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1 Inledning 
Denna rapport redovisar uppnådda resultat och tillvaratagna fynd från begränsade undersökningar 

av sekundärt deponerat material på den sk Östhögen, belägen nordost om mynningen till grottan 

Stora Förvar (RAÄ Eksta 138) på Stora Karlsö i Eksta sn, Gotland. Dessa genomfördes 22-23 och 29-31 

augusti 2014 av Ny Björn Gustafsson, Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms 

universitet, i samarbete med Gotlands Museum, och finansierades med bidrag ur Palmska fonden. 

Undersökningarnas huvudsyfte var att lokalisera spår av vikingatida metallhantverk för att 

komplettera den ofullständiga bild som förelåg via fynd från grävningar 1888-93 och 1973. 

2 Bakgrund 
Stora Karlsö, ca 6,5 Km väster om den gotländska huvudön, har en grundmurad position inom svensk 

arkeologi. Detta kan i princip härledas till en specifik fyndlokal: grottan Stora Förvar nordost om öns 

huvudsakliga angöringsplats, Norderhamn (Fig. 1). De arkeologiska undersökningarna i grottan 

inleddes 1888 efter att rika lämningar av ben och boplatsrelaterade lämningar upptäckts vid 

jordtäckt (Schnittger & Rydh 1940:5). Inledningsvis, 1888-1890, leddes arbetet av Lars Kolmodin, 

lärare från Visby. De två följande åren, 1891 och -92, var även dåvarande amanuensen vid Statens 

historiska museum, Hjalmar Stolpe delaktig i arbetet. Grävningarna avslutades 1893 och medförde 

att grottans golvnivå sänktes med ca 4 meter, ner till den nivå som möter nutida besökare (Fig. 2 & 

3). Fynden, som delvis publicerades 1940, visade att grottan använts kontinuerligt från stenålder till 

modern tid. Senare undersökningar har dock visat att Kolmodins och Stolpes grävningar inte nådde 

grottans ursprungliga golvnivå över hela ytan – kulturpåverkade lager från de äldsta nyttjandefaserna 

kvarligger alltså delvis inne i grottan (J. Storå, muntl.). Dokumentationen från och av 1800-tals 

grävningarna är mycket sparsam, men med utgångspunkt i den kronologiska fördelningen av de 

tillvaratagna fynden brukar Stora Förvar främst behandlas som en stenålderslokal. Redan i ett brev 

till Riksantikvarien daterat 16/8 1889 beskrev dock Kolmodin hur ett antal artefakter med tydlig 

koppling till sen järnålder hittats i grottan (Schnittger & Rydh 1940:31 ff). År 1908 inlämnade sedan 

Bataljonsveterinären Henrik Hasselgren ett par verkliga rariteteter till Statens historiska museum: två 

gjutformsfragment av bränd lera som återfunnits i ytliga lager vid grottans mynning. Rent allmänt 

var, och är, sådana gjutformar mycket sällsynta, inte bara på Karlsö utan på Gotland som helhet. 

Detta beror framförallt på att mycket få gotländska boplatser undersökts på ett sådant sätt att 

gjutformsfragment kunnat observeras och tillvaratas. Hasselgrens fragment var av tydlig 

järnålderstyp och åsattes inventarienummer SHM 13418:3 hos museet. Ett av fragmenten är en 

tämligen anonym kantbit men det andra härrör från underdelen till en gjutform för krönet på ett 

ryggknappsspänne. 

Länge var dessa de enda kända gjutformsfragmenten av bränd lera från Gotland, men 1973 kom de 

att kompletteras med ytterligare fragment genom grävningar under ledning av Bertil Almgren, 

professor i arkeologi vid Uppsala universitet. 

3 De Almgrenska grävningarna  
Under sommaren 1973 genomförde Bertil Almgren och dottern Elisabeth Almgren en begränsad 

undersökning av området direkt utanför grottmynningen. Två meterbreda sökschakt, ett på vardera 

sidan om grottan, lades ut uppför och över de enda två ytor som lämnades outgrävda av Kolmodin 

och Stolpe (se vidare nedan). I rapporten från 1940 kallas de Parcell C och B II (Schnittger & Rydh 

1940, Fig. 14) men de benämns även Öst- respektive Västhögen. Syftet med den Almgrenska 

undersökningen var främst att åskådliggöra de ursprungliga stratigrafiska förhållandena framför 

grottan. Dessa hade bevarats intakta i de båda ”högarna”. Större delen av deras höjd beror dock  
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   Figur 1. Stora Karlsö. Grottan Stora Förvar markerad med  

på att marken mellan dem sänkts genom utgrävning åren 1890 & 91, men även på att jord från de 

första årens grävningar deponerades ovanpå den ursprungliga markytan. Trots de begränsade 

undersökningsytorna så tillvaratogs rika fynd av främst ben, sten och keramik. I schaktet uppför och 

över Östhögen tillvaratogs även ett, ur gotländsk synvinkel, mycket stort antal gjutformsfragment av 

järnålderstyp. Flera fragment har tydlig ornamentik och i många fall går det med ledning av denna att 

avgöra vad som gjutits i dem. Ett flertal fragmenten (bl.a. GM 0176-20006:44 & 45) härrör från 

gjutformar för tillverkning av ovala spännbucklor av typ P 25 och två fragment (GM 0176-20006:29 & 

46) från en gjutform till ett dosformigt spänne av som närmast liknar typ D 5 (Thunmark-Nylén 

1983:24 f). Två fragment (GM 0176-20006:54:2 & 85) hör till formar för gjutning av runda 

dekorknoppar till dräktspännen. Då den Almgrenska undersökningen främst inriktades på att frilägga 

och tolka lagerföljden i Östhögen kom fynden inte att rapporteras förrän år 2008 (Örjestad & 

Almgren-Aiken 2008). 

