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Förord
Föreliggande arbete är en möjlig lösning på vad som kan ha åstadkommit dessa många tusen slipskåror vars botten följer två cirkellinjer - på tvären och på längden.
De bästa bevisen är slipskåror där slipdragen slutar inne på blocket
med en halvrund avsats.
Eftersom slipningen utan tvekan tillhört hednisk kult och undanträngts av kristendomen, så har jag ganska mycket uppehållit mig vid
Gotlands kristnande och därmed sammanhängande problem, för att
få fram en tidpunkt när slipningen på Gotland upphört.
Jag har på flera ställen behandlat spörsmål som kan anses ovidkommande, men de är dock en bricka i spelet.
När slipskåredebatten 1972, om det var svärd eller värja som slipats
i skårorna, pågått en och en halv månad i Gotlands Allehanda, blandade jag mig i leken (10/3) och påpekade att det enda som passade i
skårorna var runda trästänger, lämpliga som skaft till handredskap
eller också kunde det vara kult.
En månad senare inbjöd jag till en slipskåreträff i slutet av maj,
för att prova vad som passade i skårorna och diskutera det. Ett 20-tal
personer ställde upp, men det blev inte så roligt för mig, och särskilt
eftermälet och andra träffen. När herrar svärdsanhängare, därav en
docent i arkeologi, såg att svärd inte passade j skårorna medan mina
runda trästänger gjorde det, så sökte de förlöjliga min utrustning.
Stängerna blev påkar och svärden avskräckande bödelssvärd och gammalt rostigt skrot (även i insändare i GA). De "slipade" uppe i luften
över skårornas botten och sade att här har svärd slipats. Den runda
bottnen kunde de däremot inte förklara. Och docenten ansåg att svärd
inte behöver passa i skårorna, ty de är inga gjutformar.
Jag beslöt då att inte vidare diskutera de resultat jag kom fram till,
samt att ändå fortsätta granskningarna av övriga slipskåror i Norden.
Det är en sammanställning av dessa mina undersökningar jag nu
framlägger.

Tack!
Först ber jag att på det hjärtligaste få tacka alla i Sverige, Norge,
Danmark och Finland som välvilligt hjälpt mig i mitt arbete. Särskilt
är det arkeologer vid museerna i de fyra länderna som varit tillmötesgående.

Burs i mars 1974.
\

K E Gannholm
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Slipskåre- och slipytestenar på Gotland

På Gotland finns många stenblock och kalkstenshällar med skåror
som slipats i forna tider av människohand. Stenblocken är av granit,
gnejs, diabas, diorit, pegmatit, sandsten, kalksten mJl. mineral i olika
hårdhetsklasser.
De flesta av skårorna är jämna och släta och bredvid skårorna finns
oftast även slätslipade plana ytor. Det finns också ett antal block som
endast har slätslipade plana eller buktande ytor. De senare bör sättas
i samband med att de flesta slipskåreblocken har slätslipade ytor som
dels slipats före och dels efter det att skårorna påbörjats.
De lägst liggande blocken ligger på den höjd över havet där Gotlands strandlinje, enligt allmänt vedertagna beräkningar bör ha gått
vid 1100-talets början. De kan alltså inte ha slipats tidigare, men
troligen har de inte påbörjats senare heller, ty alla slipblock och
hällar - även de som ligger långt inne i landet - ligger i eller omedelbart intill vatten.

Ursprungliga namnet är glömt
Något allmänt känt namn i senare tid har blocken kanske inte haft
förrän på 1850-talet då Säve kallade dem sliparestenar. Något senare
kallades blocken med skårorna för svärdslipningsstenar, vilket jag anser vara ett kraftromantiskt tänkande, ty svärd passar absolut inte i
skårorna.
Vad blocken använts till har tydligen genom århundradens lopp
fallit i glömska. Den gotländske prästmannen Strelow nämner dem i
sin "Guthilandiske Cronica" från 1621, vilken utkom 1633, som naturbildning liknande veckad kudde, medan Linne inte nämner dem i sin
"Gotländska resa" 1741, vilket han säkert gjort om de varit kända
och omsvärmade av någon romantik. Inte heller Hilfeling, som kring
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sekelskiftet till 1800 skrev om och ritade av alla kända och säregna
saker han såg, tycks ha uppmärksammat dem. - De var alltså inte
kända av allmogen ens då.
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Nedgrävda

slipblock

De långsträckta, slätslipade skårorna med halvrund botten är många:
ca 2000 är kända, men det har kanske funnits det dubbla antalet, ty
många block och särskilt de som legat i jord som uppodlats till åker,
är upptagna, bortförda och inmurade i byggnader, broar, bryggor,l
och en del är sönderslagna. En del block har legat med skårorna nedåt,2 och det finns troligen många nedgrävda och vända block ännu
samt block som på naturlig väg dolts av jord.
Homogena och hårda block har släta, fina skåror och ytor, medan
block av blandmineral med lösare inslag kan vara smågropiga och
sönderfrätta även i skårorna.
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Slipföremål och slipteknik
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Fig.1. Överst tvärsektion av ett 60 millimeter brett vikingasvärd. Därunder profil av slipskåra. Övre raka linjen (1) visar hur det ser ut på ett slipskflreblock när
skåran slipats senare än den plana ytan. Undre raka linjen (2) visar hur det blir
en skarpt markerad kant när den plana ytan slipats ned efter det att skåran påbörjats.
"Svärdsliparnas" blinda tro är att en rundbottnad skåra, som även buktar efter
cirkellinjen i längdled, kan slipas upp med plana svärd.
Ca 80 % av alla gotlänningar tror det fast många av dem med egna ögon sett
att det inte går. De är födda i den tron och därför håller de fast vid den. Det
visade samtalen kring slipskåredebatten i Gotlands Al1ehanda 1972.
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Att slipningen utförts med hjälp av sand och vatten kan anses ganska
säkert.3 Men vad har slipats? När man granskar och gallrar bland
det som passar i skårorna och som alltså kan ha slipats där, så blir
det inte mycket kvar. Det kan endast bli fråga om törut runda saker
som slipats under kringvridning, ty en kantig sak ger ojämnheter.
Men vilka? Gutalagen och sagan från 1200-talet och gotländska
folksägner ännu i våra dagar talar om stavar och stavgardar och vidare fanns på 1500- och 1600-talen hundratals ägonamn som tydde
på att det funnits stavgardar.4 Därför kan det anses ganska säkert
att det varit runda trästavar som slipats i skårorna. Slipningen har
tydligen skett från skårans båda ändar med en viss överlappning i
skårans mitt. Särskilt spetsen5 kan ha slipats med staven i viss vinkel
mot skåran, lämpligen upp till 45 grader. Om slipningen av stavspetsen
(stavändan) koncentreras till skårans mitt får denna större nötning
och bildar en svikt. Och om slipdragen görs i olika längder efter visst
mönster med bestämda intervaller bildas en slipskåra med svikt. Detta
är förenligt med en eller annan rituell kulthandling. (I viss mån adekvata riter finns i andra primitiva religioner.) Men sliparen måste
naturligtvis hela tiden då och då söka återföra skåran till cirkellinjen
(jämn svikt i längdled) från små avvikelser man här och var kan mäta
sig till.
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Fruktbarhetskult
Skårornas botten har jämn rundning efter cirkellinjen i såväl sidled
som längdled. Det är förenligt med fruktbarhetskulten för den livgivande solen.

Repor och plana ytor
Slipningen har utförts med raka drag, vilket svaga repor6 i bottnen
på en del skåror visar, och de har troligen uppkommit genom att
sandkorn av hårdare mineral, t.ex. kvarts, fastnat i slipföremålet.
(Reporna skall dock inte förväxlas med dem som kan finnas som
lösare skikt i omvandlade - t.ex. granitiserade - sedimentblock.)
Mellan slipdragen har föremålet vridits något för att bli runt och därför har också bottnen blivit rund.
Mellan och utanför skårorna finns på nästan alla block planslipade
ytor och på några av dem kan man se att slipningen gått i annan
riktning än skårorna. En del plana ytor har tillkommit före skårorna,
vilket bäst bevisas av att skårorna böjer av åt sidorna uppåt utåt och
övergår i den plana ytan utan skarp kanU Men på många block har
plana ytor slipats efter det att skårorna påbörjats. Det bevisas av att
skårans rundning uppåt utåt är obetydlig och den plana ytan möter
emot över skarpt markerad kant.8 Det som slipats på de plana ytorna
kan nästan endast varit plana saker som i vissa fall ej är långa.9

att kringgärda stavgårdar med och kanske även åkrar (för bättre
skörd) och kanske även till skaft på redskap.
Skårorna är så konstnärligt utförda, att de endast kan ha slipats av
händigt folk - kanske endast hedniska präster.
Slipningen i skåror har för Gotlands del krävt mer än 300.000 arbetsdagar.ll Men räknar man att slipningen pågått i 500-600 år så
blir det dock inte mycket per person och år. Det blir alldeles för litet
för en kult. Det måste även ha varit offer(-fester) vid slipskårorna.
Det var inte bara de stränga straffen för hedendom som kom folket
på Gotland att glömma denna kult, utan en stor del av folket blev på
några generationer troligen fanatiskt hängivna den kristna kyrkan.
Därför kunde det lilla Gotland bygga mer än etthundra stora ståtliga
1200- och 1300-tals kyrkor.
Att slipningen (och offren) i skårorna på många håll upphörde när
kristendomen i början på 1l00-talet blivit främsta religion, det kan
man nog fastslå. Men när började den? Den frågan är svår att besvara. På Gotland har dock slipskåreblocken stor koncentration mellan 500-talets och 1100-talet vattenlinjer och skårorna i det inre av
Gotland har samma utseende som de vid kusten.

