slipskårorna är sekundära (Nylén 1978; Philip 1986).
De gotländska slipskårornas längdsnitt har en konkav form, men ändarna är avfasade
(övergår till konvex form) se Fig. 14 nedan. Detta gäller även för block där slipskåran slutar
vid blockets kant, avfasningen finns där såvida inte blocket har brustit av. Man kan alltså
alltid avgöra om slipskåran är hel eller inte. Ett närmare studium av de slipskåror som
förekommer på några bildstenar visar att de är avbrutna vid kanten på bildstenen och slutar
tvärt utan den konvexa avslutningen i änden. Fig. 14 har framställts med hjälp av en mall
direkt från en slipskåra i blocket Häffinds IV (Burs 28:1). Slipskårans längd är 102 cm.

Fig.14 Längdprofil av slipskåra. Lägg märke till den konvexa avslutningen (avfasningen) i ändarna.
Uppmätningsritning författaren.

I Fig. 15 visas en bildsten med slipskåror som sluter tvärt vid kanten. Slipskåran har
kortats av när kalkstenshällen höggs till bildsten. Lägg märke till huggmärkena i slipskårans
ände.
I Fig. 16 huvudet av en bildsten med sex slipskåror som alla saknar den konvexa änden på
slipskåran, dvs. är avhuggna vid bildstenens kant.

Fig. 15 Detalj av bildstenen vid Sanda kyrka, (Sanda 34:1)

Fig. 16 Sex avbrutna slipskåror på huvud till bildsten.
Tängelgårde Lärbro, nu i Statens Historiska Museum

SHM 4373

Fig. 17 Bildstenen i bildstenhallen i
Fornsalen. Foto från Wikipedia
signerad Mollberg.

19

I Fig. 17 den stora stenen från Sanda, nu i Fornsalens bildstenshall (daterad till 400-tal), har
några slipskåror längst ner. Dessa har brutits av, vilket bör ha skett när bildstenen slogs
omkull. Rötterna till sådana bildstenar brukar stå kvar i jorden. Cement har lagts på längst ner
för att stenen ska få en jämn kant mot golvet. Men det syns att slipskårorna är avklippta och
saknar den konvexa avslutningen. Det finns ytterligare några grunda slipskåror eller slipytor i
omedelbar kontakt med bilderna. Konturerna har tydligen till viss del bara huggits in där
stenen var ojämn dvs. oslipad och de slipade områdena bara målade. Samma sak kan även
iakttas kring hästen och kring skeppet. Konturerna har inte blivit bortslipade, och det syns
tydligt att de huggits in fram mot de slipade ytorna. På några ställen har inhuggning skett i
den slipade ytan t.ex. i rodret.
En bildsten från Othemars i Othem
(förvarad i Fornsalens förråd) har
slipskåror även på baksidan. Hällen som
använts har alltså varit lös redan när
slipskårorna gjordes. Ett litet antal
slipskårestenar (i huvudsak av kalksten)
har slipskåror på båda sidor. Alla
slipskåror som går ut över kanten på
Othemars-stenen är avbrutna varför de
måste ha funnits på hällen från början.
På stenen finns inhuggna konturer av
skepp och segel, men t.ex. delar av
seglets rutmönster är tydligt inhugget i
Fig. 18 Kontur till segel inhugget i slipskårans botten.
botten av en slipskåra, se Fig. 18. Stenen
Bildstenen från Othem. Nu i fornsalens förråd. Foto
är till stora delar planslipad innan figurer
Göran Henriksson.
huggits in (Henriksson 1988: 51).
Intill väggen på norra sidan av kyrkan i Sjonhem ligger ett rektangulärt kalkstensblock
med ett stort runt hål. På stenen finns också en slipskåra tvärsöver. Men yttersta änden av en
andra slipskåra syns också, se Fig. 19. En kalkstenshäll med slipskåror har alltså huggits om
för annan användning
Vid Tomase i Lokrume finns en häll med några slipskåror. Intill denna finns en annan häll
med 12 slipskåror. Denna häll har någon varit i färd med att bryta upp för att transportera bort.
Dock avbröts tydligen arbetet när ena sidan lyfts och några stenar blivit placerade under den
upplyfta hällen, Fig. 20.

Fig. 19 Ett annat exempel på återanvänd
slipskåresten/häll. Lägg märke till den andra
slipskåran där bara yttersta spetsen återstår. Ligger
vid Sjonhem kyrka (Sjonhem 15:1).
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Fig. 20 Uppbruten häll med slipskåror. Tomase III
(Lokrume 15:1.)

4.2 En rumslig analys
4.2.1 Slipskårornas höjd över havet
I Tabell 8 visas antal slipskåror i olika höjdintervall. Höjden för varje slipskåresten eller
slipskårehäll har mätts från LIDAR-data från kartan i GIS-programmet. Noggrannheten för
objekten i horisontell led är i de flesta fall några meter och då landskapet är ganska platt
bedöms det som tillräcklig för höjdbestämningen. I analysen har slipskåror för de lägsta
nivåerna grupperats för varje meter i höjdled och högre upp är intervallen större.
Slipskårorna har delats in i kategorierna fast häll, in situ, område, försvunna och
fyndplats. In situ är block som bedöms finnas på ursprunglig plats eller flyttats bara någon
meter, t.ex. upp ur en å. Med område menas slipskåror på block som lagts i stenmur och
antagligen inte flyttats så långt. Försvunna är block med troligt ursprungligt läge men som
saknades vid inventeringen 1977–78 jämfört med inventeringen 1938. Fyndplats står för de
fall där känd fyndplats finns för block som flyttats till annan plats. För övriga slipskårestenar
som återfinns i t.ex. trädgårdar och museer finns ingen känd ursprungsplats.
Tabell 8 Antal slipskåror/block el. häll inom varje höjdintervall. *Område är slipskåror på slipskårestenar som
förmodligen finns nära ursprungsplats.
m.ö.h.