4 Förutsättningar för 2014 års undersökning 
Sedan år 2000, då resterna av ett förhållandevis välbevarat verkstadshus undersöktes vid Bottarve i 

Fröjel sn (Dahlström & Eriksson 2001), är gjutformsfragmenten vid Stora Förvar inte längre en 

isolerad företeelse. Vid undersökningarna i Fröjel tillvaratogs 960 g gjutformsfragment och med 

utgångspunkt i bevarade gjutkaviteter (avtryck) har produktion av ett antal olika föremålstyper 

kunnat beläggas (Gustafsson & Söderberg 2005 & 2007). Inga av dessa har dock kunnat kopplas till 

distinkt icke-gotländska föremål vilket är fallet vid Stora Förvar där bl.a. gjutformsfragmenten till P 

25-spännen tydligt sticker ut. Sådana spännen tycks generellt sett inte ha använts på Gotland som, 

baserat på grav- och boplatsfynd, verkar ha haft en mycket hårt styrd användning av etniskt 

betingade  
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Figur 2. Bror Schnittger i Stora Förvars mynning 1912  

(efter Schnittger & Rydh 1940). 

 

 

 

Figur 3. Uppmätning av Stora Förvar med inre parceller och grävda stick.  

Den övre streckade linjen markerar markytan före 1888 (efter Schnittger & Rydh 1940) 
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dräktsmycken (Gustafsson 2013). Därför var det av stort intresse att öka förståelsen av 

produktionsmiljön i och/eller invid Stora Förvar. Idag finns mycket lite kvar av de i grottan avsatta 

kulturlagren, och då främst i de båda outgrävda högarna vid sidan av grottmynningen. Av 

dokumentation från den Almgrenska grävningen framgår dessutom att gjutformsfragmenten inte 

hittades i en obruten kontext utan i omdeponerade fyllnadsmassor på Östhögens krön. 

5 Syfte med undersökningen 
Mot bakgrund av detta var det enda sättet att öka förståelsen av metallhantverket vid Stora Förvar 

att undersöka om fler fynd av gjutformar eller motsvarande hantverksrelaterade föremål kvarlåg i 

fyllnadsmassorna. Av rapporten över 1973 års grävning framgick inte heller var i schaktet 

gjutformarna återfanns, en kunskap som skulle kunna bidra till att besvara var i grottan de 

ursprungligen deponerades. Att de inte uppmärksammats under Kolmodins och Stolpes 

undersökningar är i sig inte förvånande. Trots att åtminstone Stolpe får anses ha varit en av sin tids 

skickligaste och mest erfarna fältarkeologer har återundersökningar av de schakt som grävdes under 

hans ledning på Björkö i Mälaren visat att gjutformsfragment även där kvarligger i återförda 

fyllnadsmassor (Ambrosiani & Eriksson 1992). Den dåtida grävtekniken var helt enkelt inte tillräckligt 

utvecklad för att upptäcka de relativt oansenliga gjutformsfragmenten. För att till fullo möjliggöra att 

dessa återfinns krävs att all jord sållas, en teknik som inte tillämpades under 1800-talet. 

Huvudmålsättningen med 2014 års undersökning var således att undersöka om fler 

gjutformsfragment kunde återfinnas och i sådana fall var på Östhögen dessa förekom.  

6 Metod 
Då Östhögen rapporterats bestå av sekundärt påförda fyllnadsmassor ner till åtminstone 50 cm djup 

(Örjestad & Almgren-Aiken 2008, Bilaga 2) så genomfördes undersökningen genom att jord inom 

rutor om 1x1 m spadgrävdes ner till orörda lager. Rutorna positionerades genom inmätning med 

RTK-GPS och all uppgrävd jord sållades i såll med masktäthet om 3x3 mm. Dokumentation skedde 

löpande genom fältritning och fotografering. 

7 Genomförande 
Undersökningarna genomfördes under totalt 5 dagar men i två etapper. Den första av dessa 

omfattade 2 dagar och innefattade etablering av lämpliga grävytor och sållstationer. Ett inledande 

problem var att inga koordinater för 1973 års schakt bevarats. Att återfinna detta var naturligtvis 

centralt för att undersökningen skulle kunna inledas. På tidiga fotografier har Östhögen en relativt 

skarp profil mot väster, alltså in mot det område som Kolmodin lät gräva bort 1890. Efter mer än 100 

års exponering för väder och vind har dock denna profil eroderats betydligt och vid 

undersökningstillfället var i stort sett hela branten täckt med hög vegetation, främst nässlor och 

andra örter. Den pågående erosionen ger sig t.ex. till känna genom att besökare stundtals hittar bitar 

av neolitisk keramik och andra artefakter, t.ex. ett bryne, invid grottan (Dessa fynd Förvarades 2014 

samlade på museet nere i Norderhamn). En jämförelse med en beskuren översiktsbild i rapporten 

(Örjestad & Almgren-Aiken 2008, Bilaga 3) möjliggjorde till slut att 1973 års schakt kunde återfinnas. 

Det visade sig att stora delar av den i schaktet återfyllda jorden eroderats bort och hamnat nere 

framför grottmynningen. Detta kan sannolikt delvis skyllas på att man, inför återfyllandet, 

rutinmässigt la ner plast i schaktet. Denna bör ha bidragit till att vatten från det ovanför liggande 

berget inte runnit undan utan istället kanaliserats in i schaktet där det bidragit till erosionen. Det 

tomma schaktet har sedan under drygt 40 års tid, likt en hålväg, nyttjats av får och besökare för att 

komma upp för branten. Detta har i sin tur bidragit till att förstöra plasten så till den grad att det vid 

undersökningstillfället bara återstod små flikar intill de tidigare schaktkanterna. 
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Figur 4. Situationsplan över 2014 års forskningsundersökning. Ruta 1-6 markerade med rött. Genom 

den kraftiga lutningen förvrängs Ruta 1 & 2 i lodrät plan. 1973 års schakt markerat med 

blått.(koordinater enligt SWEREF 99 TM) 
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Sedan 1973 års schakt återfunnits lades två 

