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NÅGRA ARKEOLOGISKA MARKFYND FRÅN GOTLAND
AV
RUTGER SERNANDER.
I. ETT LERKÄRL FRÅN GÅNGGRIFTSTlDEN FUNNET I MARTEBO
MYR.
Omkring år 1912 anträffades vid torvtäkt i
Cementbolagets torvtag, strax N om
järnvägen, i Martebo myr och Martebo
socken, en lerkruka och ett stycke därifrån en
del djurben. Vad som arbetarne bevarat av
fyndet: ett antal skärvor av krukan och en
skalle, tillvaratogs en tid därefter av Fil. Lic.
O. V. Wennersten, vilken insände dessa föremål till Statens Historiska Museum (Inv.
16214). Kärlet förevisades också under
fornminnesmötet i Visby sommaren 1912.
Lithberg skriver 1914 p. 75 härom: »Under
fornminnesmötet i Visby år 1912 inkom från
Martebomyr ett fynd av grov stenålderskeramik med gropornering, enligt uppgift
funnet ute i myren. Fyndet härrör möjligen
från en stenåldersboplats, men har ännu icke
hunnit närmare undersökas.»
Wennersten hade också den vänligheten
att, då jag 2/6 1918 träffade honom i Visby,
påminna mig om fyndet och att meddela, vad
han av arbetarne inhämtat. Det var, att
lerkärlet stått på dylagret, men rätt upp i
torven, och att det gått sönder vid
upptagandet. På något avstånd, men på
alldeles samma nivå, hade djurbenen

anträffats. Uppgiften om fyndnivån får anses
mycket tillförlitlig, ty arbetarne äro
synnerligen förtrogna med nivån ifråga, enär
torvtäkten vanligen avbrytes med dylagrets
början.
Då jag rätt väl kände till Martebo myrs
byggnad (Sernander 1893 p. 353 och 1894 p.
54), ej minst vid fyndplatsen, som jag bl. a.
hade utan att erinra mig lerkärlsfyndet besökt
några dagar förut, kunde jag jämförelsevis
lätt inpassa detsamma i vår postglaciala
kronologi, sådan den avspeglas i myrens
byggnad.
Till en början synes lagerföljden, sådan
den nu ter sig i fyndplatsens omgivningar, ej
lämna synnerligen många hållpunkter för en
stratigrafisk uppdelning efter moderna
grunder. Den utvisar en omkring 1 m mäktig
Cladium-Phragmites-torv, uppåt jämt övergående i en ur samma torvart framgången
torvmylla. Undertill kommer gyttja, som
övergår i rätt mäktig kalkgyttja. Det hela
tyckes vittna om en kontinuerlig igenväxning
av bäckenet. Det öppna vattnet, under vars
yta först kalkgyttja, därefter gyttja sedimenterats, har utfyllts med Cladieto-Phragmiteta, och genom och efter utdikningen har
ytan av de torvmassor, dessa bildat, multnat
och sjunkit tillsamman.
Men vid en mera intim granskning yppa
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sig vissa möjligheter att uppdela denna
skenbart kontinuerliga utveckling.
I torvmyllan anstår eller kanske rättare
anstod - ty under sista åren med deras
svindlande bränslevärden ha tallstubbarna i
stor utsträckning blivit uppbrutna lämningarna av en skogsbotten. Då jag den
16/10 1902 undersökte densamma, bestod
den av stubbar, särskilt talrikt av tall, men
även av björk. En tallstubbe av medeldimensioner, i övre delen med den vanliga
strutmärgelvittringen, mätte 35 cm i
diameter. Den horisontalt utgående rotkronan var bibehållen till en diameter av 2
m. En plankrot mätte 40 cm från utgåendet,
23 cm i höjd och 16 cm i bredd. Stubbarna
av björk voro mindre: den grövsta mättes till
30 cm i diameter. SO om bränntorvfabriken,
där specialprofiler upptogos, överlagrades
stubblagret av 0,5 m torvmylla, i övre delen
krutjord-artad, med rester av Cladium och
Phragmites men även av Amblystegium och
Myrica och underlagrades det av 0,75 m
Cladium-Phragmites-torv med stigande
frekvens av Cladium uppåt. Nederst gyttja
och så kalkgyttja på Ancylus-sand med
Limnaea ovata.
Att stubblagret i denna profil är att
beteckna som sen-subborealt, och att vi
sålunda här möta ett ypperligt ledlager, torde
för var och en, som känner de nordeuropeiska och särskilt de gotländska
myrarnas lagerföljd, vara uppenbart. Men då
stubbarna ha för grova dimensioner att i en
redan så sammansjunken och multnad
lagerföljd användas vid ernåendet av den
skarpa kontakt vi nu fordra mellan den
subatlantiska och den subboreala lagerserien
gäller det att uppspåra ännu ett ledlager som
uppfyller en sådan fordran. Ett sådant tror
jag mig ha funnit i de mot förmultning
motståndskraftiga Amblystegium-torvlinser,
som understundom uppträda i den som
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synes enhetliga, för makroskopisk paleontologi omöjliga torvmyllan.
På exkursion med mina studenter hade jag
som nämnt den 26/5 1918 tillfälle att
undersöka fyndplatsen. D. v. s. själva
punkten för fyndet kom jag nog ej på, men
våra undersökningar gjordes, efter vad jag
inhämtat, i dess omedelbara närhet, och jag
lyckades i anslutning till den nyss meddelade
profilen konstatera, att samma lagerföljd
rådde över ett ganska stort från den övriga
Martebo myr-komplexen tämligen isolerat
bäcken, Martebo fornträsk.
Rikliga tillfällen att studera lagerföljden
funnos i väggarna av de spridda och
vidsträckta nu vattenfyllda torvgröpperna.
Tallstubbarne voro som nämnt i allmänhet
borttagna, men i en orörd vägg, där 3
rotkronor stodo tämligen nära varandra, togs
med en Amblystegium-torvlins som utgångspunkt på en äng med:
Agrostis vulgaris
Festuca rubra