Fast häll

In situ

Område*

Fyndplats

Försvunna

Summa

<1 m

–

7/2

19/4

11/2

–

37/8

1–2 m

–

69/29

23/6

4/2

2/1

98/38

2–3 m

–

452/147

82/27

14/3

5/2

553/179

3–4 m

13/2

79/38

34/11

2/1

3/2

131/54

4–5 m

–

2/1

70/14

6/2

–

78/17

5–6 m

13/2

5/2

3/1

–

1/1

22/6

6–7 m

–

9/3

7/2

–

–

16/5

7–8 m

13/1

12/2

–

–

2/1

27/4

8–9 m

–

5/2

3/2

18/2

8/1

34/7

9–10 m

–

13/6

20/3

4/1

–

37/10

10–11 m

–

12/3

10/1

–

4/2

26/6

11–12 m

–

15/4

–

–

–

15/4

12–13 m

9/3

14/8

16/6

6/2

4/1

49/20

13–14 m

14/1

19/4

3/2

–

7/3

43/10

14–15 m

–

17/7

34/8

5/2

1/1

57/18

15-20 m

93/14

88/31

18/6

18/4

10/7

227/62

>20 m

622/72

421/153

159/55

55/13

99/34

1356/319

Summa

777/95

1239/442

501/140

143/34

146/56

2806/767
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4.3 Strandförskjutningar
De lägst liggande slipskårorna har avgörande betydelse för dateringen av slipskårekomplexet.
Om strandförskjutningen hade följt ett jämnt förlopp med en ständigt sjunkande havsyta i
förhållande till land hade de lägst liggande slipskårorna satt en bakre tidsgräns för deras
brukande. Uppmätning av strandlinjens förskjutning har gjorts på flera håll genom 14Cdatering av sötvattendiatoméer när sjöar och våtmarker avskildes från havet och övergick till
ett sötvattenstadium, men också när havet åter tillfälligt trängt in (Åse 1994: 84ff).
Strandförskjutningskurvor har mätts upp i bl.a. stockholmstrakten och på Södertörn där man
ser att landhöjningen flera gånger avbrutits av transgressioner, Fig. 21. En fornlämning skulle
kunna tillhöra ett äldre skede om det senare har skett en transgression på platsen.

Fig. 21 Strandförskjutningskurva från Södertörn (Risberg 1991).

En grov uppskattning av nivåförändringarna har gjorts med diagrammet i Fig. 21 som
utgångspunkt. Med ett millimeterrutat genomskinligt papper lagt på en utskrift av
ovanstående diagram avläses för varje mm i x-led motsvarande värde i y-led. Värdena läses in
i ett Excel kalkylblad och värdena i x-led omräknas till årtal (okalibrerat) och värdena i y-led
omräknas till meter över nuvarande havsyta. De preliminära värdena ges i Tabell 9-10.
Risbergs kurva i Fig. 21 uppvisar både regressioner och transgressioner, medan
Granlunds kurva i samma diagram inte uppvisar några variationer. Granlunds kurva från 1928
skulle kunna representera det strandförskjutningsförlopp som en enbart isostatisk höjning
(höjning av jordskorpan) skulle uppvisa. Enligt vad som kan utläsas från diagrammet har
Risbergs kurva transgressionsmaximum vid 4853 bp (before present) och 3807 bp, samt
regressionsminimum vid 4351 bp. OBS avlästa mätvärden och därför exakta tal angivna.
I Tabell 9 beräknas strandförskjutningen mellan 4853 bp och 4351 bp för båda kurvorna.
Risbergs nivåändring (12,1 m) dras från Granlunds nivåändring (4,5 m) för att erhålla en
preliminär havsyteändring (-7,6 m).
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Tabell 9. Strandförskjutningar emellan 4853 bp och 4351 bp. Avlästa värden från diagram i Fig. 21.

Risberg
Granlund

m.ö.h.
Årtal
31,7 m
4853 bp
28,7 m
4853 bp
Havsytans ändring

m.ö.h.
19,6 m
24,2 m

Årtal
4351 bp
4351 bp
Sänkning

Nivåändring m
12,1 m
4,5 m
-7,6 m

I Tabell 10 beräknas på motsvarande sätt strandförskjutningen mellan 4351 bp och 3807 bp
enligt dels Risbergs modell och dels Granlunds modell. Risbergs nivåändring (-3,1 m) dras
från Granlunds nivåändring (4,2 m) för att erhålla en preliminär havsyteändring (+7,3 m).
Tabell 10. Strandförskjutningar mellan 4351 bp och 3087 bp. Avlästa värden från diagram i Fig. 21.

Risberg
Granlund

m.ö.h.
Årtal
19,6 m
4351 bp
24,2 m
4351 bp
Havsytans ändring

m.ö.h.
22,7 m
20 m

Årtal
3807 bp
3807 bp
Höjning

Nivåändring m
-3,1 m
4,2 m
+7,3 m

Omräknat till kalenderår blir 4853 bp med två sigmas noggrannhet fås (5700–5500) kalibrerat
eller 5650 år sedan eller i årtal 3650 f.v.t. De okalibrerade årtalen 4352 bp kan vi sätta till
2400 f.v.t. respektive 3807 bp till 1800 f.v.t.
Havsytan skulle alltså med denna schematiska uträkning ha sjunkit 7,6 m på 1250 år
motsvarande ca 0,6 cm/år som eustatisk (havsytans variation) sänkning.
Och mellan 2400 f.v.t och 1800 f.v.t. skulle alltså havsytan med denna uträkning ha höjts
7,3 m på 600 år eller 1,2 cm/år (eustatisk höjning). Värdena på havsyteförändringarna i Tabell
9–10 är tagna från en kurva i ett diagram och därför mycket osäkra.
Fairbridge har en kurva över variationerna av världshavens yta från 10000 bp till nutid,
Fig. 22. 10000 bp var havsnivån drygt 30 m under nuvarande. Sedan steg den och var vid
6000 bp 3 m över nuvarande havsnivå. Därefter inträffade upprepade sänkningar och
höjningar av havsnivån med en amplitud på 5–6 m, men med tiden avtagande amplitud
(Fairbridge 1962: 120).