meterrutor ut i branten söder om detta, intill 

den informationsskylt som upplyser om 

fågelskyddet på ön. Den branta lutningen 

försvårade grävningen, men inom någon timme 

stod det klart att de påförda lagren var mycket 

tunna in mot grottan – efter endast ca 10 cm 

nåddes orörda lager i den övre av de båda 

rutorna (Ruta 2) och i den nedre (Ruta 1) fanns 

spår av påförda lager endast i den övre delen. I 

det påförda Lager 1 fanns relativt stora 

mängder djurben och i Ruta 2 återfanns ett 

rätblocksformat sandstensbryne (Fnr 63). Sedan 

ytan i de båda rutorna rensats kunde delar av 

lagerföljden tydligt iakttas. Denna lutade 

kraftigt (Fig. 5) och pekade tydligt på ett av de 

metodiska problemen med fynden från 

Kolmodins grävning: istället för att följa dessa 

lager grävde man i konstruerade stick. Detta 

medför att fynd från samma stick kan härröra 

från flera, kronologiskt åtskilda lager. Sedan 

ruta 1 och 2 dokumenterats återfylldes de och 

en ny ruta, 3, öppnades på krönet av Östhögen i 

linje med men på ett avstånd av 40 cm från 

Ruta 2. Även här visade sig de påförda lagren 

vara tunna. Efter en inledande avtorvning och 

rensning dokumenterades därför befintliga 

lager som här synbarligen hade skadats genom 

erosion. I ytan fanns flera askrika fläckar och 

spikar och fragment av invändigt glaserad keramik återfanns vid rensningen. Det rör sig med andra 

ord om lager avsatta under relativt sett sen tid. Ruta 3 återfylldes efter dokumentation. 

Efter ett uppehåll på en vecka återupptogs undersökningarna den 29 augusti, nu med utökad 

arbetsstyrka (inalles 8 personer) och två sållstationer. Efter de inledande undersökningarna söder om 

1973 års schakt togs en ny ruta, 4, upp ca 30 cm norr om schaktet. För att undvika vidare erosion 

lades den inte dikt an mot det gamla schaktet. Krönet på Östhögen bildar här en platå som löper ca 

6-7 meter i nord-sydlig riktning. Jordmånen var helt annorlunda jämfört med Ruta 1-3; den bestod 

huvudsakligen av lucker, svart och synbarligt fosfatrik mylla som beväxtes av höga brännässlor. Till 

skillnad från i Ruta 1-3 var jorden tydligt påförd med rika inslag av djurben. Direkt under torven 

återfanns dessutom flera föremål och bitar av flinta. Först på ca 100 cm djup avbröts det påförda 

lagret av en grusig, askbemängd horisont, den ursprungliga lagerföljden. Ytterligare två rutor, 5 och 

6, grävdes intill Ruta 4. Ruta 5 omedelbart öster om och i linje med denna och ruta 6 norr om Ruta 4 

(jmf Fig. 4). I Ruta 6 påträffades inte det askbemängda lagret förrän på ca 110 -120 cm djup. Både 

Ruta 4 och 6 uppvisade samma karaktäristiska benrika mörka jord, men båda rutorna genomkorsades 

dessutom av en stenstruktur som löpte parallellt med erosionsbranten. Denna utgjorde sannolikt en 

slags stödmur som lagts upp 1890 för att förhindra jorden, som under 1888 och 1889 transporterats 

ut och lagts upp vid sidan av grottmynningen, att rasa ner i passagen mellan Öst- och Västhögen.  

Figur 5. Ruta 1 (nederst) och 2 (vänster om skylten) 

från nordväst 
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Förutom djurben och flinta återfanns en rad föremål av både järn och kopparlegering. Förekomsten 

av en ”omvänd kronologi” var tydlig. I grunden är detta naturligtvis självklart med tanke på att det 

rör sig om utschaktat material, men ändå värt att notera för ev. framtida undersökningar: äldre fynd 

med datering till stenålder återfanns högt upp, ofta inom 10 cm medan yngre fynd istället återfanns 

på ett relativt stort djup. 

8 Viktigare fynd från 2014 års undersökning 
En fullständig fyndförteckning följer i slutet av rapporten, men ett antal av de föremål som återfanns 

under 2014 års grävning kräver en närmare presentation.  

8.1 Gjutform 
Ett av syftena med undersökningen var att lokalisera fler gjutformsfragment med tydliga och tolkbara 

avtryck. Ett sådant fragment påträffades också, i Ruta 4 på ett djup av 80 cm. Det nyfunna 

fragmentet, Fnr 53 (Fig. 6), var av samma typ som två av de tidigare kända, P 25, alltså avsett för 

gjutning av ett spänne av fastlandstyp. Fragmentet är ca 32x30 mm och består av gulrött, hårt gods 

av samma typ som det ena av de båda tidigare kända fragmenten och kan möjligen härröra från 

samma gjutform. De båda fragmenten har dock ingen passning. 

 

 

 

 

8.2 Knacksten och slipsten 
Ytligt i Ruta 6 återfanns en rundad knacksten, Fnr 65 (Fig. 7 A), med tydlig slagyta. Stenen, vars 

största diameter är ca 56 mm kan grovt dateras till sten- eller bronsålder. På samma djup återfanns 

även en fyrsidig lårbensformad slipsten av sandsten, Fnr 64 (Fig. 7 B) med en största längd, höjd och 

bredd om 180x59x34 mm. Av formen att döma bör den dateras till grottans gropkeramiska fas 

(mellanneolitikum – ca 3200-2300 f.Kr.). 

Figur 6. Fnr 53, Gjutformsfragment från 

form till spännbuckla av typ P 25 



12 
 

  

 

 

8.3 Flintborrar 
Merparten av den flinta som återfanns 2014 utgjordes av små skärvor och flisor, men tre fyndposter 

från Ruta 4 avvek. En, Fnr 71 (Fig. 8 A) utgörs av en 38 mm lång kärnborr. De båda andra är 

skivborrar; den ena, Fnr 72 (Fig. 8 B), saknar spets och har en bevarad längd om 32 mm och en bredd 

om 23 mm. Den andra, Fnr 73 (Fig. 8 C) är komplett med en längd om 34 mm och en största bredd 

om 18 mm. Den kompletta skivborren, som också är den mer arbetade av de tre, är teknologiskt 

snarlik flera andra borrar från Gropkeramiska fyndlokaler, t.ex. från Alvastra pålbyggnad (SHM 

19150:F8:48). Schnittger och Rydh (1940:67) omtalar två fynd av borrar från Stora Förvar, men ingen 

av dessa motsvarar de här beskrivna. Ytterligare ett fynd, Fnr 78, ett avslag med en krumböjd 

retuscherad spets, skulle möjligen kunna vara en atypisk borr. 