Gutalagen säger ...
I gutalagen (1200-talet) stadgas i kap. 4 förbud mot att åkalla i med
stavar inhägnade platser. Jämför norska Eidsivatingslagen från 1100talet där det stadgas: "Ingen man skall i sitt hus hava stav eller stalle."10

Sammanställning
Botten på nästan alla skåror i Norden följer i två riktningar cirkellinjen. Jag tolkar det så att man eftersträvat denna slipning. Slipföremålet för skårorna kan praktiskt taget inte vara annat än en rund
trästång (stav). Blocken med skårorna tillhörde hednisk kult och ansågs vara heliga. Vid beröring i skårorna (slipning) överfördes livgivande kraft till slipföremålet (staven). Stavarna användes sedan till
l-I
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Fig. 2 och 3. Block nr 10. Granit. Ganne trädgård, Burs. Ursprunglig plats okänd.

Nr. 1 (överst)
Nr. 2
N r. 3 (nederst)

Längd

Bredd på mitten
Djup
I överkant
På 1 cm djup

Svikt

Radie

73 cm
75 "
67 "

102 mm
ca 77"
89 "

14 mm
17 "
12 "

25,0 mm
22,5 "
21,7 "

76 mm
ca 66 "
73 "

48 mm
48 "
48 "

Utanför skårorna har blocket plana ytor, vilka slipats före det att skårorna påbörjats, samt plan yta på vänstra delen av mellanväggen mellan skåra 2 och 3.
Denna plana yta har slipats efter det att skåra 2 påbörjats men före påbörjande
av skåra 3. På grund av denna planslipning är skåra 2 smalare i överkant vid
nedre änden.
Planslipningarna är något kullriga. En fjärde skåra är obetydligt påbörjad på
övre planslipningen. Skåran är 70 mm bred på mitten och ca 1,5 mm djup. Den
har mindre djup ut åt ändarna men är ändå kullrig i långled. Den kan ha uppkommit genom att en person slipat sidorna på en rund stav (för stavgard) eller att
ett skaft (för handredskap el. dyl.) utan styrning. Även två personer. en i vardera ändan på en stav och på var sin sida om blocket kan ha slipat skåran.
Mellanväggarna mellan skårorna är slagna sönder, ty det kan inte vara isens
sprängverkan på grund av den ringa mängd vatten som kunnat stanna i skårorna,
även om de ursprungligen legat vågräta. (Jämför block nr 19 med djupsviktande
skåror och nästan utan skador på de tunna mellanväggarna.)
(Är det möjligen ett block där slipning pågått in i kristen tid och sliparen blivit
ertappad och även blocket "straffat"? trots att den första kristna kyrkan i Norden ansågs vara ganska tolerant.)
Samma radie följer samma skåra i hela dess längd.
Skårornas svikt har smärre avvikelser från båglinjen.
Skåror med så ringa svikt och som går ut över blockets sidor kan även uppkomma utan slipning av stavspetsen.
Om en del av stavändan (i detta fall lämpligen ca 65-70 cm) slipas omväxlande från skårans båda ändar med plan anläggning i skåran och med olika långa
slipdrag (enl. viss rit?) som överlappar varandra mer eller mindre i skårans mitt,
så bildas en svikt, genom större nötning i mitten, lJtan att sliparen bemödar sig
om att skapa svikten.
Vid Ganne ligger även ett annat slipblock som legat helt under jord i sandbacken nära trädgård och vatten. Plogen stötte emot det varför det tagits upp.
Det befanns ha tre slipskåror, vilka är svårt skadade vid traktorplöjning.
Slipskårorna: nr 1, längd 103 cm, bredd 70 mm, djup 14 mm, svikt 45 mm,
radie 36,0 mm. 2, 102, 85, 52, 61, 23,5. 3, 88, 75, 31, 30, 26,0.
Skårorna är slipade i naturlig svacka. Blocket är av ögongnejs.
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Några andra hypoteser kring slipskårornas
tillkomst på Gotland och i N orden

Gustav Lindström

(Om postglaciala sänkningar
av GotJ~nd, Bd 8,
1886) hänför skårorna i lösa block till stenåldern och de i fast häll
till yngre järnåldern, men tror med anledning aven skåra på ett fragment aven
bildsten att slipningen pågått långt fram i tiden under
järnåldern.
Sedan har ett 20-tal slipskåror i gotländska bildstenar från 400talet och 700-talet blivit kända, och de har tydligen slipat~ in senare
än inristningen.
Slipskårorna kan dock ha tillkommit
ty en bildsten liksom en gravvård kan
skydd. Skyddet från anhöriga till dem
upphört efter något hundratal år, men

ganska snart efter inristningen,
ju ha förlorat sitt ursprungliga
som rest stenen, kanske redan
ändå räknats som en helig sten

som besitter en viss kraft.
Lindström antog vidare att skårans svikt uppkommit genom pendelrörelse, men han har tydligen kommit fram till att en och annan
skåras svikt har små avvikelser från cirkellinjen i längdled, ty han ansåg att det kunde vara armens pendelrörelse.
Men det skall vara en rund sak som slipas under kringvridning,
eljest kan inte den enhetligt runda tvärprofilen av bottnen uppkomma
i tusentals

skåror.

R Sernander daterar

slipblocken utanför Fardumeträsks
strand till
den torra subreala tiden (hällkisttid i början av bronsåldern, ca 1500
år f. Kr.). Men Munthe påpekar att de lika gärna kan vara från den
torra tiden omkr. 300 e. Kr. eller det torra skedet omkr. 1000-1100
e. Kr.
Insjöarnas vattenstånd
var även i båda dessa fall mycket lågt.
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Henrik Munthe och Bengt Söderberg gjorde 1933 grävningar
undersökningar

kring slipblocken

i Närshamn,

Ronehamn,

och
Nisseviken,

Bandelundaviken
och Grötlingbo.
Något stöd för P A Säves uppgifter att det skulle finnas stenyxor
och fragment av dem invid slipskårorna
fingo de inte. Inte heller
funno de rester eller spår efter redskap eller vapen av järn eller annat material. Munthe anser det ganska troligt att skårorna kan vara
av rituell art.
Han sammanfattar
undersökningen
så här (Gotländskt Arkiv 1934):
"Genom den nu föreliggande undersökningen
har, såsom vi sett,
ingen klarhet vunnits rörande de båda viktiga frågorna. 1) om de föremål, vilka slipats och 2) om ändamålet med slipningen av skårorna."

John Nihlen (Gotländska gårdar och byar under äldre järnåldern,
1933) anser att slipskårorna först kan ha haft praktisk användning,
som sedan förlorat i betydelse och slipningen länkats in i den hedniska kulten.
"Många skäl tala också för att huvudmassan av de gotländska slipblocken (och skårorna) tillhör järnåldern,
närmare bestämt kämpagravstiden, och att de i allmänhet använts i kultsyfte. Skårornas läge
på vissa stenar talar även mot ett praktiskt nyttjande: de korsa varandra och ligga på obekväma sidor av stenen, vilket ej tyder på vanlig slipning.
Nivån för de lägst liggande slipblocken vid Bandelundaviken
beräknar Nihlen till 10 % av Litorinagränsen
och anser att de inte väsentligt skiljer sig från vikingatiden.
Torsten Mårtensson (Fornvännen 1936 s. 129-144) fastslår beträffande de gotländska slipskårorna (s. 134): " ... det behövs inte mycket
eftertanke
för att inse att det som slipats i skårorna, minst av allt
kunnat vara svärd eller liknande eggredskap."
Mårtensson vill dock inte helt släppa tanken på vapen därför att
slipblocken på Gotland allmänt kallas för "svärdslipningsstenar"
. Han
tror att de kan ha stått i samband med något i slipningsproceduren
(s. 134), därav namnet.

Beträffande slipskårorna i nordvästra Skåne, så tror befolkningen
där att det är stenyxor som slipats.
När jag i mars och juni 1973 undersökte

en del slipskåror

i Halland
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och Skåne frågade jag ett 30-tal personer om vad som slipats i skårorna. De flesta svarade stenyxor, men några, bl.a. på Hälsingborgs
museum, svarade vädjestenar. Det senare hänger samman med att
Mårtensson 1923 aven 80-årig lantbrukare i Viken Ry (Fornvännen
1936 s. 139-144) fått uppgift om att han och några till slipat sina
vädjestenar på standstenshällarna.
Jag har mätt en hel del av de mer än tusen slipskåror jag sett i
nordvästra Skåne. De är vanligen 30-60 cm långa, och svikta ca
8-15 cm i en kanska jämn båge. Någon skåra är mindre djup och
någon är djupare.
Men det intressanta är, att i de allra flesta skårorna bottnens tvärprofil följer cirkellinjen. Där har alltså en rund sak slipats under
kringvridning. Samt att även i längdled bottenprofilen fÖljer cirkellinjen.

Fig. 4. Block nr 30. Grå och röd granit. Storlek 150 x 160 cm. Pilgårds, När.