Fig. 22 Variationerna i värdshavens nivå (författaren efter Farbridge 1962).
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Fig. 23 Isobaser för Litorinagränsvallen på Gotland (Munthe 1910 citerat av Österholm 1989).
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I kartan i Fig. 23 ovan visas isobaser (linjer med samma landhöjning) sedan Litorinahavets
maximum för 7000 år sedan. Dessa isobaser anger Litorinagränsvallens höjd över nuvarande
havsyta på olika delar av Gotland.
Utgående från Fairbridges vattennivåkurva i Fig. 22 sidan 23 där ett första maximum
inträffade ca 6000 bp motsvarande 7000 kalenderår och att detta maximum på Gotland
manifesteras i Litorinagränsvallen enligt Fig. 23 kan beräkningar av isostatisk (markytans
rörelse) höjning per år beräknas. För de nordligaste slipskårorna (en linje från Snäckers i
Hangvar till Lansa på Fårö) ligger 26-metersisobasen för Litorinavallen på 26 m.ö.h. För
sydligaste Gotland ligger den på ca 13,5 m.ö.h. Fairbrides kurva i Fig. 22 sidan 23 tycks visa
att världshavens yta stod tre meter högre än i dag för 7000 år sedan. Vi skulle med dessa
värden kunna beräkna den isostatiska höjningen under tidsperioden fram till i dag. Vid
isobasen Snäckers-Lansa blir det på 7000 år 23 m (26 - 3) m motsvarande 3,3 mm/år. Vid
sydligaste Gotland blir höjningen 10,5 m (13,5 - 3) m motsvarande 1,5 mm/år. Det ger en
skillnad i isostatisk höjning per år mellan norra och södra Gotland på 1,8 mm/år som
medelvärde över denna tidsperiod.
Skillnaden i isostatisk höjning i nutiden kan utläsas från topografiska kartans kartblad där
landhöjningen per år anges. För norra Gotland 1,9 mm/år och längst i söder 0,7 mm/år. Värdet
som anges är skillnaden mellan isostasi och eustasi, men här är endast skillnaden mellan dessa
värden av intresse, som alltså blir 1,2 mm/år. Den isostatiska höjningen avtar med tiden och
ändringen är störst där höjningen var störst, alltså på norra Gotland.
Under antagande att den lägsta vattennivån (innan vattennivån steg igen) inträffade 2400
f.v.t. blir med det höga värdet skillnaden mellan norra och södra Gotland 7,9 m och med det
låga värdet blir skillnaden 5,3 m. Den verkliga skillnaden måste då ligga någonstans emellan
dessa värden. Den isostatiska höjningen avtar långsamt med tiden, men mest på norra Gotland
där hastigheten i isostatisk höjning var störst. Det innebär att skillnaden i isostatisk höjning
mellan norra och södra Gotland blir mindre med tiden. Då är sex meter skillnaden på 4400 år
ett rimligt antagande.
En komplikation i sammanhanget är att Gotland inte höjer sig som en stel platta. Man
talar om tre olika plattor som kan ha rört sig relativt varandra (muntligt Risberg 2014).
Förutom förändringar i världshavens vattennivå kan det alltså också ha inträffat tektoniska
rörelser och andra irreguljära rörelser förutom den isostatiska landhöjningen (Åse 1994: 93).
En genomgång av FMIS gav några stenåldersfynd på ganska låga nivåer över nuvarande
havsyta.
Fyndplats för stenyxa (Lärbro 524:1), grafitsvart stenart, 12,3 cm l, 5,4 cm br. vid eggen,
mot nacken avsmalnande till 3,2 cm och på mitten 3,2 cm tj. Hela ytan slipad. Enligt
höjdangivelsen i GIS ligger den 4,3 m.ö.h.
Fyndplats för flintskrapa 5,7x5,3 cm, bitar av skörbränd gråsten och en bit flinta (Lärbro
523:1) med m.ö.h. vid 4,6 m.ö.h.
Ytterligare ett fynd av stenyxa (Hangvar 56:2) är rapporterad 35 m från slipskårestenen
Snäckers I (Hangvar 56:1) som ligger på 3,5 m.ö.h. Fyndet gjordes i en lagård som revs och
fyndplatsen är okänd, men att den blivit inlagd i en lada indikerar att fyndplatsen inte ligger så
lång bort. Troligen följde den med in när man tog in hö eftersom den låg på övre bandet till
skullen och fyndplatsen är då sannolikt på fältet intill och på samma nivå som slipskårestenen.
En möjlig stenåldersanknuten lokal på låg nivå är torget i Slite. I FMIS är registrerat
fyndplats för liten tunnackig stenyxa samt knutor och avslag, varav ett par av flinta med
retuscher. Obrända ben av människa och djur. SHM inv. nr 26197. Indikerar boplats från
yngre stenåldern. Dock omrört område av senare aktiviteter (Othem 93:2). Höjden över havet
är enligt LIDAR-data 5,9 m.
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4.4 Slipskårornas förhållande till järn- respektive stenåldersartefakter.
4.4.1 Förhållande till stenhusgrunder.
Från FMIS har ett lager med lägena för järnåldershusgrunder även kallade stenhusgrunder
eller kämpgravar lagts in. Listan har rensats så att bara en med samma raä-nummer har tagits
med. I kartorna i Fig. 24–26 visas stenhusgrunderna tillsammans med platser för slipskåror
(fast häll, block in situ eller kända ursprungliga platser).

Fig. 24 Karta över slipskåror & järnåldershusgrunder. Norra Gotland.
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Fig. 25 Karta över slipskåror & järnåldershusgrunder. Mellersta Gotland.
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Fig. 26 Karta över slipskåror & järnåldershusgrunder. Södra Gotland.

28

4.4.2 Förhållande till stenverktyg och stenåldersboplatser.
Förhållandet mellan stenålderslämningar och slipskåror visas i Fig. 27–29. Alla poster i FMIS
som berättar om lösfynd har gåtts igenom och stenyxor och spjutspetsar av sten samt
stenåldersboplatser har markerats i GIS.

Fig. 27 Karta över slipskåror, stenyxor och stenåldersboplatser. Norra Gotland.
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Fig. 28 Karta över slipskåror, stenyxor och stenåldersboplatser. Mellersta Gotland.
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Fig. 29 Karta över slipskåror, stenyxor och stenåldersboplatser. Södra Gotland.
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5 Analys och diskussion

Från avsnitt 4.1.1 i ovan framgår från kartan i Fig. 10 sidan 15 att förekomsten av slipskåror i
fast häll är koncentrerad mot norra Gotland med den sydligaste lokalen vid Garde 10:1. Från
kartan i Fig. 11 sidan 16 framgår att slipskåror i block har en stark koncentration mot södra
Gotland. Kala hällar lämpliga för slipskåror finns mest på högre belägna områden från mellersta
till norra Gotland. Utanför hällområdena har man gjort slipskåror i block, där hårda bergarter
som granit etc. dominerar stort men kalksten och sandsten förekommer i mindre utsträckning.