 

 

Figur 7. Fnr 65, knacksten (A) och Fnr 64, slipsten (B) 

Figur 8. Flintborrar; Fnr 71, kärnborr (A), Fnr 72, skivborr (B), Fnr 73, skivborr (C) 
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8.4 Gotländsk örtug (Gote) 
I det dokumenterade fyndmaterialet finns inga äldre mynt beskrivna. Schnittger och Rydh (1940:59) 

nämner endast ”5 nyare tids mynt” från en okänd fyndplats i eller invid grottan. 2014 återfanns dock, 

i Ruta 5, precis under torven en gotländsk örtug – Fnr 1. Denna mynttyp kallas även Gote och 

producerades i Visby under perioden 1340-1450. Goten från Östhögen bör vara slagen mellan 1420 

till 1450 (K. Jonsson, muntl.), har en diameter om 17 mm och väger 0,6 g. Ytan är svårt skadad av 

korrosion men det är ändå möjligt att se den Visby-tyska liljan på åtsidan (Fig. 9 A) och det gotländska 

lammet på frånsidan (Fig. 9 B). Materialet är sannolikt silver med mycket hög inblandning av koppar. 

  

 

8.5 Klinknaglar och krampor (kalfatsklamrar) 
Norderhamn, öns nutida huvudhamn, ligger ca 250 m från Stora Förvar. Att hamnen brukats också 

under medeltiden har med god fog antagits, inte minst i samband med utförsel av sten från öns 

stenbrott. Vid 2014 års undersökning återfanns flera 

föremål med tydlig koppling till medeltida sjöfart. 

Först och främst i form av klinknaglar, d.v.s. båtnitar 

med kvadratiska nitbrickor. Totalt återfanns 5 sådana 

nitar i Ruta 4 och 5 – Fnr 13, 19, och 25. På egen 

hand indikerar dessa att delar av en klinkbyggd 

farkost någon gång tagits upp till grottan – möjligen 

som bränsle eller som återbrukade segment i någon 

typ av skydd för grottmynningen. Fyra fynd av 

järnkrampor eller sk kalfatsklamrar, en i Ruta 4 – Fnr 

18, (Fig. 10) och tre i Ruta 6 – Fnr 34, visar att delar 

av åtminstone en kogg hamnat uppe i grottan. 

Kramporna användes specifikt till att fixera 

tätningslister i botten av koggar och de i Östhögen 

funna exemplaren kan, trots att ingen av dem är 

      komplett, dateras till perioden 1350-1400 på 

Figur 9. Fnr 1, gotländsk örtug (Gote). Åtsida med lilja (A) och frånsida med lammet (B) 

Figur10. Fnr 18, krampa från kogg 
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typologiska grunder (Vlierman 1996:58). Minst två krampor av samma typ påträffades redan vid de 

Almgrenska undersökningarna 1973 (GM 0176-2006:101 & 1298-2006:2). 

8.6 Hästben 
Totalt insamlades ca 12,5 Kg djurben från de 6 grävda rutorna. Eftersom benen kom från en sekundär 

kontext och inte annat än i särfall kan sägas ha någon större vetenskaplig potential har huvudparten, 

efter samråd med Länsstyrelsen återförts till Stora Karlsö för att där ingå i den pedagogiska 

verksamheten. En större mängd ben finns redan i Historiska museets och Gotlands Museum och 

benen från 2014 års undersökning har därför inte analyserats mer ingående än att artbestämmas 

översiktligt. Bland benen fanns får, nöt, häst, svin, hare, säl, fågel och fisk representerade. Den stora 

majoriteten redovisas därför samlat som en post i fyndlistan nedan. Den osteologiska genomgången 

syftade också till att utesluta att några människoben skulle ha hittats. Så var inte fallet.  

Ett undantag gjordes dock för hästben. Vid Kolmodin och Stolpes undersökning av Stora Förvar 

identifierades och insamlades en viss mängd hästben (Schnittger & Rydh 1940:37 ff). Dessutom 

hittades en spelpjäs av hästtand (SHM 89831:E1) vilken tillsammans med flera arbetsstycken av ben 

och benhorn indikerar att ben- och hornhantverk kan ha utförts i grottan under sen järnålder. 

Skenben och tänder från häst innehåller förhållandevis stora mängder kompakt ben och lämpar sig 

väl som råmaterial till hantverk. Därför var det inte förvånande att två hästtänder återfanns i Ruta 1 

(Fnr 83). Vidare återfanns ett skenben, ett kotben och ett strålben i Ruta 5 (Fnr 84). Sannolikt rör det 

sig om ben från samma individ. Ett 14C-prov från skenbenet daterades till perioden 770-970 e.Kr. (2 

Sigma; Possnert 2015), alltså vikingatid. Sammanlagt återfanns 390 g hästben. 

9 Tolkning 
Utöver de ovan beskrivna fynden gav undersökningen av de sex grävda rutorna i Östhögen flera 

intressanta resultat. Dit hör upptäckten av den kallmurade stenstrukturen längs branten som utgör 

gräns mot den 1890 bortschaktade Parcell A. Sannolikt rör det sig om en terrasskant. Hur väl denna 

fungerat är idag svårt att bedöma, men äldre fotografier ger vid handen att betydande volymer jord 

eroderats bort från branten. Denna är idag långt ifrån flack men fotografier tagna av Hjalmar Stolpe 

1891 och K. J. A. Gardsten 1912 visar att den tidigare varit i det närmaste lodrät. Särskilt tydligt syns 

detta intill grottmynningen där åtskilliga kubikmeter jord eroderats bort under de senaste 100 åren 

(Fig. 11). 1912 var den då drygt 20 år gamla profilen förvånansvärt väl bevarad; ca 2,5-3 m av den 

ursprungliga lagerföljden var fullt utläsbar. Idag återstår ingenting av detta parti. Gardstens fotografi 

visar även på samma tendens som observerades i Ruta 1, 4 och 6, d.v.s. att markytan utanför grottan 

lutat markant mot nordväst oberoende av lager. 