Galium boreale
Phragmites communis
(lågväxt)
Potentilla Tormentilla

följande profil:
a) 35 cm torvmylla. Nästan kolsvart,
mycket lucker, krutjords-artad med klumpstruktur. Nedåt med urskiljbara fragment av
bladslidor, rhizom och rötter av Phragmites
och Cladium. Modersamhälle: en CladiumPhragmites-association, av vilken
1

Den märkliga fiske-, jakt- och slåtterkultur, som var
bunden till de gotländska jättemyrarna med deras
träsk, är nu efter de stora utdikningarna förintad. Av
intresse var att här i en sådan torvgrop se en gammal
»flatäskja» ännu i bruk. Den överensstämde alldeles
med Linnés beskrivning i Gotlandsresan p. 173 från
just »Martebo Träsk»: »ty sökte wi up et par Båtar,
som woro aldeles efter Farwatnet proportionerade.
Båten såg ut som en Ask med flat botn och
perpendiculaira sidor, 5 alnar lång. 1 1/2 bred, mitt
på 1 1/2 quarter djup til formen af ovalt-aflång. Här
brukades hwarken Åror eller Styre, utan allenast en
stor Stör, med hwilken man gick til Siös på denna
Siön. Twenne Personer gjorde Båten fullastadd.»
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ännu Phragmites kvarstod i ytvegetationen.
Torvens omvandling till mylla recent.
b) 20 cm Amblystegium-torv. Består av en
brun så gott som oförmultnad massa av A.
scorpioides-skott, mellan vars blad fåtaliga
pollenkorn voro fastklibbade. Innehåller
synnerligen väl bibehållna blad av Myrica
Gale. Modersamhälle: en submers Amblystegium scorpioides-association, i vilken
Myrica-blad från ett strandsamhälle bottenfällts. - Med knivskarp kontakt kom
härunder lager
c) 25 cm mylla. En kolsvart jordart, delvis
amorf, delvis af en fin filtstruktur. I denna
jordart stodo tallrötterna rotade. Innehöll
tämligen talrika pollenkorn. Modersamhälle:
troligen ett hedartat sumpigt pinetum, som
utvecklats ovan en Cladium-Phragmitestorv, vars översta del i förening med sumpskogens
egen
förna omdanats till
sumpskogsmylla.
d) 50 cm Cladium-Phragmites-torv. En
mörkbrun i luften hastigt svartnande torvart,
bestående av ett rotfilt med inströdda rhizom
av Cladium och Phragmites samt partier av
en gles och finbladig Amblystegium.
Modersamhälle: en Cladium-Phragmitesassociation.
e) Gyttja småningom övergående i
kalkgyttja. Gyttjan var »levertorv»-artad,
ljusbrun med ett svagt stick i rosa och
innehöll tunna lager av rikliga mollusker,
mest ungdomsformer av Limnaea ovata och
Physa fontinalis. Modersamhälle: en planktonassociation av baltisk typ.
Den nu skildrade lagerföljdens springande
punkt är kontakten mellan lager b och lager
c, fig. 1. I den ha vi tydligen det stora
klimatomslaget från tiden c. 500 f Chr.
avspeglat, sålunda den subatlanticosubboreala kontakten, och i Amblystegiumtorven det sökta ledlagret med den skarpa
undergränsen. Den motsvarar med sin
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limniska natur Sphagnum cuspidatum-torven
och den terrestriska tallskogsmyllan hedtorven i motsvarande kontakt inom högmossarnas lagerserie.
En pollenundersökning gav genom påvisandet av de allmänna förändringar,
vegetationen undergick i och med klimatomslaget, en annan sida av de storartade naturhistoriska omkastningarna. Denna pollenundersökning, som utförts av Greta Sernander, lämnade följande resultat:
Lager c,
Lager b,
Subborealt Subatlantiskt
3 cm under 3 cm över
kontakten.
kontakten.
Antal räknade pollenkorn;
Pinus silvestris . . . . . . .
92
50
Picea Abies . . . . . . . . .
10
Betula . . . . . . . . . .
10
35
Ulmus . . . . . . . . . .
2
3
Tilia . . . . . . . . . . .
2
Quercus . . . . . . . . . .
5
Alnus . . . . . . . . . . . . .
5
3
Corylus och Myrica . .
13
70
Ericacéer . . . . . . . . . .
128
13
X-pollen . . . . . . . . . . .
25
16
Summa 282
200

Detta pollenmaterial härstammar tydligen
från vegetationen såväl på myrens yta som
på dess stränder.
Som nyss framhölls är lager c att anse som
en sumpskogsmylla. I modersamhället ingick, som bl. a. framgår av stubbarna,
mycket tall, och en del av tallpollenet måste
därför ha lokal härstamning. Den höga
frekvensen av ericacé-pollen talar avgjort för
lokalt ursprung av dess huvudmassa. - Vad
modersamhället till lager b beträffar, har
detta nyss karaktäriserats som en submers
Amblystegium-association, på vars stränder
växte Myrica. Nu är det som bekant så gott
som omöjligt att på fossilt material säkert
skilja Corylus- och Myrica-pollen.
Den för Corylus höga frekvensen i
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Pinus silvestris . . . . . . . . . .
Picea Abies . . . . . . . . . . . .
Betula . . . . . . . . . . . . . .
Ulmus . . . . . . . . . . . . . .
Tilia . . . . . . . . . . . . . .
Quercus . . . . . . . . . . . . .
Alnus . . . . . . . . . . . . . . . .