Blocket låg med överdelen i jordytan och skårorna nedåt på en åker vid vägen
till KappeIuddens fiskeläge. Det ligger nu 10 m öster och åkern och 8 m från
vägen. Orsaken till upptagningen och flyttningen (1966) var att gårdens ägare vilIe ha åkern stenfri.
Skårorna
Längd
(Från höger,
öster)
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
2
3
4
5
6

102
104
90
92
84
62

Bredd på mitten
På 1 cm
djup

Djup

Svikt

47 mm
60 "
35 "
50 "
59 "
27 "

50 mm 24,0 mm 2,70 m
27,0 " 2,10 "
70 "
30 "
27,0 "
27,0 "
38 "
26,0 "
28 "
33,0 "
6 "

I överkant

cm 85 mm
98 "
"
90 "
"
" 100 "
120 "
"
125 "
"

72 mm
83 "
65 "
81 "
91 "
77 "

Radie

Långdradie

Planslipningen av blocket utförd dels före och dels efter det att skårorna påbörjats.
Utmed skårorna 1, 2 och 3 buktar planslipningen nedåt på mitten, men är
kullrig vid bortre ändarna. Planslipningen till vänster om skåra 2 är utförd efter
det att skåran påbörjats, men före det att skåra 3 påbörjats. I övrigt är planslipningen på mitten vid skårorna 1, 2 och 3 utförd före skårornas påbörjande
och i bortre ändarna efter det att skårorna påbörjats.
Vid skåra 4 är planslipningen utförd före utom vid bortre ändan där planslipningen är utförd efter det att skåran påbörjats.
Vid skåra 5 är planslipningen utförd före utom vid vänstra sidan av bortre
ändan där planslipningen är utförd efter det att skåran påbörjats.
Vid skåra 6 är planslipningen helt utförd före skårans påbörjande.
Planslipningen vid skårorna 4, 5 och 6 är lite kullrig på mitten, men mycket
kullrig vid bortre ändarna.
Skårorna 1 och 2 börjar och slutar ovanpå blocket och eftersom det är svikt
i planslipningen där så blir skårornas svikt större än skårornas djup.
Skårornas svikt avviker något från jämn båglinje.
Det finns långa, raka, längsgående, svaga repor i skårorna.
Samma radie följer samma skåra i hela dess längd.
Så tunna väggar som mellan skårorna 1, 2 och 3 brukar vara "sönderslagna",
men här är de hela så när som på en enda liten skada. Är det möjligen så att den
kristna kyrkan valt att gräva ned blocket istället för att slå sönder det? Det låg
kanske även då nära en väg och inte långt inne i en tät skog.
Ca 35 m söder om block nr. 30 ligger ett starkt vittrat block med nio skåror.
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Vädjestenar används till att bryna liar på. De har plana kanter och
ger därför planbottnade skåror.
Även slipskårorna i granitblock i nordvästra Skåne är korta (3060 cm) och djupa, samt liknar samma trakts övriga skåror.
Sture Engquist tror att det är eggen på svärd som grovslipats i skårorna (Gotländska studier 1972 s. 58) och att det, med anledning av
ett större silverfynd, även kan vara 1200-talet (s. 52-53). Engquist
söker därmed en förklaring på att Gotland kunnat finansiera alla
kyrkobyggen.
Det är fullkomligt omöjligt att slipa eggen i en skåra vars bottenprofil skall bringas att följa två cirkellinjer - på tvären och på längden.
Kyrkobyggena medförde inte stora arbetskostnader. Präster och övriga myndigheter kommenderade bara sina underlydande till gratis arbete och gud nåde den som tredskades. Ännu så sent som i slutet på
1800-talet förekom arbetsplikt.
Erik Nylens hypotes om de gotländska slipskårorna är, att de slipats
upp av järnsvärd och/eller "halvfabrikat" av dylika svärd på 800- och
900-talen. (Bl.a. Gotländsk Arkiv, 1968 och Gotlands-Turisten 1973.)
Järnet till svärden kom främst från "Järnbärarland" och det förädlades på Gotland. Svärden har sedan exporterats österut i utbyte mot
silver, främst arabiska mynt.
Främsta motargument är att svärd absolut inte passar i skårorna.
Skårornas botten följer ju i två riktningar cirkellinjen.

Hade inte prövat förut
Nylen hade tydligen inte prövat om svärd passade i skårorna, förrän
på den av förf. anordnade slipskåreträffen i juni 1972. (Bild i GA den
6 juli 1972 med texten: Nylen lyckas visst ej så bra.) Han förde ett
mycket animerat samtal med svärdet som ej ville passa i någon skåra.
Han yttrade bland annat: "Det kan inte fan förstå vad de menat. Är
det möjligen eggen som slipats?" (Efter bandupptagning.) Nylen hade
troligen, som många andra, utan vidare godtagit K J Johanssons avhandling om svärdslipningsstenarna (Gotländskt Arkiv, 1965).
Och hur har Nylen tänkt sig det halvfabrikat (enligt uppgift svar d
utan skaft) skall passa i skårorna?
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De skickliga gotländska smederna
Säkerligen tillverkade de skickliga gotländska smederna på 800- och
900-talen bland mycket annat även tidsenliga vapen - men slipat dem
i skårorna har de inte gjort. Det finns inga märken!
Verktygen smederna hade på den tiden skiljde sig inte mycket från
1800-talets. Se den rikhaltiga sorteringen av mer än 70 verktyg, bestående av bland annat hammare, borrar, tänger och små järnsmedstäd för finare arbeten, som en smed förlorade i Mästermyr på Gotland på 1000-talet.
Den finns i Statens Historiska museum i Stockholm och kunde gott
ha tillhört en välsorterad gotländsk gårdssmedja på 1800-talet.
Riktigt hela samlingen kom inte till fornvården, därför att man inte
genast visste hur gammalt fyndet var.
Grovsmedstäd fanns troligen på den plats dit smeden skulle och
bestod vanligen av ett större planslipat stenblock. Vid samtal med
Sture Engquist omtalade han att ett planslipat stenblock använts som
smedstäd hos en smed i Lickershamn, Stenkyrka, så sent som på 1800talet.
På medeltiden hade troligen de flesta gårdar en gårds smedja där
de smidde själva och ibland fingo hjälp av någon kringresande smed.
Min mormor (f. 1846) har berättat att smidesmästare brukade komma
och stanna någon. vecka (likadant var det med skomakare och skräddare) och göra iordning det gården behövde.
Så sent som på vintern 1922 hade smeden Jakobsson från Rone
varit här vid Ganne några dagar för att smida för gårdens behov.
Slaggfynden på Gotland fram till medeltiden är huvudsakligen av
myrmalm. Endast några få fynd av gruvmalmsslagg finns. Säkerligen
har det varit relativt gott om myrmalm, men inte på Gotland utan
det har importerats från Småland (Nihlen, 1933).
Ännu så sent som år 1933 togs det upp 3000 ton myrmalm ur sjön
Vidöstern i Småland (Stenar i färg, sid. 111).
Myrmalm har låg kolhalt och ger mjukt järn, men gotlänningarna
visste kanske något sätt att få upp kolhalten.
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Skiss av block nr 32. Röd granit. Storlek 180 x 180. Närshamn, i snårskogen ca 200 m norr om Tyska jungfrubacke. Aderton skåror och sju slipsvackor. Slipsvackorna har slipats före skårornas påbörjande.
Blocket ligger på ursprunglig plats och ca 2,0 m .:iver havet, varför slipningen
av slipsvackorna inte kan ha börjats tidigare än 500-600-talet
e. Kr.
Tydlig planslipning efter skårornas påbörjande finns endast på norra hälften av
vänstra sidan av skåra 12.
Slipsvackorna: I, längd 95 cm, bredd 60 cm, djup 8,0 cm. II, 45 x 30 x 2,1. III,
75 x 17 x 3,2. IV, 45 x 30 x 2,1. V, 45 x 35 x 2,1. VI, 60 x 30 x 0,8. VII, 70 x 40 x
2,8.
Flera skåror har större svikt än djup därför att de är slipade i slipsvackor.
Kammen mellan skårorna 15 och 16 är sönderslagen, vilket är det enda ställe
på blocket som kunnat slås sönder utan mycket stor ansträngning eller med moderna hjälpmedel.
Åtta block med skåror och ett med slipyta finns i snårskogen, men är mycket
svåra att hitta. Per Häglund, RovaIds, kunde dock ganska lätt leta upp dem.
Fig.5.

Slavar och pälsverk
Men det var något värdefullare än vapen de gotländska vikingarna
(farmansböndernas föregångare) till stor del handlade med i österled.
Det var slavar de huvudsakligen tog på slavjägares vis och sedan sålde
till araberna. Handeln med pälsverk var också en stor vara. Pälsverken
fingo de troligen genom beskattning av folken i norra Ryssland.
Grekiske kejsaren Konstantin Porfyrogennetos (omkring 950) har berättat hur ruserna i Kiev (nordbor och avkomlingar av nordbor) vintertid reste omkring och beskattade de kringboende slaviska stammarna. Vikingarna kan ha gjort likadant i norra Ryssland.
Araben Ibn Fadlan (Nihlen, Under rutat segel, 1928), som väl är
den bäste ögonvittnesskildraren av vikingarnas liv, har utförligt berättat om· ett möte med vikingar år 921 i staden Bulgar i Volgakröken. Pälsverk och slavar tycks vara förnämsta handelsvaran.
Men det finns många andra arabiska källor som omtalar nordbornas handel med araberna, bland andra Ibn Khordadbeh, skriven i
mitten på 800-talet (Arbam 1962), Ibn Haukal (Scandia 1939) och Ibn
Rustah (Bröndsted 1962).
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Bredd på mitten
På 1 cm
djup
kant
I över-

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

60 cm
7"

"

36
32
78
48
56
45
68
46
47
54

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

64

"

63
62
65
45
44

"
"
"
"
"

85
74
53
60
75
70
85
95
75
75
80
53
70
65
80
7U
70
80

mm

"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

50 mm
53 "
28 "

60
45
45

"
"
"