När det gäller förståelsen av metallhantverket i Stora Förvar har undersökningen gett avgörande 

ledtrådar. Den ovannämnda terrasskanten pekar tydligt på att det påförda Lager 1 deponerats 

ovanpå Parcell C före 1890 då den intilliggande Parcell A avlägsnades. Jorden från denna och övriga 

parceller inne i grottan deponerades sedan längre ut. Detta innebär i sin tur att ursprungskontexten 

för den jord i vilken gjutformsfragmenten hittades 1973 och 2014 kan begränsas till ett område om 

5x5 meter i grottmynningen och två mindre områden längre in i grottan, d.v.s. de ytor som grävdes 

av Kolmodin under 1888 och 1889. Möjligen kan ursprungskontexten begränsas än mer, till det första 

schakt om 5x2,5 meter mitt i grottmynningen som grävdes 1888. Avståndsmässigt ligger det närmast 

Östhögen av de först undersökta ytorna (Schnittger & Rydh 1940:22). Dessvärre finns nästan ingen 

bevarad dokumentation från 1888 års grävning. Av Rydhs sammanställning framgår emellertid att 

undersökningen betraktades som en provgrävning och att mycket få föremål tillvaratogs i schaktets 

övre lager (Schnittger & Rydh 1940:30). Den intilliggande ytan undersöktes året efter och därifrån  
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tillvaratogs slagg och ett större stycke rödbränd keramik med grov, siltig magring och avrundad 

utsida. Denna motsvaras av ett fragment från Ruta 4, Fnr 62, som försiktigt tolkats som en del av ett 

blästerskydd. Vidare hittades ett krön från ett ryggknappsspänne vid 1889 års grävning (SHM 8678). 

Detta är i sig intressant med tanke på det gjutformsfragment till ett sådant krön som 

Bataljonsveterinär Hasselgren inlämnade till SHM år 1908. Kopplingen mellan fragmentet och krönet 

är inte säkerställd – krönet är förgyllt och rester av ett järnstift finns i dess övre del. Det kommer 

således från ett demonterat spänne. Med tanke på den under sen järnålder rådande praxisen att 

använda äldre föremål som modeller vid formtillverkning är dock sannolikheten hög att krönet 

använts som modell vid tillverkningen av gjutformar. Destomera så eftersom kröntypen är ovanlig, 

saknas på gotländska spännen och har sina närmaste paralleller i östra Mellansverige (Thunmark-

Nylén 2006:62). Dessa härrör från sena 700-talskontexter och är rikare och mer komplext ornerade 

än krönet från Stora Förvar, något som kan indikera en yngre datering för detta.  

Utöver fynden med koppling till metallhantverk finns som ovan nämnt ett tydligt inslag av 

bearbetning av ben och horn i Stora Förvar. Eftersom ben- och hornföremål även utgör en stor andel 

av fynden från grottans äldre brukningsskeden är det dessvärre svårt att bedöma åldern hos de fynd 

som inte direkt kan dateras på stilmässiga grunder. Flera föremål med klar datering till järnålder finns 

dock, bl.a. ett förarbete till en spelpjäs i ben (tyvärr utan närmare fyndangivelse; SHM 14344), den 

ovan nämnda spelpjäsen av hästtand samt ett antal kamdelar. Via det daterade hästbenet från Ruta 

5 är det möjligt att tidsmässigt koppla samman ben- och hornhantverket med metallhantverket i 

grottan. Under en period av 800-talet verkar då Stora Förvar ha nyttjats på ett sätt som motsvaras av 

funktionsbyggnader på andra fyndlokaler; man har avdelat plats för olika hantverksaktiviteter i 

grottan. Att besvara frågan om varför just Stora Förvar utvalts till detta ligger emellertid bortom 

målsättningen med denna rapport. Bilden kompliceras av att än fler hantverk sannolikt utövats i 

grottan. Flera halvfärdiga stenföremål ingår i fynden från 1890 och 1973, t.ex. sländtrissor som 

brustit då hålen borrats (SHM 8983:B2:9 & 43; GM 0176-2006:287 & 289). 2014 återfanns även ett 

avsmalnande, holkförsett föremål av kopparlegering i Ruta 5 – Fnr 3 (Fig. 12). Ett liknande föremål 

från Paviken i Västergarn längre norrut längs den gotländska västkusten har tolkats som ett, i 

ursprungsskick, trä- eller hornskaftat dorn för glaspärlstillverkning (Lundström 1981:99 f). 

Figur 11. Synbar inverkan av erosion vid Stora Förvars mynning. Till vänster 1912 

(K. J. A. Gardsten/ATA) och till höger samma plats 2014 
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Slutligen bör det påtalas att det högst sannolikt kvarligger en stor mängd föremål i den utschaktade 

jorden på Östhögen. Med tanke på kopplingen till 1888 års schakt är de dessutom inte att betrakta 

som kontextlösa annat än i ordets vidaste bemärkelse. Fler undersökningar i området runt Ruta 4-6 

skulle därför ytterligare kunna öka förståelsen av grottan Stora Förvars användning och betydelse. 

2014 års undersökning möjliggjordes genom anslag ur Palmska fonden och ett välfungerande 

samarbete med Gotlands Museum. 

  

Figur 12. Fnr 3. Föremål av kopparlegering med holk I den bredare änden. Möjligen dorn för 

glaspärletillverkning. 
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Bilaga 1: Undersökta ytor 
Totalt undersöktes en yta om 6 m2 som rutor om 1x1 m. Av dessa sammanhängde ruta 1 och 2 och 

ruta 4 till 6 (se situationsplan, Fig. 4). Ruta 3 låg i samma linje som ruta 1 och 2 men med ett 

mellanliggande avstånd av 0,4 m till ruta 2. Nedan redovisas lagerföljder etc för de enskilda rutorna. 