FIG. 1. MARTEBO MYR, DEPOTFYNDPLATSEN.
SNITT
GENOM
DEN
SUBATLANTICOSUBBOREALA KONTAKTEN: AMBLYSTEGIUM
SCORPIOIDES-TORV (b) OVAN CLADIUMTORV (d), SOM I ÖVRE DELEN UNDER DEN
SUBBOREALA UTTORKNINGENS SLUTFAS
ÖVERGÅTT TILL TALLSKOGSHUMUS (c).

subatlantiska lager och närvaron i dessa av
blad av Myrica tyda på, att den senare lämnat
huvudmassan.
Om man enbart tar hänsyn till skogsträdpollenet, får man följande procentsiffror.

Lager c Lager b
%
%
79
49
10
9
35
1
3
1
5
5
3

Granens saknande i subboreal, dess
uppträdande i subatlanticum samt ekens och
lindens olika frekvens i de båda avlagringarna visa, vilken omkastning vegetation i
sin helhet undergick i och med klimatomsvängningen.
Tallskogsmyllan med sina stubbar har
sålunda uppkommit under en del av
bronsåldern. Martebo fornträsk måste då ha
varit ganska inskränkt till sin utbredning och
efter tallskogens nivå i förhållande till
stranden att döma under vegetationsperioden
eller större delen av denna avloppslös.
Klimatet är torrt och varmt. I profilerna 1902
sågos djupt ner i Cladium-Phragmites-torven
några mindre björkstubbar. Detta pekar
troligtvis på, att även detta torvlager avsatts
under liknande hydrografiska och klimatiska
förhållanden, d v s under den subboreala
perioden. Dess relativa mäktighet tyder på att
basaldelen bör vara från tiden omkring
periodens början, vilken jag förlägger till
gånggriftstiden.
Tidsgränsen
mellan
atlanticum och subboreal är som bekant
flytande. Var i lagerföljden denna flytande
gräns skall sättas, kan ej avgöras av
lagerföljden såsom sådan. A priori kan
endast sägas, att de mäktiga gyttje- och
kalkgyttje-bildningarna böra kunna utfylla
den tid, som faller på atlanticum och tiden
dessförinnan.
Vad säger nu lerkärlsfyndet i denna
gränsfråga?
Först dess plats i Martebo fornsjös
utveckling. Kärlet stod på dylagret, men
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FIG. 2. LERKÄRLSFRAGMENT FRÅN MARTEBO MYR, 1/4.

räckte upp i torven. »Dylagret» är arbetarnas
namn på gyttjan. Depositionen av krukan
(och benen) tyckes sålunda vara gjord vid
den tidpunkt, då gyttjebildningen avslutades,
och då en ag-vass-djungel började inkräkta
på det öppna vattnet samt under den
subboreala periodens förra del och tiden
omkring gånggriftstiden.
Sedan sålunda depositionen av kärlet på
enbart stratigrafiska grunder inpassats i
Martebo-fornsjöns utvecklingshistoria, gäller
det att bestämma själva kärlets arkeologiska
ålder, sådan fornforskarne på grund af form
och ornamentik uppfatta densamma. Jag har
vänt mig till Antikvarien T. J. Arne, som
avgivit följande utlåtande:
»Lerkärlet är sönderfallet i 13 större bitar
och några smärre fragment. Det största
stycket, som utgöres av ett sidoparti från
mynningen till nedanför buken, mäter i höjd
22,8 cm, i bredd 18,3 cm. Kärlet har en svagt
insvängd hals av c:a 15 cm höjd. Därefter
buktar det undre partiet ut något för att sedan
åter svänga inåt mot bottnen.

Huruvida denna varit spetsig eller flat, kan ej
av fragmenten avgöras. Orneringen utgöres
av vertikala snoddlinjer, 3,5 cm långa,
anbragta omedelbart under mynningen runt
om hela kärlet och med 4 à 5 mm:s
mellanrum från varandra. Omkring en cm
lägre äro gropornament anbragta i en
horisontal linje runt kärlet. Dessa gropar äro
snett indrivna uppåt, så att i godset bildas en
kanal med två parallella sidor av omkring
1,5 cm:s längd. På dess längst in belägna, 4 à
5 mm djupt liggande ställe avbrytes kanalen
tvärt. Groparna kunna möjligen vara
åstadkomna med en vildsvinstand. På kärlets
insida sitter ett kolnat lager, troligen av
fettrester från kokning (?). På utsidan är det
eljes gråbruna kärlet delvis sotigt. Godsets
tjocklek uppgår till omkring 1 cm. Kärlets
diameter torde ha uppgått till 3 à 4 dm.
Kärlet bör närmast jämföras med dylika
från grottan Stora Förvar på St. Karlsö,
Gotland, vilka äga samma form och rätt
liknande ornamentik. Om tiden kan endast
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sägas, att det säkerligen förskriver sig från
gånggriftstid.»
Fig. 2 visar utseendet av de största bland de
tillvaratagna lerkärlsfragmenten.
Just den trakt, i vilken det nu skildrade
fyndet gjorts, Martebobygden (Lithberg p.
36-37), har av Lithberg karakteriserats som
ett relativt folkcentrum under gånggriftstiden.
Redan under, fjärde skedet, motsvarande
döstiden i Sverige, gör sig denna koncentration märkbar med 11 fynd, men når sin
kulmen under femte (gånggriftstiden) med 32
och sjätte skedet (hällkisttiden) med 39 fynd
(Lithberg p. 53). Av intresse är att i Lummelunda myr, en annan del av Martebo myr, en
präktig båtformig grönstensyxa (Lithberg fig.
33) från gånggriftstiden anträffats möjligen
även den ett depotfynd.
Och att det ej alltid varit tillfälliga jägare
eller fiskare, som tappat sina redskap eller
gjort lerkärlsdepositioner, antydes av, att man
funnit boplatser från stenåldern, av vilka
åtminstone några visat sig vara från
gånggriftstid, om ej vid själva myrkanten,
dock ej så fjärran därifrån, nämligen utmed
den närbelägna havsstranden. Det är de
öppna boplatserna vid Irevik, Visby Kungsladugård och vid St. Drotten i Visby (jmfr t.
ex. Lithberg p. 67 och Wennersten 1909)
samt ett »tiotal grottor1 i kalkstensbranten på
1