36

"

-

35
45
35
70

"
"
"

"

35

-

"

Djup på
mitten

Svikt

Radie

14 mm
17 "
13 "
4 "
22 "
15 "
14 "
7 "
14 "
10 "
4 "
18 "
17 "
14 "
40 "
12 "
19 "
6 "

30 mm
65 "
16 "
22 "
50 "
6 "
6 "
13 "
14 "
8 "
19 "
30 "
33 "
25 "
54 "
30 "
15 "
6 "

43,0 mm
34,5 "
22,5 "
30,5
27,0
41,5

"
"

38,5

"

21,0
32,0
41,5
20,0
34,5
31,0

"
"
"
"
"
"
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Sture Bolin skriver i Historia kring Gotland, 1963, sid. 40-41:
" ... som under 800-talet förde frankiska svärd, nordiska och osteuropeiska pälsverk samt slaviska slavar till Orienten och orientaliskt silver till Norden." Samt längre fram på sid. 41: "Uppenbarligen blomstrar den arabisk-nordiska handeln över Ryssland ännu fram vid 900talets mitt: slavar och pälsverk byts av nordbor alltjämt mot klingande arabiska mynt."
Bröndsted, 1962, sid. 201.) Enligt Ibn Fadlan har de russiska köpmännen i Bulgar breda, flata räfflade klingor, efter frankiskt mönster.
Men var det frankiska svärd? På 800-talet blev det i Frankrike,
t.o.m. vid dödsstraff (Bröndsted, 1962, sid. 92), förbjudet att sälja
svärd till de nordiska "rövarna".

"Silverströmmen ändrar sammansättning och upphör"
"Silverströmmen" av arabiska mynt ändrade sammansättning under
900-talet för att fram emot år 1000 helt upphöra. Enligt Francis Balodis (Det äldsta Lettland) upphör strömmen av arabiska mynt till
Lettland år 1014.
Handeln tar inte tvärt slut om silverutvinningen och mynttillverkningen minskar. Det blir bara en större del av äldre mynt i myntstocken.

Två andra tolkningar
1. Mindre delar av Kiev-området kristnades under 900-talet från Bysans (Sv. uppslagsbok, band 23, spalt 638) vid vars slut (988) dess
härskare, Vladimir den store, övergick till kristendomen och lät
tvångskristna sitt folk i stor utsträckning. Det blev fortsatt uppsving
för handeln med - i första hand - Bysantiska kejsardömet.
Under 900-talets senare hälft övertogs successivt vikingarnas handel
i sydost av ruser och slaver. De lät inte vikingarna komma så långt
att de direkt fick handla med folken i söder, utan köpte själva av
dem. (Båtar som vikingarna ev. hade i floder som rann söderut kan
ha förstörts.12) Ruserna och slaverna ville först bli av med de arabiska mynten och dem fick vikingarna. De bysantiska sparades. Det
var vissa restriktioner för dessa. Efter hand trängde ruser och slaver
helt ut vikingarna och övertog slavhandeln och skatten i pälsverk,
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som de nordiska vikingarna med säkerhet pålagt folken i norra Ryssland. Vikingarna var inte önskvärda längre. Vladimir brände. även
svearnas stad vid Ladoga, Aldeigjuborg (Arbman).
Hade vikingarna haft tillräckligt med goda svärd att sälja, så hade
väl i alla fall Kievriket varit köpare.
Mårten Stenberger säger i boken, "I vikingarnas spår", s. 91, för
Dnjeperleden och 900-talet: "Från Gotland märks inget inflytande."
Nog har gotlänningarna även farit Dnjeperleden, fast Volgaleden
den tiden var den viktigaste för dem. De över 50.000 arabiska mynt
som hittats på Gotland - mer än dubbelt så många som i hela övriga
Norden - har säkerligen nästan helt kommit via Volgaleden.13
2. Sture Bolin tolkar myntsammansättningen så att det tidigare varit transitering av mynt från Gotland, men att den upphört under
senare delen av 900-talet (Historia kring Gotland, s. 44). Mynten
samlades då på Gotland och gav myntstocken en annan sammansättning.
Folke Hallberg (Hablingboboken, s. 34) har efter noggranna studier
av slipskårorna antagit att de slipats av stångändan på en ca två meter lång trästång. Ändamålet med slipningen tror han var att mala
sand till sigdspån vid slåtter.
Att skårorna slipats upp med en rund trästång är god logik, ty det
är faktiskt enda sättet att få fram tusentals skåror med exakt halvrund botten. Men ändamålet har nog Hallberg missat. Bl.a. därför att
skårorna är alldeles för konstnärligt gjorda för att vara en biprodukt.
För ca 45-50 år sedan såg jag flera gånger hur de äldre gjorde
sand för sigdspån. De tog finkornig sandsten som de krossade med en
hammare. Sandsten består ju, i motsats till vanlig sand, nästan endast
av det hårda mineralet kvarts och dessutom har kornen i huvudsak
samma storlek.
Sedan ströks osaltat ister eller också vanligt fläskflott på sigdspånen
varefter kvartssanden arbetades in i detta.
"Uppfinningen" sigdspån har inte ännu kommit till Sydsverige, utan
där används vädjestenar.
Hallberg kallade slipade block som inte har skåror för slipytestenar.
Vilket är ett särskilt passande namn.
Allan Persson, Vamlingbo, säger att han hört att ryssjor av stavar
i forna tider använts vid fiske. Han antar även att stavarna därvid kan
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Fig. 7. Block nr 13. Klints museum, Burs. Ursprunglig plats Gökstädra, Burs.

Block nr 33. Röd granit. Storlek 105 x 82. Närshamn,
väster om block nr 32.
Fig.6.

Skårorna
Från v.

Längd

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

71 cm
79 "
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

I överkant

SO
SO
SJ

79
69
7!
65

"
"

"
"
"

"
"

70
80
90
90
90
90
90
90
90

mm

"
"
"

"
"

Bredd
På 1 cm
djup
58 mm
69 "
69 "
70 "
74 "
78 "

"

--

"

77
70

"

"
"

Djup på
mitten
25 mm
42 "
'43 "
45 "
50 "
36 "
'7

"

43
25

"
"

i vasten ca 90 m

Längd

Nr. 1
Nr. 2

6S cm

66 mm

83 "

78"

I överkant

Bredd
På 1 cm
djup
44 mm
69"

Djup på
mitten

Svikt

Radie

22 mm
56 "

16 mm
37 "

25,0 mm
25,0 "

Blocket har naturlig svacka som är slätslipad före skårornas påbörjande. Skårorna har svaga, längsgående repor, men är i övrigt släta och glatta.

Svikt

Radie

17 mm
29 "
41 "
43 "
44 "
30 "
7
13 "
5 "

27,0 mm
27,0 "
27,0 "
29,5 "
30,0 "
31,0 "
34,0
36,0

Skårorna
Från v.

"
"

forts.