Ruta 1 
Undersökningsytan lutade kraftigt då den är belägen invid 1973 års schakt på den brant som bildades 

då området framför grottmynningen frilades 1890. I rutans övre, nordöstra del fanns ca 10 cm av ett 

markant påfört mörkare lager men detta tunnade snart ut och övergick efter ca 40 cm i sydvästlig 

riktning i helt orörda lager täckta av grästorv. Detta medförde att rutans nedre, sydvästliga del 

endast avtorvades och dokumenterades för att inte störa outgrävda lager. Efter friläggandet kunde 

lagerföljden tydligt observeras. Denna var, som väntat, inte horisontell utan lutade nästan 45 grader i 

nordlig riktning. Detta ansluter väl till markens lutning nedanför berget direkt öster om Stora Förvar. I 

rutans nedre halva hittades rester av svart plast som visade var kanten på 1973 års schakt var 

belägen. Den plasttäckta ytan blev bredare mot 

sydväst, vilket visade att rutan inte följde den äldre 

schaktkanten helt. 3 tydliga lager kunde dokumenteras 

i rutan. De var alla tjockare åt söder, d.v.s. närmast 

grottmynningen. Det översta av dessa ursprungliga 

lager, bestod av en grå, humusrik sandjord. Denna 

följdes i nästa lager av mörk sand vilken sedan, i det 

nederst synliga lagret följdes av ljusare, finkornig sand. 

Eftersom den grävda ytan lutade kraftigt åt syd-sydväst 

och inga vertikala profilsnitt gjordes så går det inte att 

med säkerhet uppskatta lagrens ursprungliga tjocklek. 

Den tydliga avvikelsen mellan den relativt platta 

toppen på dagens Östhög och lagerföljdens lutning är 

däremot av vikt för förståelsen av grottmynningens 

ursprungliga topografi; området framför grottan tycks 

ha lutat tämligen brant. 

 

Ruta 2  
Den grävda ytan anslöt direkt nordost om Ruta 1 och ligger även, genom den 1890 bildade 

genomskärningen, högre än denna. I denna ruta var det sekundärt påförda jordlagret betydligt 

tjockare än i Ruta 1, sannolikt till följd av att dryga 120 år av erosion gradvis förflyttat jord från 

Östhögens topp ner över branten. I rutans övre del kunde den påförda jorden tydligt iakttas genom 

att den var betydligt mörkare än det underliggande orörda lagret. I söder, mot grottmynningen, 

stördes lagerföljden av att en grop grävts ned för ett av benen till en skylt som informerar om 

fågelskydd. Denna grop hade sedan fyllts med cement. Det påförda lagret var påfallande rikt på ben 

och under detta avtecknade sig, i rutans övre, öst-nordöstra del, en tydligt avgränsad lins av mörk 

jord, kol och skörbränd sten. Anläggningen bör sannolikt tolkas som resterna av en härd. Denna 

undersöktes inte vidare. Liksom i Ruta 1 kunde (minst) tre lutande lager observeras sedan den 

påförda jorden avlägsnats. 

Ruta 1 från nordväst 
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Ruta 3 
Den undersökta ytan var belägen på Östhögens topp, i linje med Ruta 1 och 2 men ca 0,4 meter 

nordost om den senare. Här framträdde den tidigare iakttagna erosionen än tydligare då i princip 

inget av det påförda lagret var bevarat. Istället kunde det, efter avtorvning konstateras att erosionen 

här delvis avlägsnat den ursprungliga lagerföljden i rutans norra del. Sannolikt hör detta samman 

med exponering för smältvatten från det ovanliggande berget. I denna ruta blev det därför bara 

aktuellt att dokumentera resterna av den observerbara lagerföljden. Det översta lagret, 2, 

uppskattades till att ursprungligen ha varit ca 15 cm djupt. Det bestod av lös, brun humös jord med 

riklig inblandning av ben, främst från fisk och mindre djur. Enstaka bitar av kol och flinta förekom, 

tillsammans med spik. Under detta följde ett askrikt lager, 3, som i rutans nordöstra hörn 

begränsades av ett antal stenar som möjligen skulle kunna utgöra del av skoningen till ett stolphål. 

Bland fynden fanns skärvor av invändigt glaserad keramik av rödgodstyp. Längst i sydväst, i den del 

av rutan där mest jord eroderats bort, kunde ytterligare ett underliggande lager, 4, skönjas. Detta 

karaktäriserades av mörk jord med viss inblandning av ben och enstaka kolbitar. 

 

Ruta 2 från nordväst 

Ruta 3 från norr 
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Ruta 4 
Resultaten från undersökningen av Ruta 3 

visade att en omfattande erosion skett i 

området närmast grottmynningen. För att 

finna bevarade delar av det påförda lagret 

öppnades därför en ny undersökningsyta på 

toppen av Östhögen, men nordväst om 1973 

års schakt. Före avtorvningen täcktes hela 

ytan av högvuxna brännässlor, i sig en 

indikation på näringsrik jord. För att undvika 

erosionsproblem av det slag som i princip 

tömt 1973 års schakt lades ytan ut något 

indragen, ca 0,5 m från Östhögens brant i 

sydväst och ca 0,4 m nordväst om 1973 års 

schakt. Efter att de kraftigaste 

nässelrötterna avlägsnats stod det klart att 

jorden härrörde från grottan. Den var i det 

närmaste svart, mycket mullrik och  

  lättgrävd, närmast att likna vid ett träd- 

   gårdsland. I jorden fanns stora mängder  

djurben av olika storlek. Inget tydligt brott i lagerföljden kunde iakttas förrän på ca 1 m djup då 

jorden snabbt ändrade karaktär och blev hårdare med tydlig inblandning av aska och ljust kalkgrus. 

Närmast branten fanns redan från ytan ett tydligt inslag av stora flata stenar. Dessa hade av allt att 

döma staplats upp som ett slags kallmurad terrasskant eller stödmur, sannolikt i samband med att 

området framför grottmynningen undersöktes och schaktades undan vid 1890 års grävning. Utan 

stödmur skulle den lösa jordhögen – alltså i praktiken den jord som rent topografiskt skapat 

Östhögens topp – snart ha eroderats ned till den nya, betydligt lägre markytan framför grottan. 

Fyndmässigt fanns en tydlig ”omvänd” stratigrafi, d.v.s. att föremål av hög ålder – t.ex. flintborrar – 

återfanns högt upp medan yngre föremål – t.ex. gjutformsskärvan – hittades på större djup. Detta 

förklaras av att det rör sig om en dumphög där den jord som först schaktades ut från grottan kommit 

att överlagras av jord från äldre, djupare belägna och därmed senare utschaktade lager. 