5.1 Förhållandet till stenhusgrunder respektive stenåldersartefakter
Enligt kartorna i Fig. 27–29 sidan 29–31 i avsnitt 4.4.2 tycks det finns en betydligt större
samstämmighet mellan slipskårornas lägen och stenåldersfynden än mellan slipskårorna och
stenhusgrunderna i kartorna i Fig. 24–26 sidan 26–28 i avsnitt 4.4.1. Järnålderhusgrunderna
har stor utbredning varför det alltid finns en viss sannolikhet att några slipskåror kan finnas i
närheten av dem. Men bilden ger inte att de skulle vara relaterade i lika hög grad som vad
gäller stenåldersfynden.
Enligt avsnitt 4.3 sidan 25 finns stenåldersfynd på låga nivåer inom ett par km från
slipskårestenen Snäckers I (Hangvar 56:1) på norra Gotland nära Kappelshamnsviken som
ligger på 3,4 m.ö.h. enligt LIDAR-data. Fyndplats för stenyxa (Lärbro 524:1), flintskrapa
(Lärbro 523:1), fynd av stenyxa (Hangvar 56:2).
Slipskårestenen Snäckers I (Hangvar 56:1) tillsammans med de fasta hällarna Välle I
(Fleringe 11:1(1)) på 3,7 m.ö.h. och Lansa III (Fårö 381:1(1)) på 3,5 m.ö.h. och de båda
blocken (Fårö 45:1) och Lansa I o II (Fårö 45:2) på 3,5 m.ö.h. är de nordligaste om man
räknar i förhållande till Litorinavallen som ligger på 26 m.ö.h. på alla tre ställen.

5.2 Vattennivåernas förändring
Enligt avsnitt 4.3 sidan 22 bör skillnaden i landhöjning på 4400 år mellan norra och södra
Gotland vara mellan 7,9 m och 5,3 och sannolikt vid 6 m. FMIS har registrerat en
slipskåresten Rivet I (Sundre 119:1) med 3-4 slipskåror liggande ca 130 m ut i havet söder om
Hoburgen och bara synlig vid extremt lågvatten.
Med 6 m skillnad i landhöjning mellan läget för de nordligaste slipskårorna och Gotlands
sydspets skulle vattennivån vid den senare platsen ha varit ca 2,5 under den nuvarande.
Teoretiskt skulle det då kunna finnas slipskåror på ett par meters djup utanför kusten. Å andra
sidan kan oregelbundenheter i de olika plattornas rörelser, som omnämnts på sidan 25 (Åse
1994: 93), ha medfört att skillnaden mellan norra och södra Gotlands landhöjning inte är 6 m
utan mindre. De lägsta slipskårorna på norra Gotland ligger på Litorina-gränsvallens 26meters-isobas, och i nutiden på ca 3,5 m.ö.h. På nästan samma nivå har fynd av
stenåldersartefakter gjorts på två, möjligen tre, platser inom ett par km från slipskårestenen
Snäckers I (Hangvar 56:1) och på bara drygt en meter högre nivå. Den platta som dessa
slipskåror och stenåldersfynd ligger på kan alltså ha sjunkit någon meter genom någon
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tektonisk händelse som jordbävning eller någon annan form av bristning i berggrunden under
plattan. Fynden av stenåldersartefakter på i stort sett samma höjd som de lågt liggande
slipskåre-lokalerna ger stöd åt hypotesen att slipskårorna också är lämningar från stenåldern.
Nordöstra Gotland med Lansa på Fårö till det inre av Kappelshamnsviken och till Slite
tycks ligga på en egen platta, se avsnitt 4.2 sidan 25. Denna platta kan alltså ha sjunkit 2 á 3
meter någon gång efter lågvattenståndet vid 2400 f.v.t. Slipskårorna från en linje Snäckers i
Hangvar till Lansa på Fårö låg troligen nära strandlinjen medan stenåldersfynden vid
Kappelshamnsviken och den möjliga stenåldersboplatsen i Slite låg en eller någon meter
högre. Den hypotetiska strandlinjen 2400 f.v.t. från Snäckers till Lansa ligger i dag på 3,5
m.ö.h. Om inte plattan sjunkit skulle den i dag ha legat på förslagsvis 6 m.ö.h. Efter det låga
vattenståndet vid 2400 f.v.t. steg havsnivån igen med kanske 5–6 m och nådde ett nytt
maximum vid ca 1800 f.v.t. enlig avsnitt 4.3 sidan 22.
Vid Uggarde i Rone undersöktes bl.a. en skärvstenshög Rone 4:3. Ett kolprov togs i
botten för 14C-analys vilket gav kalib. 2 sigma 1440–1130 f.v.t. (Martinsson-Wallin et al.
2010:11). Höjden över havet var 7,50 m (Martinsson-Wallin et al. 2010: 20).
Tvärs över en forntida udde vid Gothemshammar går en stenvall vilken undersöktes 2009.
En förhållandevis ingående 14C-analys gjordes av material från utgrävningen.
Tillsammantaget gav de resultatet att arbetet vid muren utförts 900–800 f.v.t. (Wallin et al.
2011: 35). Vattennivån anses under denna tid ha legat vi 10 m.ö.h. (Wallin et al. 2011: 8).
Hur stämmer detta med den samtida vattennivån vid Uggarde i Rone vid samma tid?
Skärvstenshögen på 7,50 m.ö.h. enligt ovan bör ha legat någon meter över strandnivån vid
1440–1130 f.v.t. Vid 900 f.v.t. låg strandnivån kanske på 5 m.ö.h. Isobaserna för
Litorinagränsvallen enligt Munthe går i Rone vid 15 m.ö.h. och vid Gothemshammar vid 21
m.ö.h. Alltså har skillnaden i landhöjning mellan dessa områden varit 6 m på 7 000 år. Vilket
ger en skillnad i landhöjningstastighet på 0,86 mm/år och skillnad av 2,57 m på 3 000 år. Men
landhöjningshastigheten avtar med tiden så att skillnaden i hastighet minskar. Enligt
topografiska kartan som anger skillnaden mellan isostasi och eustasi är värdet för Rone 0,9
mm/år och för Gothem 1,5 mm/år. Det är bara skillnaden i dessa värden mellan Rone och
Gothem som är av intresse alltså (1,5 - 0,9 = 0,6) mm/år. Då blir istället skillnaden på 3000 år
1,8 m. Det riktiga värdet ligger kanske vid 2 m skillnad mellan Rone och Gothem på 3000 år.
Då skulle i så fall området runt Gothemshammar ha lyfts ett par meter relativt den
isostatiska landhöjningen vilken nog fortgår i jämn, men avtagande takt, och på så vis ha
hamnat till synes för högt i förhållande till Rone
Men det är en otillfredsställande lösning att Gothemsområdet skulle ha höjts i förhållande
till andra områden, vilket i så fall måste ha skett mellan 900 f.v.t. och nutid
I stället föreslår jag ett annat scenario. Nämligen att den platta som nordöstra Gotland
ligger på även inkluderar Gothemshammar. Vid någon tidpunkt efter lågvattennivån vid 2400
f.v.t men före 900 f.v.t sjönk den, och då kanske inte bara 2–3 m som skisserades ovan utan
förslagsvis 4–5 m åtminstone i sin norra del. Möjligen inte lika mycket vid Gothemshammar
som ligger intill en annan platta söder där om. Efter 1800 f.v.t. och framåt ett antal
århundraden var vattenståndet högt (och bl.a. Gothemshammars-området nedsänkt). Vid en
tidpunkt någon gång mellan 900 f.v.t. och nutid höjdes området igen. I plattans norra del
stannade slipskårorna och stenåldersfynden ett par meter under den nivå de skulle ha haft utan
dessa extrarörelser av plattan som de ligger på.
Slipskåror gjordes förmodligen ofta nära havsstranden. Men kanske inte alltid precis vid
vattnet utan bara med stranden inom synhåll. De äldre av dessa kom snart att ligga allt längre
från stranden genom den snabba landhöjningen och sänkningen av havsytan. Efterhand måste
verksamheten ha flyttat allt längre ut för att komma nära den nya stranden. Men till slut, eller
ca 2400 f.v.t. upphörde strandnivån att sjunka och havsytan började stiga. Under en tid var
möjligen höjningstakten av havsytan i balans med den isostatiska landhöjningen så att
stranden var kvar på samma nivå en längre tid. Till slut tog den stigande havsytan över och
stranden började flyttas uppåt igen. Just i nivån 2–3 m.ö.h. finns, koncentrerat mot södra
Gotland, en större mängd slipskåror.
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5.3 Fler belägg för att slipskårorna är äldre än järnåldern
Slipskåror på några bildstenar visar enligt avsnitt 4.1.2 sidan 18 helt klart att dessa kortats av
där de går ut över bildstenens huggna kant. T.ex. den stora bildstenen i bildstenshallen på
Fornsalen har några slipskåror längst ner. Bildstenen slogs tydligen omkull och brast av i
marknivå. Roten till bildstenen står troligen kvar i marken med resterna av slipskårorna. Det
ger en datering till före bildstenstiden som är ca 400–1000 e.v.t. Därmed kan påståenden från
en del arkeologer att slipskårorna är medeltida avvisas.