Som en av de viktigaste bland dessa kan den ena av
de 2 Skälsö-grottorna, upptäckta och undersökta O. V.
Wennersten och W. Blair Bruce, men resultaten ej
publicerade (Kjellmark 1904 p. 216), betecknas.
Enligt Wennerstens till mig lämnade uppgift är kulturlagret här åtminstone 1,1 m mäktigt. Grottan ligger
efter mina undersökningar den 15/10 1902 nedanför
den lodräta 2,3 m höga kalkstensbrant, som avbryter
den jämna, inåt landet fortsättande kalkstensplatån.
Den är 7 m djup och vid mynningen 2, inåt 1,75 m hög
och 2 m bred. Kulturlagrets yta vid mynningen låg
25,75 m över dagens havsnivå. Nedanför grottan en
talus och intill dess bas en bred låg strandvall, vars
insida i haket till talus ligger 22,55 m och krön 22,68
m ö. h. 7 m N om grottan en c:a 4 m hög rauk, vars bas
låg på grottmynningens nivå: intill raukens fot ett
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västra sidan mellan Visby i S och Hallshuk i
N». (Hedström 1911 p. 144.)
Till sist återstår behandlingen av de funna
djurbenen. Om dem har kandidat L. Hedell
lämnat följande utlåtande:
»De mig till bestämning sända bendelarna
från Martebo myr äro till antalet 5, nämligen
2 delar av det fasta kraniet (nu hopsatta), en
del av underkäke samt 2 delar av lårben (nu
hopsatta).
Av det fasta kraniet återstå blott följande
delar: nackbenet (occipitale) med tillhörande
delar samt spendelarna (partes mastoideae),
hjässbenet (parietale), fjällbenet (squamosum) med okbensutskottet och bakre delen
av pannbenet (frontale) å högra sidan; å den
vänstra sidan: nedre delen av hjässbenet och
fjällbenet med okbensutskottet; å undre sidan
det bakre kilbenet (basisphenoideum) samt
de delvis förstörda bullae osseae.
Kraniedelen är av hund (Canis familiaris
L.), vilket framgår bl. a. av de konvexa och
nedåtböjda pannbensutskottet (processus
postorbitalis), (hos räven äro pannbensutskotten konkava och riktade utåt och
bakåt) samt därav, att sutura coronalis är rak
(hos räven betydligt buktig).
För övrigt utmärker sig kraniedelen därigenom, att dess övre del utefter hela sin
längd bildar en jämn båge, utan antydning
till konkavering å pannan vid och framom
pannbensutskottet; att crista frontalis externa är starkt markerad och synes ha vid
sutura coronalis sammansmält med den å
andra sidan till bildandet av en låg, något
plattad, i crista occipitalis övergående crista
erosionshak liggande 24,35 m ö. h. Jag antar, att detta
hak är själva L. G. Siffrorna behöva troligen korrigeras något, enär dagens orkanartade storm kanske
förskjutit havets nivå, som togs till utgångspunkt för
spegelavvägningen. - Orsaken varför jag anför dessa
detaljer är, att de visa på att grottan (med rauken)
utmodellerats av Litorinahavet vid dess högsta stånd
och av dess stormvågor. Grottans bebyggelse måste
sålunda falla efter Litorinamaximum.
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sagittalis: crista occipitalis är föga utskjutande och når helt obetydligt utanför condylae
occipitales.
Den bakre delen av kraniet är nedtill
särdeles bred, dess sidokanter nästan raka och
bilda, där de stöta intill crista occipitalis, en
något avtrubbad vinkel (hos räven och
stundom hos hunden är denna övre del av
nackbenet avrundad).
Kraniedelens längd i rak linje: 89 mm:
kraniets bredd vid övre kanten av
tinningbenets okbensutskott: 56 mm (hos
räven 47-49 mm). Avståndet mellan
processus postorbitalis och bakre kanten av
nackbenet: 73 mm; avståndet mellan sutura
coronalis och bakre kanten av nackbenet: 44
mm.
Av underkäken finnas kvar nästan hela den
horisontella grenen å vänstra sidan och en
obetydlig del av kronutskottet (processus
coronoideus) samt tre tänder: rovtanden
andra och fjärde mellantanden. Käkdelens
längd: 82,3 mm; avståndet mellan alveolen
för den bakre knöltanden och den för första
mellantanden: 51 mm; underkäkens bredd
mittför rovtanden: 14,5 mm; rovtandens
längd i longitudinell riktning: 14,5 mm.
Lårbenet (femur), som är det vänstra, är vid
basen av collum avbrutet, dess diafys något
bågböjd och trind (hos räven något plattad i
longitudinell riktning), benets längd i rak
linje: 136 mm (hos den fullvuxna räven 150
mm); dess tjocklek vid mitten: 12,2 mm i
longitudinell riktning och 12,4 mm i
transversell.
Bendelarna från Martebo myr äro av en
hund, som varit av samma storlek som en räv
och tämligen gammal, vilket framgår dels av
den knappt märkbara suturen mellan
hjässbenet och tinningbenets fjälldel, av den
helt och hållet försvunna suturen mellan
nackbenets basilardel och bakre kilbenet, dels
därav, att lårbenets nedre epifys är väl
vidvuxen diafysen.
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Å pannbenet, något ovan processus
postorbitalis, är en tämligen stor, avlång
grop med ett par punktlika fördjupningar,
som dock ej nå igenom pannbenet; denna
grop har sannolikt sin orsak däri, att
pannbenet blivit på något sätt skadat.
Alvastra den 15 juli 1919.
Ludvig Hedell. »
På min förfrågan, om skadan på pannbenet
orsakat djurets död, har kandidat Hedell haft
godheten
lämna
ytterligare
följande
utredning:
»Den å pannbenet varande gropen å
hundkraniet från Martebo myr har sannolikt
sin orsak däri, att hunden stött emot något
vasst föremål, varav en elakartad svullnad
uppkommit, eller ock har å pannbenet
förekommit någon utväxt, som frätit på och i
detsamma insänkt sina rötter; de punktlika
fördjupningarna i gropen tyda därpå. Hade
hunden blivit ihjälslagen, skulle slaget
ovillkorligen varit så våldsamt, att pannbenet
blivit ej blott bräckt utan även krossat å det
ställe, där slaget träffat. Men någon antydan
därtill synes åtminstone icke på den del av
pannbenet, som finnes kvar. Den skada, som
haft gropen till följd, har i alla hänseenden
varit av ringa betydelse och ingalunda
orsakat hundens död».