 

Ruta 5 
Ytan anslöt direkt i linje till Ruta 4 i nordöstlig riktning 

och avvek inte från denna annat än i det att större 

stenar här var betydligt färre. Liksom i den intilliggande 

rutan var jorden mycket mörk och innehöll stora 

mängder ben. Samma tendens till omvänd stratigrafi var 

tydlig även här men vissa undantag förekom, t.ex. 

undersökningens enda myntfynd, den gotländska 

örtugen, som återfanns direkt i torven. 

 

 

Ruta 4 från nordväst 

Ruta 5 från nordväst 
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 Ruta 6 
För att undersöka om den stödmurskonstruktion 

som observerats i Ruta 4 även fortsatte längre mot 

nordväst öppnades ytterligare en ruta i direkt 

anslutning till Ruta 4:s nordvästra sida. Det kunde 

då konstateras att stenkonstruktionen mycket 

riktigt fortsatte parallellt med branten. Liksom i 

Ruta 4 och 5 var jorden mörk och benrik, men det 

påförda lagret sträckte sig också betydligt djupare 

ner. I rutans nordvästra del påträffades inte den 

ursprungliga markytan förrän på ca 1,2 m djup. 

 

 

 
Ruta 6 från norr 
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Fyndlista 
Fnr Sakord Typ Del Antal Fragm Material Beskrivning Vikt (g) Ruta Lager Datering 

1 mynt örtug  1  silver, Cu-
leg 

Gotländsk örtug (Gote) 
från ca 1420-50. D: 17 
mm 

0,6 5 Torv med 

2 bjällra  halva 1 1 Cu-leg Övre halvan av 1 
sammantryckt bjällra, 
ursp d: ca 15 mm 

1,3 4 1 jäå-med 

3 föremål spets  1  Cu-leg Avsmalnande spets 
med holk i den 
bredare änden. L: 79 
mm, största d: 6 mm 

4,6 5 Torv odat 

4 föremål   1 1 järn Bandformigt 
järnföremål. 48x13x5 
mm. Ej tillvarataget 

9,5 3 2 odat 

5 ten   1 1 järn Avsmalnande ten. 
35x6x6 mm. Ej 
tillvaratagen 

4,5 3 2 odat 

6 spik   1 1 järn Del av spik. L: 35 mm. 
Ej tillvaratagen 

4,5 3 2 odat 

7 spik   1  järn Böjd spik. L: ca 55 mm. 
Ej tillvaratagen 

6,3 3 3 odat 

8 spik   1 1 järn Del av spik. L: 30 mm. 
Ej tillvaratagen 

7,2 3 3 odat 

9 spik   1  järn L: 50 mm. Ej 
tillvaratagen 

6 3 3 odat 

10 spik   1  Järn L: 48 mm. Ej 
tillvaratagen 

5,5 3 3 odat 

Förkortningar: Cu-leg = Kopparlegering, odat = odaterad, stå = stenålder, brå= bronsålder, jäå = järnålder, med = medeltid, nyt = nyare tid (e 1500 e.Kr.) 
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Fnr Sakord Typ Del Antal Fragm Material Beskrivning Vikt (g) Ruta Lager Datering 

11 spik   1 2 Järn Delar av spik. L: 28 
mm. Ej tillvaratagen 

7,4 3 3 odat 

12 föremål   1 1 Järn Böjt järnföremål med 
en utplattad ända. L: 
ca 50 mm  

2,6 4 Torv odat 

13 klinknagel   3  Järn 1 hel - L: 35 mm - och 
2 fragmentariska 
klinknaglar 

58 4 Torv med 

14 ten   1  Järn L: 44 mm. Ej 
tillvaratagen 

7,2 4 1 odat 

15 spik   1  Järn L: 35 mm. Ej 
tillvaratagen 

3,8 4 1 odat 

16 spik   1  Järn L: 30 mm. Ej 
tillvaratagen 

2,9 4 1 odat 

17 kniv  blad 1  Järn Nerslipat knivblad 
med tydlig eggfas. L:  
162 mm. 

26,7 4 1 med-nyt 

18 krampa   1 1 Järn Från botten av kogg. 
Bevarad bredd: 44 mm 

10 4 1 med 

19 klinknagel   1  Järn L: 32 mm 13,6 4 1 med 

20 spik   1 2 Järn Del av spik. L: ca 25 
mm. Ej tillvaratagen 

10,6 5 1 odat 

21 mejsel   1 1 Järn Del av järnmejsel med 
avbruten tånge. L: 56 
mm 

7,6 5 Torv odat 

22 spik   1 1 Järn Del av spik. L: 40 mm. 
Ej tillvaratagen 

7,7 5 Torv odat 
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Fnr Sakord Typ Del Antal Fragm Material Beskrivning Vikt (g) Ruta Lager Datering 

23 spik   1 1 Järn Del av spik. L: 30 mm. 
Ej tillvaratagen 

6,4 5 Torv odat 

24 ten   1  Järn Sannolikt del av spik. 
L: 34 mm. Ej 
tillvaratagen 

4,2 5 Torv odat 

25 klinknagel   1 1 Järn Del av klinknagel. L: 
25 mm 

7,4 5 Torv med 

26 spik   1 1 Järn Del av spik. L: 11 mm. 
Ej tillvaratagen 

4,9 5 1 odat 

27 ten   1  Järn Sannolikt del av spik. 
L: 41 mm. Ej 
tillvaratagen 

4,4 5 1 odat 

28 ten   1  Järn Sannolikt del av spik. 
L: 23 mm. Ej 
tillvaratagen 

2,6 5 1 odat 

29 ten   1  Järn Grov 4-sidig ten, lätt 
S-böjd. L: 67 mm 

20 5 1 odat 

30 spik   1 1 Järn Del av grov spik. L: 42 
mm. Ej tillvaratagen 

14,2 6 Torv odat 

31 spik   1 1 Järn Del av spik. L: 35 mm. 
Ej tillvaratagen 

9 6 Torv odat 

32 krok   1  Järn Fragmentarisk, 4-sidig 
krok. Möjligen 
omböjd spik. L: ca 58 
mm (totalt). Ej 
tillvaratagen 

7,4 6 Torv odat 

33 ten   1  Järn Delvis mkt skev, 
sannolikt ämne. L: ca 
100 mm. Ej 
tillvaratagen 

15,5 6 1 odat 
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Fnr Sakord Typ Del Antal Fragm Material Beskrivning Vikt (g) Ruta Lager Datering 

34 krampa   3 7 järn 2 fragmentariska och 
minst 1 sönderfallen 
krampa från 
koggbotten. 