Fig. 30 Slipskåresten som sekundärt lagts i kantkedja till grav. (Öja 2:2).

Ett belägg för att slipskårorna är betydligt äldre är slipskårestenen med 17 slipskåror (Öja 2:2)
som ingår i kantkedjan till en gravhög, troligen från bronsåldern, Fig. 30. Stenen ligger i
kantkedjan på östra sidan av högen med slipskårorna på sidan av blocket. Den har placerats
där vid högens konstruktion eftersom den ingår i kantkedjan. Och slipskårorna kan knappast
ha tillkommit efter det att den placerats i det läget.
En parallell till föregående är slipskårestenen (Garde 3:2) intill en grupp med fem
skeppssättningar norr om bronsåldersröset ”Digerråir” i Garde, Fig. 3 avsnitt 3.1 sidan 7.
Denna sten med fyra slipskåror har fallit omkull men har tidigare varit rest enligt äldre
uppgifter. Den bör ha tidsmässigt samband med skeppssättningarna och har möjligen utgjort
stävstenen i en i övrigt försvunnen skeppssättning. Även på det blocket måste slipskårorna ha
tillkommit innan den restes.
En ännu tidigare indikation på användning av slipskåror är blocken ute i vattnet i
Fardume träsk vilka Sernander observerade 1918, Fig. 2 avsnitt 3.1 sidan 6. Då träskets yta
hade sänkts i slutet av 1800-talet ansåg Sernander att dessa måste ha tillkommit under en
period med torrt klimat och därmed lågt vattenstånd i träsket. Denna period bör ha varit den
subboreala klimatperioden motsvarande hällkisttid enligt Sernander (Sernander 1919: 187).
Av vad som framkommit i den här undersökningen finns det ingenting som bevisar att
slipskårorna inte tillhör stenåldern. Stenåldersartefakter funna nära och på i stort sätt samma
nivå, se sida 32, talar starkt för att det handlar om ett stenåldersfenomen, liksom andra
omständigheter som redogjorts för.
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5.4 Slipskårornas förhållande till vatten, myrar, träsk etc.
Många slipskåror ligger nära tidigare våtmarker, myrar och träsk. Fig. 31 visar en karta över
Martebo myr där den sannolika utbredningen av vattenytan för Martebo fornsjö lagts in.
Kartan har framställts i GIS genom att höjdkurvor har lagts in med hjälp av höjduppgifter från
LIDAR-data. Varje meterintervall i höjdled har definierats och fått en egen färg. På så sätt kan
man lätt följa höjdnivåerna. Genom att med ett verktyg rita runt kanten av en sänka på kartan
där den högsta nivån på vattenytan kan tänkas ha nått fås en vattenyta. Ytterligare nivåkurvor
med 0,5 m ekvidistans kan läggas in vid behov. De består av linjer och skulle vara svåra att
följa om de inte låg i ett färgat fält mellan varje hel meter i höjdled.