II.
SVÄRDSLIPNINGSSTENAR PÅ
FARDUME TRÄSKS BOTTEN.
I hög grad utmärkande för Gotlands forntid
äro de sliprännor, som på en mängd punkter
anträffats, dels på block, de s. k. svärdslipningsstenarna, dels ehuru mera sällan i
fast häll. För deras utbildning och allmänna
topografiska förekomst hänvisas till Lithberg
p. 95-104.
G. Lindström (1886) hänför, närmast efter
Hans Hildebrand, svärdslipningsstenarna till,
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den yngre stenåldern, men sliprännorna i
fasta hällen till yngre järnåldern. Då Lindström vid Ronehamn anträffat svärdslipningsstenar mycket lågt över havsytan,
slöt han därav, att Gotlands höjning efter den
yngre stenåldern varit ytterst obetydlig.
Munthe (1910) underkastade detta problem
om svärdslipningsstenarnas ålder och förekomstsätt en ytterligare granskning. Han
påvisade p. 159 att de »ligga vanligen invid
vatten (bäckar, myrlaggar, källor eller forntida vatten, hafsstranden), hvarav är troligt att
de gamla gutarna vid sina slipningar använde
vatten samt sand som ’slippulver’. Man torde
häraf kunna få en förklaring på, att dessa
block, såsom fallet är delvis vid Ronehamn
och i närheten av Nisseviken, nu träffas ett
stycke från stranden men vid den tid, då de
togos i anspråk, lågo invid den gamla
hafsstranden». Då Munthe genom sina
avvägningar visat, att trenne förekomster
lågo 9.6-12 % av L. G., uttalade han bl. a.
»att sliprännorna åtminstone delvis förskriva
sig från bronsåldern (och järnåldern?), en
uppfattning som hrr arkeologer numera anse
ganska sannolik. En utredning av spörsmålet
är givetvis synnerligen önskvärd.»
Lithberg (1914) har vidare utvecklat denna
åskådning. Genom en omfattande utredning
kommer han till det resultatet, att, frånsett
några undantagsfall, sliprännor på block och i
fast häll huvudsakligen använts vid
framställningen av de simpla skafthålsyxorna. Tiden för dessas tillverkning anser
han ha börjat under hällkisttiden och fortsätta
under bronsåldern. Vad de lågt liggande
sliprännorna beträffar, har han genom H.
Hedström ytterligare erhållit av A. Hj. Olsson
och Hedström avvägda sliprännor, 4 i block
och 1 i fast häll, på låg nivå.
Mina iakttagelser stämma fullständigt med
de nu citerade forskarnes. Alla sliprännor
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ha legat intill vatten. Är så ej fallet, kan man
erhålla uppgift om eller tydliga bevis för, att
en flyttning företagits.
På gårdsplanen vid Libbenarve, Hafdhems
socken, ligger en svärdslipningssten, av mig
iakttagen 1890 (meddelad av H. Hansson i
Lithberg p. 100), tydligen som en plansten,
hittransporterad antingen från Vastäde eller
Libbenarve myrar, bägge liggande alldeles
intill.
I Fardhems kyrkogårdsmur alldeles intill
nordöstra sidan av stigluckan ligger ett
granitblock med en plan sida (93 x 59 cm)
vänd utåt. Denna sida visar ett glättat parti,
över vilket går en vacker grund slipränna,
mätande 75 cm i längd och 9 cm i bredd.
Detta block är naturligtvis hittransporterat,
antagligen från stranden av den närbelägna
Mästermyr.
Från Mästermyrs strand ha tydligen flera
svärdslipningsstenar borthämtats. Så skola,
enligt de dock ej fullt bestämda uppgifter jag
lyckades inhämta, de vid Folkhögskolan i
Hemse upplagda svärdslipningsstenarne
(jmfr Lithberg p. 100) härstamma därifrån.
Det är djupt att beklaga, att ännu i våra
dagar svärdslipningsstenarna behandlas som
flyttbara kuriositeter och museiinventarier.
Viktiga konstanter undandragas därigenom
den vetenskapliga forskningen. Betydelsen
av att kunna bestämma deras höjd i
förhållande till havsytan är nyss framhävd. I
det följande skall visas, att även vad
sliprännorna vid insjöstränderna angår, det är
av största betydelse att kunna hänföra det
ursprungliga läget till vattenståndets
postglaciala förändringar.
Fardume träsk är en mindre sjö, belägen i
Rute och Hellvi socknar på nordöstra
Gotland. Dess yta, som för några årtionden
sedan underkastades en mindre sänkning,
ligger enligt generalstabsbladet 7.2 m ö. h.
För detaljer i dess vegetation och
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FIG. 3. FARDUME TRÄSK. - DEN GAMLA ISSKRUVNINGSVALLEN, UPPKOMMEN FÖRE SÄNKNINGEN,
ÄR HÖG OCH KRÖNT MED EKAR. DEN UNGA, UPPKOMMEN EFTER SÄNKNINGEN OCH LIGGANDE
STRAX UTANFÖR DEN GAMLA, ÄR VEGETATIONSLÖS. I DENSAMMA LIGGER EN SVÄRDSLIPNINGSSTEN UPPSKRUVAD AV ISEN FRÅN DEN STRAX FRAMOM FÖRGRUNDEN BELÄGNA
GRUPPEN AV SLIPSTENAR. FOTO DAN ÅKERBLOM, SERNANDERS GOTLANDSEXKURSION 28/5 1918.