fig. 6

De tunnare kammarna mellan skårorna är mycket siiinderslagna.
Planslipningar är gjorda både före och efter det att skårorna påbörjats. Planslipningen före skårornas påbörjande mellan skårorna 1-6 har troligen bildat
svikt med största djup - 30 mm - å kammen mellan skårorna 3 och 4. Kammarna mellan skårorna 7, S och 9 är raka i höjdled.
Samma radie följer samma skåra i hela dess längd.
Längsgående repor finns i alla skåror.
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ha slipats i skårorna "för att ge bättre fiskelycka".
Ett tiotal arkeologer runt Norden, som jag sammanträffat med, anser mer eller mindre bestämt att slipningen kan vara hednisk kult.
K J Johansson (Gotländskt Arkiv, 1965). Till en bild av ett ca 4,5
cm brett svärd, som ligger i en rundbottnad skåra (s. 31, se även bild
nr 7, s. 32) säger han: "Man kan svårligen tänka sig något som passar
mera perfekt i slipskåran." (Se även svärd oc~ skåra, fig. 1, i samma
skrift.)
Jag skall gladeligen sticka ett finger under hans svärd i alla slipskåror, som är lite djupare än fingrets tjocklek, ty så mycket luft är
det mellan svärdet och den halvrunda bottnen.
Johansson yttrade vid prov, på den av förf. anordnade första slipskåreträffen, den 22 maj 1972, hos Olle Jacobsson, Burs (då han efter
många fruktlösa försök såg att svärd inte passade) att han trodde att
värjor slipats där, samt tog P V Svensson i hand (bild i GA 24/5 1972)
på att de var ense om att det var värjor som slipats i skårorna.
Någon dag senare ändrade han sig igen - han hade ju skrivit en
artikel om att det var svärd!
p V Svensson började intressera sig för de gotländska slipskårorna
redan i början på 1930-talet. Han gjorde utgrävningar kring en del
slipskåreblock och fann lite sand (slipsand) som måste ha förts dit
från annat håll. Vid noggranna mätningar av 100-tals skåror kom
han fram till att det enda som passade i skårorna var smala böjliga
värjor aven typ där sidorna rundar från egg till egg.
Sina undersökningar redogjorde han för i ett femton tal tidningsartiklar.
Men värjan kom inte förrän på 1500-1600-talen. Då är vi inne i
historisk tid och värjslipningen bör ha varit omnämnd.
Nils Cleve, Finland, anser i en finsk arkeologisk tidskrift att slipskårorna inte kan ha tjänat något praktiskt syfte, utan är ett instrument i den hedniska kulten.
Slipskårorna i Tavastland daterar han, med hänsyn till fornlämningar intill, försiktigt till tiden 800-1100 e. Kr.
Lennart Lundborg säger i Boken om Holm: "Svärdslipningsstenarna" i Könarp är emellertid svåra att bestämma till ålder och funktion.
Det är dock föga troligt, att de är förhistoriska.
Th Ramskou (Skalk nr 1, 1966) anser att man önskat överföra
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kraften från stenen till redskapet, samt tillägger att beröringsmagi är
ett utbrett fenomen i katolska länder.
Ramskou berättade även för mig vid mitt besök på Nationalmuseum i Köpenhamn i nov. 1973 att han sett två ca 40 cm långa slipskåror i Saint Marie vid franska medelhavskusten. De var slipade på
ryggen aven defekt romersk venusstaty.
Ramskou antog att de slipats av vikingar som hade vinterkvarter i
trakten i mitten på 800-talet.
Ernest Schneider (Material zu einer archäologischen Felskunde des
Luxemburger Landes, 1939) säger om Luxemburgs slipskåror att minst
hälften är anbragda på så oländiga platser att de måste ha tillkommit
i andra än praktiska syften.
Han tror på rituell slipning av bl.a. stenyxor, men tänker inte på
att ämnena till stenyxor är kantiga. De kan inte ha slipat upp skåror
med halvcirkelrunda bottnar. Och därtill är färdigslipade stenyxor
inte runda på samma sätt.
Vanliga sten- och flintyxor ges lättast den rundade formen genom
att slipas under kringvridning och roterande rörelser på en större yta.
De har slipats i de s k malstenarna samt på mer eller mindre plana
ytor. Handslipning med bl.a. brynstenar av sandsten är också mycket
möjligt, särskilt för de utomordentligt vackra båtyxorna.
Arthur Norden (Östergötlands bronsålder, 5. 77) har upptäckt ett
tiotal korta slipskåror med V-profil. De, jämte ca 540 skålgropar,
fanns på en bergklack under en bålhög, där under lång tid rituell
stekning av djurkroppar ägt rum.
Norden anser att dessa slipspår inte har många beröringspunkter
med det övriga innehållet i våra hällristningars formvärld. Men som
magiska tecken, utan skönjbar praktisk mening, i samband med skålgropar är de av utomordentligt intresse.
Beträffande de gotländska slipskårorna citerar Norden (Fornvännen
1942) Mårtensson "att eftersom de heter svärdslipningsstenar så kan
de ha något samband med svärd". Samt tillägger: "Sten som använts
av svärdsliparen. Vad denne finge tänkas ha slipat på stenen, vore väl
då nämast brynen till svärdslipningen."
Slipskåredebatten i Gotlands Allehanda 1972 omfattade inte mindre
än 28 spaltmeter!
Debatten började den 26 jan. 1972 och pågick ett halvår. Ett tiotal
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personer framförde sina åsikter, men jag nämner bara fyra.
En myntsamlare trån Stockholm var flitigaste debattören. Han sade
att han var Erik Nylens gode vän (GA 9/3, 72). Han kallade sig amatörarkeolog och sade att han kunde väga saker för oc~ emot (GA
12/4, 72). För det mesta kritiserade han övriga debattörer och gick in
på personligheter. Det borde redaktören naturligtvis inte ta in, men
det var intressant för läsarna. Den 6 juni hade han en insändare på
ca 800 ord där han sökte bevisa att endast breda, plana sv&rd kunnat
slipa upp de rundbottnade skårorna som finns i slipskåreblocken. Han
är ingen skämtare. Han tror att det går!
p V Svensson försvarar värjslipning med flera långa artiklar.
K E Gannholm ansåg att runda trästänger och skaft var det enda
som passade i slipskårorna och att de huvudsakligast slipats i kultsyfte.
W Cedergren ansåg att det varit nyttoslipning av litet av varje, men
mest runda träskaft till redskap därför att bottnen var halvrund.
Han påstod även att blocken i äldre tider kallats för skavgaltar.
Kan det vara den första kristna tidens skällsord på blocken?
Fig. 8 och 9. Block nr 19. Granit. Sigulds, Lye.
Bredd på mitten
Djup
Skårorna
Längd
Från v.
I överPå l cm
djup
kant

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

l
2
3
4
5
6
7
8

75
86
67
84
91
88
89

-

cm
"
"

"
"
"
"

55 mm
10
71 mm 45
80 "
73 "
57 " 24
82 "
70 " 39
85 "
70 " 52
ca 85 " ca 75 " 70
" 75 "
" 65 " 52
7

mm

"
"

"
"
"
"

Svikt

Radie

Längdradie

20 mm
50 "
32 "
47 "
51 "
48 "
27 "

-

2,0 m

23,5 mm
24,5 "
25,5 "
27,0 "
26,0 "
21,5 "

"

Planslipad både före och efter skårornas påbörjande. Planslipningen svikti,tr
vid alla skåror, men mellan skåra 5 och 6 är den dessutom kullrig vid övergången
från planslipningen före skårans påbörjande till planslipningen efter skårornas påbörjande. Denna kullrighet (backe) har uppkommit därför att nedslipningen efter
skårornas påbörjande är avsevärd.
Vid bortre ändan och södra sidan av skåra 6 är 55 cm klart markerad med
kant en cm ned på nedrundningen från planslipningen före skårornas påbörjande.
Det tyder på att skåran först slipats upp aven smalare sak och sedan har en
bredare sak använts vid slipningen varför skåran även slipats bredare.
Planslipningen utanför skåra 7 lutar inåt och är gjord före det att skåran påbörjats.
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Olika typer av slipskåror

med slipningar på alla långsidor. En del block är även rundslipade i
båda ändar. De har viss likhet med ett lårben.
10. Skedbladsslipningar i Luxemburg. Längd ca 10 cm.
Il. Kilslipningar i Östergötland. Gamla slipningar har hittats av
Arthur Norden på en bergklack under en bålhög vid Nybble i Kvillinge. Slipskårornas längd är ca 10-15 cm.

Några andra slipningar och hällgröpningar
Av de rundbottnade skårorna där bottnen följer cirkellinjen i såväl
tvär- som längsled finns fem typer.
l. De långsträckta gotländska skårorna. De vctrierar ganska mycket
i längd, bredd och svikt.
2. Nordvästra Skånes korta starkt sviktande skåror. Radien i skårans tvärled är i de flesta skåror mellan 15 och 25 mm och i skårans
längdled mellan 30 och 40 cm. Skårorna är lika i såväl lösa som hårda
block. De utgör den mest homogena gruppen av slipskåror. Deras antal är troligen flera tusen. Jag har sett 12-13-hundra, men enligt
uppgifter jag fått av privatpersoner skall det finnas mycket mera på
sandstenshällar som är täckta av jord.
3. De smala skårorna i nordöstra Skåne och i Finland. Ett par
block med liknande skåror finns även på södra Gotland.
4. Sydhallands breda och grunda skåror.
5. Dubbelskårorna på norra Gotland. De har en rundbotten åt vardera sidan och nedrundning mellan sidorna.
6. Raka skåror. Ett litet fåtal finns på gotländska block. Flera av
blocken är slipade på fyra sidor. De har kanske varit offerstolpar.
7. Skåra med jämn backe. (Motsats till svikt.) Endast en sådan skåra
av normal längd har jag hittat. Den finns vid Norrbys i Hall, Gotland. Det är kanske ingenting annat än en man som velat protestera
mot den vanliga slippraxisen.
Vid Ammunde i Burs finns däremot fyra mycket korta (8-18 cm)
backskåror. De har bevisligen tillkommit för ca 50-200 år sedan.
8. De norska skåror som har halvrund botten profil, är krokiga och
buktiga åt sidorna samt har vågig botten. Något enstaka block med
liknande skåror finns även på Gotland.
9. De små blocken (ca 30 cm långa och 6-12 cm i genomskärning)
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12. Kanor i berghäll och block. De i norra Frankrike och i Luxemburg kan liknas vid åskans skåra utmed ytan av ett träd. I Rötschlä
vid Klingelbuhr nära Befort i Luxemburg går ett tiotal skåror ned
utmed en ca 2,5 meter hög bergklack.
Kan det ha något samband med dyrkan av åskans gud som kommer med livgivande regn?
13. Fotspår. De anses framkalla gudens eller gudarnas närvaro.
Många andra hypoteser finns naturligtvis.
I Västergötland och i Skåne finns det hundratals fotspår i berghäll.
Fotspår finns även i lösa block bl.a. i Danmark.
14. Skålgröpper. De finns i 1O.000-tal.De har troligen knackats upp.
L Lundborg (Boken om Holm) tror att även själva knattrandet kan
ha varit en rituell handling.
Skålgröpparna är runda och vanligen mindre än 10 cm i diameter.
De kan ha varit målade.
Skålgröpparna är lokalt betonade både till storlek och förekomst.
I stora områden finns inga, men i andra är det överfullt. De har troligen varit knutna till vissa sekter.
Skålgröpperna omspänner en tid av minst 4.000 år. Skulle varje
individ knacka upp egen skålgrop så skulle det bli en oerhörd massa.
Det kan även varit anförtrott åt prästerna som gjort det efter en viss
ritual.
Nu har samma skålgrop (skålgröpper) troligen använts i flera generationer för offer och tillbedjan, troligen till solen och våren och ur
ägget framspringande liv och därmed sammanhängande fruktbarhet
samt mot sjukdom.
I kult syfte har de använts nästan in i vår tid. På Gotland har det
på något håll offrats fett och blommor i dem på 1800-talet. I Sverige
och Norge offrade man bl.a. smör i dem. I Danmark har regnvatten
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från dem ansetts vara bra mot vårtor.
Många 'hypoteser om dess ursprungliga användning finns. Jag nämner bara Johannes Bröndstedts. Han anser att de tillkommit som "det
magiska billede for avlingstrykket", och avser fruktbarhet i allmänhet.
15. Slingrande slipskåror som förbinder skålgröpper. De har vanligen halvrund botten.
På Borrebystenen (D. Nationalmuseum) ger slipskårorna bilden av
en nigsittande person, och på Nordbystenen (D. Nationalmuseum)
bilden aven person på språng.
16. Falska "älvkvarnar". Jag citerar Oskar Liden (1932, s. 96):
"Till de i den arkeologiska litteraturen misstydda hällgrqpningarna
sluter sig också hela mängden av de s.k. fickformiga eller 'cylindriska
radvis uppträdande 'älvkvarnarna', vilka inte äga något samband med
kulten utan äro att tillskriva misslyckade eller av annat skäl uppgivna
försök att med gammaldags metoder kila itu stenarna i fråga."
Jag har sett några sådana block, både i Danmark och i Sverige,
men är ej så säker på att det alltid, eller helt, varit fråga om att klyva
blocket.
17. Solringen, solhjulet, solkorset går genom alla religioner och har
dyrkats i en eller annan form över hela jorden. Hos oss finns det bl.a.
på många tusen år gamla hällristningar, det finns som stensättningar
kring järnåldersgravar och det finns på väggarna i våra kyrkor. Det
är tre exempel, men de förekommer i många andra sammanhang.
(Almgren 1962) "Gudens helighet har omöjliggjort hans avbildande,
varför han blott kan representeras av sina symboler, sina spår, sitt
vagnshjul. "
18. Offerskålar med en eller flera liters rymd. De är runda och
vanligen skåliga, men i något fall är bottnen kupig. De med skålig
botten kan i senare tid ha använts som mortlar.
Det finns även offerskålar som är urgröpta åt sidorna så att diametern är störst 5-15 cm nedanför randen.
19. Falska offerskålar. Jag låter Oskar Liden (1932, s. 26) berätta
ang. "offerskålen" vid Aby nedre kvarn i Västergötland.
"Denna skålgrop har dock förmodligen inte haft något med kulten
att skaffa utan har helt visst gjort tjänst som tapphål till den vertikalt
stående hjulaxeln i en gammal skvaltkvarn.
Sådana tapphål voro ofta anbringade i sten. Och även i kvarnar av