Fig. 31 Karta med området runt Martebo myr. Se även Fig. 37 i Bilaga 8.1.

Av kartan framgår att flera slipskårestenar och slipskåre-hällar ligger i strandkanten runt sjön.
Några ligger möjligen utanför stranden, där några stenåldersfynd också hittats. Detta är i så
fall en parallell till slipskårestenarna ute i Fardume träsk som Sernander beskrev. Enligt
Sernander var det lågt vattenstånd stora delar av året under den period som kallas
subborealen. Även en stenåldersboplats ligger ute i sjön men på en liten ö.
En sammanställning av antalet slipskårelokaler i direkt an-slutning till åar har gett 34
lokaler med 67 block eller hällar med känt ursprungsläge och med sammanlagt 251 slipskåror.
Åar brukar ändra lopp (meandra) fram och tillbaka. Ett block som ligger i en å behöver inte ha
legat i ån när slipskårorna gjordes. Ån kan ha flyttat sig och andra block kan finnas i marken
runtom. 1985 grävde en kraftig vårflod fram två block med slippskåror i strandbrinken i
Hörsneån vid dess utlopp i Lina Myr, Fig. 32 nedan. På platsen var ytterligare sex block
kända sedan tidigare (Hörsne 9:1– 9:6).
Flera slipskårelokaler ligger vid åmynningar. Folket vistades nog vid åmynningar och
utnyttjade block eller hällar vid sidan av bäcken/ån. När stranden flyttades utåt och därmed
också åmynningen flyttade människorna med och gjorde slipskåror på det nya stället. Längs
Apseån i Burs som mynnar i Bandlundviken finns slipskåror på flera olika nivåer längs ån.
(Burs 101:1) ligger i ån på 10,0 m och (Burs 40:1) ligger på 2,6 m.ö.h. nära en gammal
meanderslinga. Närmare Bandlundviken ligger en samling slipskårestenar nära ån på ca 2,2
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m.ö.h. Vid lokalen (Fleringe 20:1) ligger några block vid en åmynning mot en våtmark. Vid
utloppet från den forna sjön i Mästarmyr ligger några block (Silte 5:1 o 6:1). I närheten ligger
också en stenåldersboplats.
45 slipskårestenar ligger i eller i omedelbar anslutning till en brya (vattenhål). Men fanns
det en brya på platsen när slipskårorna gjordes? Det fanns nog en våtmark där och senare
befanns platsen lämplig för att anlägga ett vattenhål. Möjligen förknippade man slipskåror
med vatten och grävde intill blocket.
Vid Bro Offerkälla finns fyra slipskårestenar. Dessa kan ha flyttats dit senare eftersom
man kanske hade en magisk föreställning om dem. I så fall en parallell till blocket i
kantkedjan i Öja, Fig. 30 sida 34, eller den tidigare resta stenen intill skeppssättningarna nära
Digerråir i Garde, se Fig. 3 sidan 7.

Fig. 32 Två block med slippskåror som en kraftig vårflod grävde fram i Hörsneån
(Hörsne 9:1).
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5.5 Astronomiska riktningar
En annan omständighet kring slipskårorna är hur de är orienterade (Gannholm 1993: 9ff).
Innan orienteringen av slipskårorna diskuteras ska ett par andra fall där riktning är
betydelsefull diskuteras, nämligen i byggnader och konstruktioner.
Det som kallas sydstenar vid vissa gravhögar är resta stenar som står på södra sidan av
gravhögen men med en dragning mot SV. Vad sydstenarna har haft för betydelse vet man
inte. Men förmodligen har det funnits någon föreställning om dem och att de på något sätt
ingått i kulten kring döden. Om man velat markera riktningen till solen så står solen i den
riktningen ett par timmar efter middagen och då brukar det vara varmast.
Men hur bestämmer man öst-västriktningen utan tillgång till kompass? Kyrkorna står på
ett ungefär med tornet i väster och koret i öster.
För att bestämma väderstrecken kan man observera i vilken riktning som solen går upp
(eller ner). Solen går upp i öster och ner i väster sägs det. I själva verket varierar den stort
över året. Bara vid vår- och höstdagjämning går solen upp rakt i öster och ner i väster. Men
det är ändå stora svårigheter att bestämma öst-västriktningen genom att markera var solen går
upp eller ner vid dessa tillfällen. De flesta gotländska kyrkor avviker också åtskilliga grader
från öst-västriktningen.
Slipskårorna anlades nog med tanke på att man hade en så fri horisont som möjligt. De
ligger också i stor utsträckning där horisonten var relativt öppen, förutom vid sjöstranden,
insjöstränder och våtmarker även på höjder. Många av slipskårehällarna ligger högt och ofta
med utsikt över vatten. Människorna på den tiden hade tydligen bra kunskap och förståelse av
riktningar på himlen.
I diagrammet i Fig. 33 är riktningarna för 1253 slipskåror inlagda, varav 628 i fast häll
och 625 i jordfasta block. Östra horisonten betraktas dvs. från 0o (norr) över 90o (öster) till
180o (söder) och klass-bredden är 3o. Den högsta toppen är vid den exakta öst-västriktningen.
De fyra högsta staplarna är för övrigt de mellan 84o–87o, 87o–90o, 90o–93o och 93o–96o. Att

Fig. 33 Diagram över 1253 slipskårors riktningsfördelning. Vågrät axel visar östra horisonten från 0 o
(norr) över 90o (öster) till 180o (söder). Klassbredden är 3 grader. Lodrät axel visar antal slipskåror.
Lägg märke till koncentrationen av riktningar runt den exakta öst-västriktningen. Uppmätning författaren.
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de av en slump skulle få en sådan riktningsfördelning är vad som påtalats i avsnitt 3.1 sidan 8
extremt liten. Varje slipskåra är alltså individuellt inriktad i en riktning som bestäms av en
observerad händelse. Enda möjligheten är att man observerat någon händelse vid horisonten
som har ett cykliskt förlopp och som inträffar på båda sidor om öst-väst-riktningen och med
denna som medelriktning.
Diagrammet är dessutom symmetriskt med två koncentrationer av riktningar på var sida
om öst-västriktningen. För dessa toppar i diagrammet som definierar var sina intervall gäller
samma sak som för den mittersta toppen, alltså att det finns någon händelse med ett cykliskt
förlopp inom dessa intervall.
Båda grupperna fast häll och jordfasta block har för övrigt samma riktningsfördelning,
vilket ett linjärkorrelationstest enligt avsnitt 3.1 sidan 8 visade, det betyder att det är samma
princip som används. Det är bara celesta objekt (himlakroppar) som kan ses från alla platser
och därigenom styra upp riktningarna. Händelser vid horisonten är uppgång av något celest
objekt om riktningen är mot öster eller nedgång av ett celest objekt om riktningen ska ses mot
väster.