postglaciala utvecklingshistoria hänvisas till
Sernander 1894 p. 94-100, 1908 p. 86-89,
1909 p. 234-235, 1918 p. 695-697.
Enligt dessa framställningar, som jag haft
tillfälle att ytterligare fördjupa vid studiefärder med mina studenter i maj 1908 och samma månad 1918, få vi följande utveckling.
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 Cladiumassociation, vilken snart till en viss areal
kläddes av tallskog. Denna dränktes katastrofartat vid en inbrytande fuktig period av
ett sphagnetum, i vars torv bl. a. Inbäddades
gran och Ledum. Detta sphagnetum har i
kapp med den stigande vattennivån upptornat en ganska mäktig, Sphagnum-torv.
Runt Storholmens stränder hade en också
torvbildande Cladium-association hållit
jämna steg med Sphagnum-torvens tillväxt i
höjden. - Hur sjön förövrigt omkring
Storholmen utvecklade sig, känna vi litet.
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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. Hur långt fram i
subborealen faller då bäckenets isolering?

FIG. 4. SVÄRDSLIPNINGSSTEN NR 1 PÅ LANDVINNINGEN TILL FARDUMETRÄSKS NORRA
STRAND, MED SÅVÄL SLIPRÄNNOR SOM EN
SLIPSVACKA. FOTO DAN ÅKERBLOM, SERNANDERS GOTLANDSEXKURSION 28/5 1918.