Fig. 10. Block nr 23. Ljusröd granit. Storlek 66 x 43. Det ligger nu i trädgården
vid Smissarve 13 i Rone socken. Förut låg det i en åker ca 400 meter öster om
gården, med skårorna nedåt och helt nere i jorden. Men plogen stötte emot det,
varför man i början av 1940-talet beslöt att ta upp det.
Blocket är planslipat både före och efter skårornas påbörjande.
Skårorna 2 och 3 är smalare i ändarna på grund av planslipning efter skårornas påbörjande.
Skåra nr 2 är i överkant 93 mm bred på mitten men 82 mm i ändarna och
vid en cm djup är den 72 mm på mitten och 68 mm i ändarna.
Sl5:åranr 3 är i överkant 77 mm bred på mitten men 72 mm i ändarna och vid
en cm djup är den 64 mm på mitten och 60 mm i ändarna.
Skårorna
Från v.

Längd

Bredd på mitten
I över
På 1 cm
kant
djup

Djup på
mitten

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

55
64
65
55

79 mm
93"
77"
85"

35 mm
55 "
36 "
16 "

1
2
3

4

cm
"
"
"

64 mm
72"
64"
50"

Svikt

Radie

3 mm

29,5 mm
27,5 "
25,0 "
29,5 "

6 "
6 "
2 "
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senare typ har stundom vanlig sten fått lämna material till de lager,
vari drivhjulets ändtappar roterat.
I Kronobergs län har jag sett sådana i ännu kvarstående gamla
gårds- eller bykvarnar.
Dylika tapphålstenar markerar nu ofta platsen för gamla kvarn fall
i bäckar och åar. Och flerstädes ha sådana införlivats med hembygdssamlingarna som 'offerstenar', och vunnit burskap i den arkeologiska
litteraturen som sådana."
Tröskvandringar har också vanligen haft sten som lager för den
vertikala axeln.
20. Hällristningar, runstenar, samt bilder på 700-talets bildstenar är
i huvudsak avsedda ått hugfästa minnet av händelser som timat, samt
färden bortom graven.
21. På 400-talets bildstenar intar solhjulet en framträdande plats.
Många tror att bildstenar kan ha kantat gravgator i heden tid, men
det är ej bevisat.
Skillnaden mellan 400-talets och 700-talets gotländska bildstenar
samt att ca 1600 hus (kämpagravar) förstörts på Gotland omkring
500-talet tyder på att något allvarligt har inträffat och inte på fr~dlig
flyttning till nya boplatser. Det är kanske en annan folkgrupp, en
sekt av asaläran som gjort sitt segertåg i sydöstra Sverige med Gotland.
22. Malstenar. De har i de flesta fall uppkommit genom slipning
av stenyxor och dylikt. (Bild och text för denna ide finns i Nationalmuseet i Köpenhamn.) Sedan kan de ha tagits i bruk för malning av
säd. Men så länge det är säd emellan de mal:lllde stenarna nöter det
inte det ringaste på dem. (Jämför oljan på en axel.)
23. Slipskåror på kyrkor i katolska länder. De finns även på några
kyrkor i Danmark samt på Lunds domkyrka och på Eke kyrka på
Gotland. Skårorna är en till två dm långa och av olika typer men
oftast med halvrund botten. Dessa slipningar haJ (enl. Ramskou) fortsatt ända in på 1800-talet.
Eggredskap kan inte ha slipats i dem säger Th Ramskou (Skalk nr
1, 1966). Han anser även att det är så gott som säkert att sliparen
gjort medicin av slippulvret.
Men det kan väl också avse överförande av kyrkans kraft på något
föremål.
34

Fig. 11. Block nr 64. Röd, hård sandsten. Suderbys, Vänge. Blocket ligger vid en
brya.
Blocket är ett nyckel block för bevisföringen.
Från början har skåran slipats över hela blocket och omväxlande från båda
ändarna. Men så (en vår) har det hänt något. Det var kanske det att bryan inte
var isbelagd och så brydde man sig inte om att lägga ut några stockar att stå på
eller vidta någon annan anordning, utan man slipade endast från land. En avsats
i skårans botten bildades där slipdragen slöt. Jag har markerat avsatsen med tre
linjer på olika höjdlägen. Avsatsen visar tydligt att det är ett trubbigt, runt föremål som bromsats upp där.
Bottnens tvärradie på avsatsen är 35 mm men i skåran i övrigt är den 39-40
mm. Det har alltså varit slipning med grövre stång när avsatsen bildades.
Även i Hablingbo finns en sådan avsats. Det är tre skåror som går ihop och
slutar tvärt.
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Slipskårorna ett religionsarkeologiskt problem

Bottnen i nästan alla slipskåror på Gotland och i övriga Norden följer
två cirkellinjer - tvär- och längssektion - men med lokala avvikelser i längd, bredd m.m.
Blocken ligger i eller vid vatten.
Slipningen har varit mycket arbetskrävande och obekväm, särskilt
att få fram den halvrunda bågen i längdled. Var det inte något särskilt man eftersträvade skulle man inte slipa så.
Det tyder på att det är kult - att det är solens och vattnets livgivande kraft man söker. Livs- och fruktbarhetskult i allmänhet. Inte
bara i huset, utan även bland djuren, på åkern, jakt, fiske m.m.
Folket i heden tid var fullkomligt beroende av sin omvärld. De
trodde att de var omgivna av stränga makter som de måste hålla sig
väl med. De hade ingen naturlig förklaring på ep. del enkla företeelser
och då offrade de istället till gudarna för att blidka dem eller ock
hade de även andra kulthandlingar för sig.
I gamla tider led folk och djur om vintern av "tvinsot" (vitaminbrist), på gotländska kallad "ladingsdingnu" (vårtrötthet), men när
vårsolen lyst och det led mot sommar så var de botade från sin trötthet.
Jag har själv, förr i tiden, flera vårar varit trött men när våren
kommit och jag arbetat ute i solskenet ett par veckor, har jag åter
varit pigg. Likadant har det varit med gamla gubbar och gummor.
När de fått sitta ute i solskenet under stugväggen några dagar, så har
de repat levnadsmod. Värst var det med små barn. Många fick rakitis
(engelska sjukan). (Bl.a. massgravarna i Visby från 1361 visar det.)
Djur hade det också svårt. Många gårdar hade på våren något djur
som faktiskt fick hjälpas ut. Men när det varit ute i solskenet någon
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vecka och ätit gröna växter så var det åter friskt. Detta hände för
40-50 år sedan, men nu vet man bättre och "vårtrötthet" förekommer faktiskt inte.
Då är det inte att undra på att folket i äldre tider företog sig något
för att vintern skulle vika och våren och solen skulle komma.
Slipningen var mycket lokalt betonad. Det var sekter här och var
som slipade och offrade och hade sin bestämda form på skåran. De
kanske inte blotade så mycket. Sedan fanns det stora landsdelar där
blotning troligen ansågs vara det enda rätta. Mälarlandskapen var ett
sådant område. I Småland, Västergötland och Danmark var det, utom
blotet, skålgroparna som hade en viktig liturgisk funktion att fylla.
Midvinterblotet var bl.a. för att våren skulle komma. Man blotade
för fruktbarhet och man blotade för att minska gudarnas vrede. Men
alla blotfester var dock inte så hårda. Snorre Sturlasson har nedtecknat sägner från Tröndelag där hedningarna ärade gudarna under
det att de åt kokt kött och drack öl. Araben At-Tartuschi från kalifatet Cordoba (Hart vig Frisch, Europas kulturhistoria, s. 305) som
sannolikt år 973 deltog i en beskickning till Otto den store, har berättat åtskilliga drag från sin resa.
At-Tartuschi besökte även Hedeby. "Det är en mycket stor stad
vid yttersta randen av Världshavet. I dess inre finns färskvattenbrunnar. Innevånarna tillber Sirius, med undantag för några få personer
som är kristna och har en liten kyrka. Man högtidlighåller en fest,
vid vilken alla samlas för att ära Gud och äta och dricka. Envar som
slaktar ett offerdjur spikar fast en bjälke vid sin dörr och hänger
offerdjuret därpå, om det nu är en oxe, en vädur, en getabock eller
ett svin, för att folk skall veta att han offrar till Guds ära. Staden är
fattig på gods och guld. Huvudnäringen är fiske och det finns massor
av fisk. Nyfödda barn kastas i vattnet för att man skall spara utgifter.
- Jag har aldrig hört rysligare sång än hedebybornas; den är ett slags
brummande som tränger fram ur deras strupar liksom hundgläfs, bara ännu mera djuriskt."
I förhållande till Cordoba var Hedeby säkert mycket fattigt. Och
vad "hundgläfset" beträffar så var det väl rituell sång, eljest kunde
nog innevånarna sjunga.
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Fig. 12. Block nr 121. Storlek 80 x 65 cm. Hård svart bergart. Hälsingborgs museum.
Alla slipskåror i nordvästra Skåne är korta och har stor svikt evad de är slipade i löst eller hårt berg. De har tydligen slipats av samma sekt av soldyrkare
eller skall vi bara kalla dem slipskårefolk.