38 6 1 med 

35 spänne ringspänne  1 3 järn Sönderfallet 
ringspänne. Urspr 
ytterd: ca 40 mm 

8,7 6 1 jäå 

36 beslag   1 1 järn Del av beslag eller 
liknande. 25x20 mm 

3,5 6 1 odat 

37 föremål   1  ben bearbetat ben, 
stavformigt. 20x5x5 
mm 

0,6 4 1 odat 

38 kärl    5 keramik Från grövre, glättat 
och ytligt 
reduktionsbränt kärl. 1 
mynningsskärva 

52 1 1 jäå 

39 kärl    1 keramik Liten grovt magrad 
och ytligt 
reduktionsbränd 
skärva m parallella 
rillor. 

0,9 1 1 jäå 

40 kärl    1 keramik Utvändigt rabbad  6,1 1 1 brå 

41 kärl    6 keramik glättad, utan gropar 25 1 1 stå 

42 kärl    1 keramik Ytligt reduktionsbränd 
skärva 

8,5 2 1 jäå 

43 kärl    1 keramik glättad, utan gropar 7,9 2 1 stå 

44 kärl    1 keramik Rödgods, fläckvis 
glaserat 

17,6 3 Torv med 
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Fnr Sakord Typ Del Antal Fragm Material Beskrivning Vikt (g) Ruta Lager Datering 

45 kärl    1 keramik Rödgods, invändigt 
glaserat 

10,5 3 3 med 

46 kärl    1 keramik Rödbränd spjälkad 
skärva. Samma gods 
som Fnr 44 

5,8 4 1 med 

47 kärl    1 keramik Glättad, invändigt 
spjälkad skärva 

4,1 4 1 stå 

48 kärl    3 keramik Tunt, välbränt gods. 
Östersjöker? 

5,8 5 Torv med 

49 kärl    1 keramik Tunt rödgods, 
invändigt glaserat 

5,9 5 1 med 

50 kärl    1 keramik Grovmagrad skärva 
utan gropar 

8,8 5 1 stå 

51 kärl    1 keramik Tunn, dubbelsidigt 
glaserad skärva 

1,1 6 Torv med 

52 kärl    1 keramik Rödgods, invändigt 
glaserat 

25,2 6 1 med 

53 gjutform    1 bränd 
lera 

Del av form till P25-
spänne. 32x30 mm 

8,7 4 1 jäå 

54 gjutform    2 bränd 
lera 

Mindre, oornerade 
fragment 

1,4 4 1 jäå 

55 gjutform    3 bränd 
lera 

Mindre, oornerade 
fragment 

3,7 5 1 jäå 

56 bränd lera    1 bränd 
lera 

Hårt rödbränd. 
Sannolikt härdmaterial 

17,3 6 Torv odat 

57 smidesslagg    2 slagg Icke-magnetisk 47 1 Torv odat 

58 smidesslagg    1 slagg Magnetisk 3,5 3 Torv odat 

59 smidesslagg    1 slagg Icke-magnetisk 6,9 3 Torv odat 
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Fnr Sakord Typ Del Antal Fragm Material Beskrivning Vikt (g) Ruta Lager Datering 

60 smidesslagg    1 slagg Magnetisk 6,7 5 1 odat 

61 smidesslagg    1 slagg Icke-magnetisk 44,6 6 1 odat 

62 blästerskydd   1 1 bränd 
lera 

Skärva av rödbränd, 
siltig kvartsmagrad 
lera. Möjligen del av 
blästerskydd. Största 
L: 67 mm 

48,8 4 1 odat 

63 bryne   1  sandsten Rätblocksformigt med 
spår av 
nål/spetsvässning. 
60x22x18 mm 

55 2 1 jäå-med 

64 slipsten lårbens-
formad 

 1  sandsten Största mått: 
180x56x35 mm 

543 6 1 stå 

65 knacksten     kvartsit Rundad. Största d: 56 
mm 

176,4 6 1 stå-brå 

66 övrig slagen   1  flinta L: 25 mm 1,1 2 1 odat 

67 övrig slagen   2  flinta L: 30 & 28 mm 12 3 Torv odat 

68 övrig slagen   4  flinta L: 40, 35, 21 & 10 mm 17 3 1 odat 

69 övrig slagen   2  flinta L: 46 & 17 mm 6 4 Torv odat 

70 övrig slagen   18  flinta  29,5 4 1 odat 

71 borr kärnborr  1  flinta L: 39 mm 6,7 4 1 stå 

72 borr skivborr  1  flinta Avbruten spets. 
Bevarad L: 32 mm 

5,2 4 1 stå 

73 borr skivborr  1  flinta L: 34 mm 2,7  4 1 stå 

74 övrig slagen   9  flinta  8,5 5 Torv odat 

75 övrig slagen   11  flinta  11,5 5 1 odat 

76 övrig slagen   3  flinta  5,7 6 Torv odat 
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Fnr Sakord Typ Del Antal Fragm Material Beskrivning Vikt (g) Ruta Lager Datering 

77 skrapa skivskrapa  1  flinta Största bredd: 32 mm 4,7 6 1 stå 

78 föremål   1  flinta Möjlig borr av avslag 
med krumböjd, 
retuscherad spets 

1,4 6 1 stå 

79 övrig slagen   8  flinta  14,6 6 1 odat 

80 övrig slagen   1  kvarts 15x13x7 mm 1,4 4 1 odat 

81 övrig slagen   1  kvarts 28x23x12 mm 10,5 6 1 odat 

82 sten   1  kullait Oval, mörkröd 
strandsten 

17,8 5 1 odat 

83 tand   2  häst 2 hästtänder. 
Sannolikt råmaterial 

113,8 1 1 odat 

84 ben   3  häst Skenben, kotben & 
strålben 

387 5 1 jäå 
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