Munthe låter sin 24-metersisobas för
Litorinahavet gå fram rakt över Fardume
träsk. Med denna siffra som utgångspunkt
kan man beräkna, att träskets passpunkt (7,2
m ö. h.) isolerades ur Litorinahavet vid 30 %
av L. G. En tidslängd av perioden motsvarande omkring 20-30 % av höjningen
hade då förlupit, troligen sålunda hela
gånggriftstiden, men knappast hällkisttiden.
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
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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, fig. 3. 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.
Nr 1, fig. 4., det största och präktigaste,
består av en hård, tät, finkornig gneiss med
något porfyriskt gry. Den har formen av en
liggande platta på omkring 30 cm tjocklek
och 105 x 100 cm i längd och bredd. I
plattans övre yta äro 4 rännor inslipade. Nr 2
från V räknat praktfullast: 85 cm lång, 8 cm
bred och i mitten, där den var djupast, 25
mm djup. Riktningen är rak. De tre andra äro
ej fullt så vackra och visa en svagt bågformig
böjning Den östligaste refflans nederkant
ligger lägst. Den västligaste var upptagen i
en 30-40 cm bred svacka eller sänka, mycket
grund: i centrum 30 mm djup. Sänkan visade
en tydlig av nötning framkallad polityr.
Jag utgick från, att man valt blocket till
slipsten, emedan det då låg i själva
vattenbrynet, och att den lägst liggande
underkanten av rännorna borde ungefär
motsvara »medelvattenlinjen», d. v. s. nivån
mitt emellan den mildare årstidens hög- och
lågvatten. Slipningen synes mig nämligen
böra försiggå under de gynnsammaste
förhållanden just vid detta nivåläge: man
stod i själva brynet av vattnet och kunde
skvalpa upp detta på sliprännan, men man
kunde utan hinder av vattenmassan utföra de
pendlande slipningsrörelserna.
Den östligaste rännans underkant låg som
sades lägst. Den befann sig 14 cm över
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dagens vattenlinje, som sammanföll med
blockets underkant, vidare 53 cm under årets
vårdriftrand, vilken togs som högvattenslinje,
och 42 cm över lågvattenslinjen, ganska godtyckligt bestämd till gränsen för de yttersta
exemplaren av Funcus articulatus (Sernander
1918 p. 696). Den recenta ännu rätt obetydliga isskruvningsvallen sammanfaller med
den nämnda vårdriftranden. Men nu är att
märka, att sjön i sen tid är sänkt omkring en
halv meter: tyvärr har jag icke lyckats få den
exakta siffran. En halv meter högre upp
återfanns också en väldig, stundom manshög,
nu trädbeväxt isskruvningsvall från tiden före
sänkningen. Intill blocket själv stod ett litet
Cladium-bestånd och några kolonier av
Funcus articulatus. Vid tiden för slipstenens
användning var sålunda Fardume träsks
medelvattenstånd ungefär 1 meter lägre än i
nutiden, d. v. s. före sänkningen.
Blocken 2-4 äro märkliga, emedan de äro
av rätt så märglig Gotlandskalk. De äro
försedda med resp. 4, 2 och 2 rännor. Dessa
äro djupare än på urbergsblocken och ej som
dessa av rundad utan av ungefär rektangulär
genomskärning. De häntyda för sitt upphov
på en annan verktygstyp.
Tillsammans med dessa block anträffades
tvenne andra av hård granit. De voro utan
sliprännor, men visade på övre ytan var sitt
parti med samma egendomliga glättning som
block 1.
Hela denna grupp av block låg på samma
nivå som block 1.
Svärdslipningsstenen n:r 5, vilken som
nämnt låg ovanför i den recenta isskruvade
vallen, var också av samma slags Gotlandskalk. Den är tydligen i subatlantisk eller ny
tid genom isskruvning flyttad från sin plats
bland de andra svärdslipningsstenarna.
Resultatet av den nu lämnade undersökningen torde ligga i öppen dag.
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Slipstenarna användes vid en tid, då
vattenståndet var avsevärt lägre än nu, och
denna tid måste vara subboreal, närmare
bestämt hällkisttid eller bronsålder.
Vi återkomma till frågan om sliprännorna
invid och på låg nivå över havet. Då denna
nivå i ett par fall uppgivits så låg, att den
enligt min tidsbestämningsmetod faller på
den äldre järnåldern, och jag anser, att ännu
intet föreligger, som tvingar oss att antaga,
att de simpla skafthålsyxorna fortsatt in i
denna tid, vill jag ägna några ord åt denna
fråga.
Den stora klimatomkastningen, skillnaden
mellan subboreal och subatlantisk, Litorinaoch Limnaeatid, bronsålder och järnålder,
förlägger jag, vad Gotland angår, till framemot 12 % av L. G. (Sernander 1911).
Munthe får 2 förekomster av svärdslipningsstenar under denna gräns. Detta
sammanhänger med, att han för alla sina
avvägningar av dessa gör ett avdrag på 0,5 m
för högvattenstånd. För min del anser jag
detta onödigt, då som jag nyss framhöll, det
väl snarare är antagligt, att man valt sina
slipstenar ganska långt ut på stranden, här
havets.
De 2 fyndorterna äro:
Bandelundaviken. Omkring 1 km från
Häffinsåns utflöde i Bandelundaviken ligga
3 stenar. Lägsta rännans lägsta del ligger i 2
block resp. 2,2 och 2,24, m ö. h.
Litorinamaximum infaller här 15,3 m ö. h.
och med avdrag av 0,5 m för högvattenstånd
beräknas läget till resp. 11,1 och 11,7 % av
L. G.,- Gör man emellertid icke detta avdrag,
bli procentsiffrorna resp. 14,1 och 14,7.
Nisseviken. Foten av de 2 lägsta,
västligaste blocken ligger enligt Munthes
tubavvägning 15/9 1911 c:a 1,5 m ö. h. C:a
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200 m V om gärdesgården avvägdes foten av
det närmast större blocket, som befann ligga
c:a 1,9 m ö. h. - Detta skulle efter en halv
meters avdrag motsvara 9 och 12 % av L. G.,
men utan avdrag 13 och 15,4 %, vartill
kommer, att blockens fot, ej rännornas lägsta
partier tagits till utgångspunkt.
Att slipstenarna företrädesvis använts vid
framställandet av de simpla skafthålsyxorna,
har Lithberg på mycket goda grunder gjort
gällande.
Det bör också påpekas, att till de 2
fyndorter för svärdslipningsstenar i Rute
socken, som här skildrats, svara i samma
socken fyndet av ej mindre än 4 simpla
skafthålsyxor (Lithberg p. 52). Men som
bekant anser Lithberg, att denna yxtyp ej
endast tillhör hällkisttiden, utan att den
fortsätter in i bronsåldern.
Några metallföremål från bronsåldern äro
ej kända från Rute socken; åtminstone finnas
inga uppgifter härom i AntikvarisktTopografiska arkivet. Däremot inköpte jag
1908 och skänkte till museet för nordiska
fornsaker vid Uppsala Universitet tvenne
flintredskap från hällkisttiden, hittade i denna
socken och just i den låga dalgång, som
utmynnar på Fardume träsks norra strand.
Det ena är en brett lancettformig, tunn
spjutspets av ljus flinta: 14,3 x 4,2 x 0,9 cm.
(Inventarienummer 3123). Det andra är också
en spjutspets, av ljusbrun flinta med kort och
bred tånge: 11 x 2,7 x 0,8 cm. (Inventarienummer 3124.)