Skårorna

Längd

Bredd

Djup

Svikt

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

34
43
40
30

70 mm
65
70 "
65 "

11 mm
53
58 "
10 "

27 mm
65 "

l

2
3
4

cm
"
"
"

62 "
14

Tvärradie

Längdradie

25,2 mm
28,0 "

41 cm
37 "

"

Skårorna har slipats på sviktande yta. Slipsvackan vid skåran l är 35 x 17 cm.
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Fig. 13. Kvistofta vid Råå-ån. Bergsida av lös sandsten med ca 800 slipskåror.

Nästan alla skårors botten följer cirkellinjen i ~åväl tvär- som längdled. De
flesta skårorna är mellan 30 och 60 cm långa och har mellan 30 och 40 cm i
längdradie. Tvärradien är i de flesta skårorna mellan 16 och 24 mm. Minsta radien är Il mm. Största längd en skåra har är 64 cm och största svikt är hela
220 mm, vilket torde vara Nordens djupaste. Men största delen av skårorna är
slipade så nära intill varandra så att sidorna är bortslipade.
De flesta skåror är slipade på sådana platser att slipningsarbetet varit mycket
obekvämt.
Man har tydligen eftersträvat att följa cirkellinjen i såväl tvär- som längdled.
Kan det vara annat än solkult?
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Människooffer vid landets högsta blot
Kristna missionärer har berättat om människooffer i Norden - men
det var ju vanligt i alla primitiva religioner, när man trodde att gudarna "vänt sig bort". (Jämför judendomens människooffer eller andra religioners massoffer av människor, som vi i vår humana tid snart
börjar ta för overkliga och hänföra till sagornas värld.)
På Gotland hade området, där Visby nu ligger, högsta blotet för
landet (Gotland). (Enligt G Fritzell är "landet" synonymt med Gotlands högsta beslutande myndighet, alltinget.) I Svea rike hade Uppsala högsta blot. Vart nionde år måste alla delar av landet delta, utom
Gotland, som var fritt och endast hade ett avtal med Svea rike att
betala skatt mot att fritt få besöka Svea rike allestädes utan tull och
andra avgifter,14 Ännu så sent som på 1070-talet måste kristna personer i Svea rike köpa sig fria från att delta i festerna. Adam av
Bremen har beskrivit offerscenerna i och kring det helt guldklädda
hednatemplet i Gamla Uppsala omkring år 1070.

Områden med andra offer
På Gotland slipade och offrade man för våren och solen. I Västergötland knackade man skålgropar = solgropar, som man offrade i.
Men man blotade till gudarna mer eller mindre överallt.
Frånvaron av eller den ringa tillgången på slipskåreblock inom vissa
områden tyder på att slipkulten var lokalt betonad. Några block har
också grävts ned eller förstörts eller kanske sänkts i havet vintertid.
De var ju heliga stenar för den livgivande solens och vattnets fruktbarhetskult. Och slipningen var troligen för fruktbarhetsgudarna Frej
och Freja behagliga gärningar.
Hedniska fruktbarhetsgudar har ju överallt förefallit speciellt vedervärdiga när man ställer dem mot den kristna kyrkans syn på sexuallivet. I nordvästra Skåne är skårorna i den lösa skånska sandstenen
inte skadade. De var annars lätta att förstöra. Det kan vara att skåningarna i det området trodde mer på solens kraft än vad Frej och
Freja kunde åstadkomma.
På Gotland finns slipskåreblock överallt utom i Visbyområdet, som
var vigt för blotning. Men det kan också vara den mäktigare kyrkan
i Visby som likviderat slipskårorna därstädes.
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På gotländska landsbygden däremot uppgavs inte så snart den forna
friheten.

Offer i slipskårorna
Räknar man med att slipningen i Gotlands slipskåror pågått i 500600 år och att ca 3.000 personer slipat så blir det för Gotlands del
endast 2-3 timmar per person och år. Slipningen och slipföremålets
funktion kan då knappast vara enda motivet. Det har troligen även
varit offer eller offerfester vid slipskårorna.
De yngsta slipskårornas ålder kan beräknas efter Gotlands strandlinje.
"De flesta slipskåreblocken i inlandet på Gotland har legat i vatten
eller under vattenstor del av året." (Folke Hallberg, Hablingboboken,
s. 34.)
Samma förhållande bör ha varit gällande för de block som legat
vid Gotlands forna strandlinje. De har troligen legat i vattenlinjen
när de slipats. Därför ger beräkningen av landhöjningen skårornas
ålder eller omvänt.
Men varför har de gotländska blocken legat i vattenlinjen och inte
de skånska? De skånska skårorna har bara slipats nära vatten. Kan
det betyda att solen för östra Gotlands del tycks komma "ur vattnet"
om morgnarna?

Hednatidens "altarduk"
golv- och dörrmatta

är kristna tidens

Slipskåreblock har i Halland och på Gotland förts till kyrkor och använts till trösklar och golv. På Gotland har bildstenar också förts dit
och använts på samma sätt. Även andra hedniska kult saker har förts
till kyrkor och använts som "dörr- och golvmattor". Tröskelstenen
vid S Sandsjö kyrka i Småland har en kultskål som är 19 cm i diameter och 11 cm djup.
Kan det vara annat än att visa att Kristus besegrat de gamla gudarna?
Hednatemplen hade troligen (altar)-dukar med offerscener av hängda människor. Det finns några sådana bevarade, bl.a. en från Osebergskeppet, 800-talet.
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Vad skulle kristna tidens präster ha använt dem till, om de ej bränt
dem? Ja, troligen till att trampa på (och att torka fötterna på), för
att visa att inget ont hände dem. Samma ändamål kan plankorna i
1000-talets hedniska stavtempel ha tjänat.

har ju äggets form. Se fig. 5, vars slipsvackor inte kan ha slipats tidigare än på 500-600-talen, och knappast senare än i början av 1100talet.

Ätandet av påskägg = vårens hedniska sed
Bruket att fira en vårfest med äggätande, har från hedniska livs- och
fruktbarhetsriter gått över i den kristna religionen. Men nu har bruket
förlorat sin livsviktiga betydelse och betyder inte annat än gammal
tradition.
p H Nilsson berättar (Arets folkliga fester, 1915, s. 306):
"Seden att äta påskägg är säkert mycket gammal och icke av kristet
ursprung. Dess mening kan man blott ernå genom jämförelse med
vad ägget eljest betyder i folktron och folkbruk. Redan under antiken var det vanligt att lägga ägg i graven. I många myter om världens skapelse har den uppstått ur ett ägg som rämnat. Ägget, som ser
ut som ett livlöst ting, en sten, innesluter i sig på ett mystiskt sätt
livet. Ägget har därför blivit en symbol av livet och förekommer i en
mängd fruktbarhets- och bröllopsbruk.
I stället för ett exempel av många som samlats av andra, skall jag
hellre anföra ett från min hembygd.
När man sådde lin, skulle ett ägg ligga i 'säalöben' (korgen med
utsäde), husmodern gick bredvid såningsmannen och sade 'tjockt och
långt' skall linet bliva, menade hon. När såningsmannen vände hem
från arbetet, måste han äta ägg. Ifrån denna utgångspunkt förstår
man lätt, varför äggen förekommer i de bruk, som beledsagade vårbrukets början och varför de anknutits till den kristna fest, som firar
livets triumf."