5.6 Fråga om användning. Praktisk nytta eller kultisk praktik?
I vilket syfte gjordes slipskårorna?

Fig. 34 Slipskåresten Peinarve I (Levide 6:1). Nr 4 är mycket grund och delvis bortslipad av nr 3.

I Fig. 34 är tredje slipskåran från höger tämligen djup medan den fjärde från höger är mycket
grund och knappt skönjbar på bilden. Den djupa slipskåran har nästan utplånat den. Samma
sak kan ses i blocket Halor II (Rone 52:1) Fig. 13 sidan 18 i avsnitt 4.1.1. En djup slipskåra
och en mycket grund intill varandra. Om avsikten var att tillverka föremål som stenyxor och
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slipskårorna bara är spår efter en slipningsprocess av dessa yxor borde man använt ett
”slipspår” så länge det gick och inte börjat på ett nytt. Men även två närliggande slipskåror på
block eller häll kan ha mycket olika djup. Dessutom kan slipskåror korsa och skära in i
varandra i olika vinklar, ibland i så liten vinkel att det borde ha utgjort svårighet att börja
slipningen på det stället. Det ger intryck av att man tvingat in slipskåran i en bestämd riktning.
Hade inte riktningen varit viktig borde alla slipskåror vara parallella. Och i princip lika djupa
om det handlat om nytta. Kort sagt slipskårorna ger inte alls bilden av att de är en restprodukt
av någon tillverkningsprocess.
Nihlén nämner också massförekomsten som ett tecken på att ”de stått i kultens tjänst”
eftersom en boplats inte behöver 20–40 slipskåror eller mer för att slipa sina verktyg eller
vapen. Men vid kultiska handlingar var massupträdandet vanligt (Nihlén et al. 1933: 204).
Bergväggen med slipskåror i Kvistofta i Skåne, Fig. 6 sidan 10 i avsnitt 3.2, tyder på
någon sorts kulthandling eftersom de befinner sig på en svårtillgänglig plats. Svårtillgängliga
är också det 10-tal slipskåror som befinner sig på en minimal klipphylla halvvägs upp på en
10 meter hög klippvägg, Fig. 35 nedan.

Fig. 35 Slipskåror på minimal klipphylla halvvägs upp
på en 10 m hög lodrät klippa. Skåne (Allerum 54:1).

Fig. 36 Block med 22 slipskåror som påminner
nordvästskånsk slipskåror. Hörte II (När 38:1(1).

Ett på Gotland udda block av kalksten med slipskåror är Hörte II (När 38:1) med 22
slipskåror, Fig. 36. Slipskårorna är av liknande typ som de på klippväggen i Kvistofta i Skåne.
Måtten på de flesta är: längd 30–60 cm, bredd 6–7 cm och djup 4–14 cm.
Slipstenar finns det av olika slag, t.ex. liknande dem som Lidén har omnämnt från Skåne
Fig. 8 sidan 10 i avsnitt 3.2. De kan ha märken av olika slag efter slipning, mer eller mindre
krokiga men korta skåror. Blocket i Fig. 7 sidan 10 i avsnitt 3.2 från Jonstorp (Skåne Jonstorp
19:1) har märken som nog får betraktas som slipsvackor. Slipsvackor och slipytor finns på
många gotländska slipskårestenar vid sidan av slipskårorna. Blocket kan också från början ha
planslipats eller fått en konkav nerslipning mitt på.
Slipytestenar finns registrerade fram för allt på södra Gotland. Ofta har de bara en plan
yta som är svår att upptäcka utan att känna med handen. En del har mer uttalade slipsvackor.
Slipsvackor har nog använts vid polering av stenredskap och det gäller tydligen också de
slipytestenar som bara har en glatt ytan utan tendens till slipsvacka.
För de långa raka slipskårorna, med i de flesta fall en bottenprofil som följer en cirkel och
ofta också med en tvärsnittsprofil som är cirkelformig, och som också är riktade på ett
speciellt sätt handlar det möjligen om forntida religion och kult.
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6 Sammanfattande slutsatser