Av ett visst intresse är den glattpolerade
svaga sänka, som utmärkte slipstenen n:r 1.
En alldeles liknande sänka fanns på
slipstenen i Fardhems kyrkogårdsmur. I
bägge fallen voro de övertvärade av
sliprännor. Vid Fardume träsk funnos
ytterligare tvenne med dylika sänkor men
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utan sliprännor.
Huru ha dessa sänkor uppkommit?
Man skulle kunna gissa på, att blocken
använts som handkvarnar, men de, som
hittills beskrivits från stenåldern, ha haft
djupare sänkor.
Troligare är väl, att de uppkommit vid
slipning, men av ett mer eller mindre
roterande förlopp och av något annat
stenverktyg än dem som gett upphov till
svärdslipningsrännorna.
Redan förut har antytts, att ej ens alla dessa
äro enhetliga, utan att de, som inslipats i
kalkstenen, härröra från andra redskap än de,
som vid slipningen framkallat rännorna i
graniten. Lithberg har nämligen upplyst mig
om, att de rännor i kalksten, han varit i
tillfälle att iakttaga, haft samma rundade
tvärsnitt som dem på hårdare bergarter.
Vilka dessa Fardume-redskap varit, återstår
att utreda.
I de glättade svackorna skulle vi sålunda
möta spår av en tredje redskapstyp. Jag
hänvände mig till professor Lithberg för att
höra hans åsikt härom. Han ansåg det ej
otroligt, att de uppkommit vid slipning av
eggen till yxor identiska med eller besläktade
med den tunnbladiga, smalt tunn-nackiga
yxa, som han beskrivit p. 26 och avbildat i
fig. 26 i gradualavhandlingen. De simpla
skafthålsyxorna, vilka Lithberg sammanställer med de vanliga svärdslipningsrännorna, gå längre ned i tiden än de
tunnbladiga stenyxorna. Det bör också
framhållas ännu en gång, att på de block,
som äga både rännor och svackor, de förra
äro inslipade tvärs över de senare.
Hur härmed än må förhålla sig, dessa
slipsvackor, som de tillsvidare kunna
benämnas förtjäna att vidare studeras. De äro
helt säkert ej sällsynta.
Av de gotländska svärdslipningsstenar,
vilka intransporterats till Statens Historiska
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FIG. 5. BLOCK UR BOTARVEKALKTUFFEN I FRÖJEL MED AVTRYCK EFTER
HUGGNA TALLVEDSSPÅN.

Museum, har jag iakttagit åtminstone tvenne,
som visa både rännor och glättade svackor av
nu skildrad typ.
I Kiviksgraven har nyligen inlagts ett
slipstensfragment, enligt vaktarens uppgift
hittat vid Karakås gård, av en kvartsitisk
bergart. På densamma finnes en glättad
slipsvacka, 27 cm i diameter och 2 cm djup i
centrum, alldeles lik de gotländska (16/6
1919).
III. HUGGNA TRÄSPÅN I BOTARVETUFFEN.
Nedanför
kalkklippbranterna
mellan
Botarve och Göstafs i Fröjel socken på
Gotlands västkust anstå utom mäktiga

blekeavlagringar en del kalktuffer. Den
ansenligaste av dessa, den s. k. Botarvetuffen har ingående behandlats av Th. Halle i
en uppsats i Geologiska Föreningens
Förhandlingar 1906.
Vid ett besök 31/5 1918 med mina
studenter anmärkte jag bland de block, som
av skilda anledningar lösgjorts från den fast
anstående tuffen, på dess av åkrar upptagna
yta, några med rätt betydliga dimensioner. I
tvenne av dessa upptäcktes avtryck av
huggna furu-spån. Fig. 5.
Att hitta lämningar av mänsklig
verksamhet i de svenska kalktufferna är en
mycket stor sällsynthet.
Så vitt jag kan erinra mig, föreligger hittills
ett enda fynd, nämligen från den klassiska
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Benestads-tuffen i Skåne. C. Kurck (1901 p.
73) uppger, att man här för längesedan under
stenbrytning vid tvenne särskilda tillfällen
anträffat stenredskap i tuffen. Ett av de funna
stenredskapen - en grovt tillhuggen flintmejsel - bär tydliga spår av att förut hava
varit slipad. Troligen ha de anstått i tuffens
huvudparti, atlanticum (Sernander 1916).
Vilken ålder man skall tilldela Botarvefyndet kan ännu ej med säkerhet bestämmas.
Floran i blocken ger intet bestämt utslag. Den
består av:
Pinus silvestris: barr, grenar, barkflarn och
träspån.
Pteris aquilina; bladflikar.
Betula alba: blad.
Tuffens huvudmassa är, då subborealen
utmärktes av ett starkt stillestånd i de
tuffbildande källornas flöden, bunden till de
atlantiska och subatlantisktrecenta tidsskedena. Nu innehålla såväl de atlantiska som
subatlantiska bildningarna de uppräknade
arterna, vadan man ej ur floran kan draga
några slutsatser om blockens ålder. Återstå
själva bergartens gry och habitus. Men ej
heller här föreligga, vad huvudparten av de
bägge periodernas avlagringar beträffar,
några större olikheter. Habitus talar emellertid närmast för subatlantisk ålder. Jag sände
till tuffens monograf, professor Halle, den
största stuffen för att få den jämförd med
hans i Riksmusei Växtpaleontologiska Avdelning förvarade originalsamlingar. Halle
var mycket böjd för att acceptera min
uppfattning, men ville ej alldeles utesluta
möjligheten av, att ett äldre lager förelåge.
Det tycks, sålunda vara sannolikast, att
träspånen äro subatlantiskt-recenta. Då tuffavsättningen för mycket länge sedan
upphörde och då i analoga bildningar, där
närmare tidsbestämningar varit möjliga,
huvudparten av de subatlantisktrecenta lagren
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faller på järnåldern, kunna träspånen
provisoriskt hänföras till denna tid.
Fyndet utgör ett observandum för framtida
kalktuffundersökare att hålla ögat öppet för
möjligheten av att hitta artefakter och andra
spår av mänsklig verksamhet.
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