Slipsvackor -

äggets symbol

Slipskårorna liksom ägget har två korsade rundningar - om man ser
det så. Längs och tvärs. Det var detta samt sambandet med Luxemburgs skedblads slipningar som jag tänkte på, nät jag en dag stod och
betraktade skårornas ovala vattenspeglar i block nr 19, fig. 8. Då slog
det mig att det även kunde vara livet ur ägget som lokala sekter firade vid dessa skåror. Då får även slipsvackorna en förklaring. De
42

Fig.14. Berggrund av lös sandsten, Rät-Iiasformation. På två ställen med ca 15
meter emellan går berggrunden upp någon meter över omgivande grässlätt, och
båda kullarna är fullklottrade. De ligger bakom husraden utmed Ringvägen i
Viken, Nordvästra Skåne.
Deras slipningar och ristningar är av många olika slag, men vid närmare
granskning kunde jag gallra ut de äldsta skårorna, ca 250 stycken. De är ca
30-50 cm långa, ha svikt på ca 8-10 cm och de flestas bottenprofil i tvärsektion
följer cirkellinjen. Bottenradien i skårorna är ca 18-24 mm, och i nästan alla
skåror följer samma radie samma skåra i hela dess längd.
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När kristnades Gotland?

Fig.15. Sandstenshäll på gamla skolgården i Döshult, Allerum socken, Skåne.
Ett 20-tal skåror har halvrund botten varav skåran under tumstocken, som är
125 mm djup, är den djupaste.
Dessutom finns en del mindre slipningar och ristningar av olika utseende.
Skåran

Längd

Bredd 4 cm
över bottnen

Djup

Svikt

Radie

Nr. 1

53 cm

50 mm

125 mm

125 mm

20,0 mm

Ena sidan av skåran är bort slipad genom slipning aven
bredden i överkant ej kan mätas.
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annan skåra så att

Gutalagen skrevs på 1200-talet och den skrevs för den då aktuella
situationen. Ty man skriver inte en lag för omständigheter som inte
finns.
Kap. 4 i Gutalagen stadgar förbud mot gudsdyrkan i lundar och
vid högar, i Vi och i med stavar inhägnade platser.
Om de hedniska sederna var glömda, vilket går på två, tre generationer, då bör kap. 4 ha haft en annan utformning.
Vi tar ett exempel i vår tid och ett bevis i den aktuella tiden.
1. Generationen före mig som var född på 1880-talet hade livet inrutat i en del seder och vidskepliga riter som ej fick frångås. Och en
del saker var tabu.
Jag har upplevt en del i min barndom och dessutom hört en hel
del berättas, men generationen efter mig har bara hört det berättas
men inte sett det utövas, och skulle de skriva en lag så blev nog kap.
4 bara hållen i allmänna ordalag.
2. Om vi antar att föregående religion upphörde nästan helt på
1l00-talet och att slipblocken hör samman med vissa riter i den religionen, samt att slipningen skedde i eller alldeles intill vatten, så
bör det stämma bra för de lägst liggande blocken med den vedertagna strandlinjeförskjutningen. Vi har där en hållpunkt i tiden.
Men enstaka återfall i rent hedniska riter har dock förekommit här
och var långt senare. Det bevisar att någon folkgrupp i många generationer välvilligt bevarat minnet av, och även utövat forna tiders
seder och bruk.
Ett exempel: I Hälsingborgs museum finns en jättelik fruktbarhetsgudinna av ek, tillverkad i mitten på 1300-talet. Den presenteras med
devisen:" ... som sista utväg, i svår nöd, åkallade man de gamla gudarna."
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Var det judendom

eller islam?

När började kristendomen eller annan besläktad religion få insteg på
Gotland? Det vet vi inget om.
Gravskicket på 800-talet talar för en förändring i folktron.
På Gotland fanns olika föreställningar om den dödes färd till dödsriket (himmelen). Olika typer av brandgravar och skelettgravar, riklig
färdkost och utrustning och nästan ingen utrustning alls, båt, symbol
av båt samt riktningen skelettet låg i m.m. Då behövdes det inte stor
påverkan utifrån för ändring av gravskicket.
Gotlands handelsförbindelser vid slutet på 800-talet gick kanske
nästan helt österut. Och sydost - med araberna. Gotlänningar och
svear hade kolonier och vistades på sina handels- och v!l<:ingaresor
ibland flera år i österled. Gotlänningarna var kända som goda handelsmän och deras färder gick främst till Volgabulgarerna och Chazararnas riken. Chazararna hade vid slutet av 700-talet antagit judendomen (Sv. uppslagsbok). Från samma tid spred sig också islam inom
chazarriket samt till Volgabulgarerna.15
Det är tänkbart att någon av de religionerna har påverkat Gotland,
därför att vikingahövdingen (farmansbonden) var en mäktig person
även hemma på Gotland. Han kan ha påtvingat sin omgivning de nya
tankebanor han fått i österled.
Enligt gravskicket sker en återgång till det gamla på 900-talet. Men
omkring 1000-talet börjar åter en ändring av gravskicket. Det är
kristet tänkesätt som tränger in. Om vi skall tro att det är Olof Haraldsson, som befallt ändringen av gravskicket då, så börjar den mera
omfattande ändringen år 1007.
Ett enhetligt gravskick bör ju styrka tron på lycklig färd bortom
graven.

Hur infördes kristendomen?
För att bättre förstå situationen på Gotland åren 1000-1200, skall vi
ta del av hur andra länder kristnades.
Historien har visat att om det är religionsfrihet i ett land så blir
det flera religioner och sekter av dem, liksom om politisk frihet råder
det blir flera partier. Skall det råda enreligionssystem eller enpartisystem så skall det gå med tvång. Var det inte våld och tvång, då fick
ett land aldrig en enhetlig religion.
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Fig.16. Brunn vid Laila och Björn Winsnes, Ammunde i Burs. Brunnen är endast 105 cm djup. Åt sidorna skyddas den av fyra kalkstenshällar som är 90 x
104 x 10 cm. Brunnen ligger 10 meter norr om förra mangårdsbyggnaden vid
Ammunde och slipskårorna är i södra hällen. De har uppkommit vid uppdragning av vatten med "brunnskrok" (rak, rund trästång med hake = krok) av trä.
De har alltså slipats upp aven rentvättad trästång.
Uppdragning av vatten med brunnskrok tillgår så att sedan spannet fyllts drar
man brunnskroken bakåt över brunnskanten under det att man för ned den till
marken med en hand och fattar(spannet med den andra. Skåror som uppkommer
på detta sätt får en jämn rund backe från ena ändan till den andra. Alltså motsats till svikt.
Brunnen är troligen flera hundra år gammal.
John Andersson, Linde, som var 13 år när han 1914 kom i tjänst vid Ammunde,
berättar att man tog vatten till kök och trädgård ur brunnen och det drogs upp
med brunnskrok, vilket då var en enestör.
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Det är något
bretts och blivit
I Romarriket
övriga religioner
första kristna en

paradoxalt att Jesu jämlikhetsenväldig genom tvång.
blev kristendomen erkänd som
år 313. Det tog nära 300 år,
fixerad dogmatik och en sträng

och kärlekslära utlika berättigad med
men så saknade de
kyrklig organisation.

Norden

Block nr 52. Grå granit. Storlek 1 x 1,5 m. Bjärges, Vamlingbo ca 2,6
km VNV om Vamlingbo kyrka och ca 300 m söder om Grumpeviken.
Blocket är märkligt så till vida att skårorna slipats på planslipad yta som buktar uppåt. (Blocket är kullrigt.) I skårorna finns långa raka repor.
Blocket ligger nästan helt nere i jorden och säkerligen på ursprunglig plats.

Fig.17.

Skårorna

Längd
I överkant

Nr. 1
Nr. 2

77 cm
91 "

Bredd
På 1 cm
djup

82 mm

61 mm

86 "

74 "

Djup på
mitten
45 mm
65 "

Svikt

7 mm

33

"

Radie

20,0 mm
20,5 "

Fyra block ligger här (nr 52, 53, 54 och 55). Tre block ligger i en triangel med
7-8 meters sida och fjärde blocket ligger i triangelns mitt. Samtliga block torde
ligga på ursprunglig plats.
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Med anledning av vikingarnas härjningar söderut sändes missionärer
till Norden i början på 800-talet för att kristna folken där. Men ännu
omkring år 1000 var det endast i Skåne och Danmark som kristendomen höll på att bli folkets tro. Alla övriga länder runt östersjön,
Venden samt Blekinge inräknat, hade endast vikingatidens religioner
så när som på några få kristna här och där. De fingo dock endast utöva sin tro i tysthet. Det var troligen ryktena om våldskristning i andra länder som var orsaken. Eljest var ju vikingarnas religion polyteistisk.
Venderna hade dock börjat tvångskristnas från Tyska riket under
900-talet, men år 983 reste sig venderna och mördade och förstörde
allt kristet norr om Elbe fram till Hamburg där ärkebiskopssätet
brändes (Månsson, 1939). Sedan var nuvarande Tyska östersjökusten
hednisk lång tid framåt.
Blekinge kristnades på 1050-talet av biskop Egino i Lund. Sverige
hade haft kristna församlingar i Västergötland från början av 1000talet och tidvis även på andra platser, men kristendomen fick inte
övertaget förrän in på 1l00-talet. Småland var hedniskt till 1120-talet.
Norra Baltikum kristnades både från öster och väster på 1100- och
1200-talen. I södra Baltikum "levde dock de gamla gudarna" längst.
Nästan hela Litauen var helt hedniskt ända in på 1300-talet.

Gotland
Gotlands kristnande bör ha följt tidsschemat för de närmast liggande
länderna - främst Sverige. Det kan dock ha hänt något revolutionerande år 1007. Vi saknar dock urkunder för det, även om Strelow
nämnt något. Det har troligen funnits en del, men de har kommit
bort. Kanske för att inte fläcka olofskulten. (Se alla träskulpturer av
Olof i Gotlands fornsal.) Sådant har hänt både förut och senare.
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