Gotland är unikt med den stora mängden slipskåror i block eller i häll och att de är
representerade i nästan alla socknar. Användningen har varit omdiskuterat och någon enighet
har hittills inte nåtts.
Därför finns det några frågeställningar som den här uppsatsen har försökt att besvara, dvs.
deras rumsliga fördelning och kronologiska ställning.
• Slipskåror i fast häll finns övervägande på norra Gotland eftersom
hällmarksområdena är vanligare där. Blocken finns utanför hällmarkerna och
övervägande på södra Gotland. Kartor Fig. 10–11 i avsnitt 4.1.1.
• Längd, bredd och djup är redovisade i Tabell 2–7 i avsnitt 4.1.1. Ingen geografisk
skillnad kan iakttas. Djupet kan variera mellan 0,5–10,0 cm även på samma häll
eller block.
• Slipskåror finns på i stort sett alla nivåer ner till 3,5 m.ö.h. på norra Gotland och
under 1 m.ö.h. på södra Gotland eller t.o.m. ute i vattnet synlig endast vid extremt
lågvatten. De lågt liggande slipskårorna har enligt den hittills gällande
uppfattningen om strandförskjutningarna gjort att dessa blivit daterade till
järnåldern. Men nyare studier av vattenståndsförändringar på andra håll möjliggör
en datering till en äldre period, liksom nyare kunskaper om att Gotland är uppdelat i
flera plattor som kan röra sig i förhållande till varandra. Se avsnitt 4.3. Stöd för en
stenåldersdatering är några stenåldersfynd på i stort sett samma nivå som de lågt
liggande slipskårorna på norra Gotland.
• Jämförelse har gjorts mellan å ena sidan slipskåror och järnåldershusgrunder och å
andra sidan slipskåror och stenåldersartefakter/stenåldersboplatser. Kartorna i Fig.
24–26 respektive Fig. 27–29 tycks visa en större samhörighet med
stenålderslämningarna än med järnålderslämningarna vilket i så fall ger stöd åt en
stenåldersdatering, se avsnitt 4.1.2. sidan 18.
Ett syfte förutom att studera den rumsliga fördelningen var att belysa deras kronologiska
ställning. Lågt liggande slipskåror kan enligt ovan tillhöra stenåldern liksom slipskåror på några
bildstenar då dessa uppenbarligen redan fanns på kalkstenshällarna vilka bröts upp för att
användas till bildstenar.
Som avhandlades i avsnitt 5.6 om nytta eller kult, ligger en tolkning av religion och kult
närmast. Det gäller både vad beträffar slipskårornas utformning, och genom att man blandat
djupa och grunda slipskåror på samma block eller häll. Men också av slipskåror som tvingats in
i en viss riktning så att de skär andra slipskåror ger stöd åt denna tolkning. De ger inte intrycket
av att vara restprodukt vid någon tillverkningsprocess. Sist men inte minst deras
riktningsfördelning, se Fig. 33 sidan 37 i avsnitt 5.5.
Ny forskning som grävning eller annan undersökning behövs för en tillräcklig
genomlysning av problemet. Det skulle också kunna ge nya kunskaper om
strandförskjutningsproblematiken på Gotland genom datering av slipskåror på låg höjd över
havet.
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8 Bilagor

8.1 Slipskåror vid några myrar
Kartan visar slipskåror i strandkanten och även ute i myrarna.

Fig. 37 Kartan visar slipskårornas belägenhet intill Mästarmyr, Alvamyr, Ronemyr och
Lausmyr.
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8.2 Försök att slipa en slipskåra
Försök att tillverka en slipskåra har gjorts. I juni 1992 lät Burs Hembygdsförening tillverka en
maskin avsedd att göra försök att slipa slipskåror. Konstruktionen ställdes upp vid
Såidsmuse'et, Västlaus i Burs, och utfördes av Arne Nilsson och Mårten Wessberg, efter en
ritning av Göran Henriksson.
En majoritet av slipskårorna har en botten som följer en cirkel och det är sannolikt att
en pendel använts.
Några försök har gjorts att montera en pendel ovanför en slipskåra där pendelns spets
följer slipskårans botten. Då kan man definiera en pendellängd för slipskåran som den längd
som pendeln har. Denna kan bestämmas med en stav som definierar kordan i cirkeln. På
mitten av staven finns ett hål genom vilket den utskjutande änden på ett skjutmått kan passera.
En sådan stav som användes vid uppmätning av slipskårorna var 40 cm lång. Genom att med
skjutmåttet mäta avståndet från slipskårans botten till staven kan med dessa uppgifter
pendellängden beräknas. Pendellängden för ca 400 slipskåror har uppmätts och dessa samlar
sig kring vissa värden. 196 cm är särskilt vanlig pendellängd för slipskåror.

Fig. 38 Pendelanordning för tillverkning av slipskåror.
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Anordningen består av en träställning, på vilken en pendel är fästad, se Fig. 38 Pendeln
består av två ca 4 m långa trästavar på mitten fästade vid en vågrät stock som utgör axeln för
pendeln, och pendellängden blir då ca 2 m. Nertill på pendeln är två vågräta stockar fästade.
På så sätt fås styrning av pendeln. Pendeln har också en motvikt genom att de två trästavarna
är dubbelt så långa som hade behövts, och längst upp sitter ytterligare två vågräta stockar.
Genom de två nedre stockarna är hål borrade genom vilken en tredje trästav kan slås ned.
Nertill på denna stav är en undertill urholkad träbit löst fastsatt. På undersidan av denna träbit
läggs slipföremålet löst. När man bankar ner trästaven trycker den "skon" med slipsföremålet
mot underlaget. Vid slipförsök under 1992 användes en 2 dm lång stav av enträ som
slipföremål. I kalksten går det bra med ett slipföremål av trä, men i hårdare stenarter behövs
nog hårdare slipföremål av sten. Några runda föremål som skulle kunnat ha använts som
slipsföremål har hittats nära slipskårestenar och möjligen även i en slipskåra, Fig. 39.

Fig. 39 Upphittat slipföremål? Föremål som sägs ha hittats i
en slipskåra i den numera sprängda slipskårestenen Gannor I

(Lau 6:1).

Fig. 40 Slipförsök med stenyxor. Handslipning.

Tvärprofilen i slipskårorna är ofta cirkelrund men U-formad profil förekommer också.
Själva slipningen utfördes på en kalksten. Efter ca 4 timmar hade en 1 cm djup och 47 cm
lång slipskåra bildats. Vatten och finkornig havssand användes som slipmedel. Slipningen
gick ganska lätt, när man väl hade kommit in i en jämn rytm. Då och då fick trästaven som
håller slipföremålet på plats bankas ned lagom. Bankar man ner för hårt så kniper det.
Slipföremålet kan med jämna mellanrum tas loss och vridas runt så att olika sidor kommer
nedåt. På så vis kan slipskåran ges cirkelrund form i tvärsnitt. Annars blir slipföremålet allt
plattare och slipskåran får en U-form. I ändarna av skåran vinklar slipföremålet lite så att den
avfasade formen där uppnås.
Ett annat slipförsök har utförts av Erland Laurin i Hejde. Laurin har med stenyxliknande
föremål för hand slipat några slipskåror i ett block av granit se Fig. 40.
Om man har lyckats åstadkomma en slipskåra har man inte därmed bevisat att det var så
som det gick till. Men man får en praktisk erfarenhet och kan fundera vidare över hur det
troligen kan ha gått till. Det förekommer variationer även i de äkta slipskårornas utformning,
vilket visar att en annan teknik kan ha använts för dessa. Slipskåreliknande former kan dock
förekomma i fler sammanhang och de har ingenting med äkta slipskåror att göra.
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