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”Slite härbärgerade oss över nattenom, är en av de härligaste
hamnar på Gotland”.
Carl von Linné, vid besök i Slite 1 juli 1741
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Bakgrund och förutsättningar
Region Gotland planerar för byggnation av
bostäder inklusive parkering inom fastigheten
Othem Strandridaregården 1 som en komplettering
till befintlig bebyggelse. Fastigheten är belägen i
östra delen av Slite samhälle, strax söder om Slite
torg och intill vägen upp till Slite backe. Den går
under den folkliga benämningen Strandridaregården.

Figur 1. Undersökningsområdet utgörs av
Strandridaregården, som ligger centralt i Slite samhälle
på östra Gotland, ca 32 km öster om Visby. Utdrag ur
fastighetskartan. © Lantmäteriet.

På tomten finns idag två byggnader uppförda under
1900-talet och en äldre byggnad som har rötter i
1700-talet och som idag används av Othem-Boge
hembygdsförening. Den senare byggnaden har
utgjort brygghus och fähus till Tullhuset och
används som hembygdsmuseum för föreningen
Othem-Boge hembygdsförening.
Syfte, målsättning och metod
Undersökningens syfte är att ge kunskap om
bebyggelsekontinuiteten på gårdsplatsen. Gården
har ett relativt centralt läge nära hamnen i dagens
Slite och kan på så vis belysa en del av Slites
utveckling, från åtminstone 1600-tal och framåt
(möjligen redan från senmedeltid).
Undersökningens ambitionsnivå har, i enlighet med
Länsstyrelsens riktlinje, hållits låg vad gäller
dokumentation av byggnadsresterna på platsen.
Eftersom byggnader från denna tid finns bevarade
har de endast beskrivits och dokumenterats
översiktligt samt i plan. Särskilt karaktäristiska eller
vetenskapligt intressanta byggnadsdetaljer har
dokumenterats mer noggrant.

Figur 2. Aktuell fastighet för undersökning.

Undersökningen bygger på den arkeologiska
förundersökning som tidigare utförts inom de
områden som berörs av den planerade
byggnationen inom tomten, markerade i figur 3 på
följande sida (Rapport Arendus 2018:20, se även
rapport ArkeoDok 2012:1).

Fokus har därutöver legat på de fynd som kan
beskriva bebyggelsemiljön i sitt sammanhang, samt
analyser och prover för att belysa nyttjandet av
platsen och datering av förekommande
byggnadsrester.

De ytor som kommer att tas i anspråk enligt
byggnadsplanen är tre till antalet, i form av två
byggnader (yta B och C och en parkeringsplats (A).
Arbetsinsatsen har huvudsakligen inriktas på yta C
där den mest komplexa samlingen av murverk och
byggnadsrester påträffades vid förundersökningen
under våren 2018. Det bedömdes även kunna bli
aktuellt att eventuellt göra en begränsad insats i den

Byggnadsrester tillkomna efter 1850 har inte blivit
föremål för någon mer detaljerad undersökning och
beskrivs endast mycket översiktligt (viss översiktlig
dokumentation har dock skett för att tolka gårdens
utveckling under äldre tid). Äldre underliggande
strukturer har undersökts i linje med målsättningen.
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östligaste delen av yta B som ser ut att
överlagra platsen för äldre bebyggelse,
men som hittills inte har undersökts. Vid
yta A planerades ingen undersökning,
eftersom den arkeologiska
förundersökningen inte har gett något
resultat av antikvariskt intresse inom
denna del av tomten.
I arbetet har även ingått att väga samman
resultaten från tidigare undersökningar, för
att få en så komplett bild som möjligt av
historien inom fastigheten.
Undersökningens syfte ska enligt
länsstyrelsens beslut ha relevans för
myndigheter, forskning och allmänhet.
Dokumentationen skall vara av
vetenskaplig god kvalitet och tillräcklig för
att ge kunskap om de borttagna
lämningarna. Särskild målgrupp är
Länsstyrelsen och Region Gotland.

Topografi och fornlämningsmiljö

Figur 3. Den befintliga bebyggelsen planeras att förtätas med två
byggnader (B och C) och med parkering (A).

Den aktuella tomten är belägen i östra
delen av samhället Slite. Tomten sluttar
kraftigt från öster mot väster. Idag utgörs
tomten av öppen gräsmark med enstaka träd,
där dock de östligaste delarna som vetter ut mot
Lotsbacken är beväxta med ett antal större
lövträd och tämligen tät undervegetation,
framför allt bakom den östra byggnaden.
Några ovan jord synliga fornlämningar är inte
registrerade inom tomten. Däremot har tidigare
undersökningar visat på förekomsten av
lämningar under markytan. Mer om detta i det
följande.

Figur 4. Den västra delen av fastigheten utgörs av gräsmatta
med enstaka lövträd.

Figur 5. I tomtens östra del, mot Lotsbacken,
syns i markytan tydliga lämningar av husmur i
form av kalkstensplattor.
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Historien om platsen
Den aktuella fastigheten heter således
Strandridaregården 1:1, vilket pekar mot att detta
har varit platsen för en historisk funktion i form av
en Strandridare. En strandridare var den tidens
tulluppsyningsman som hade till uppgift att bevaka
statens intressen längs de svenska kusterna. På
Gotland fanns under dansktiden vad som kallades
”haffnefogde” med uppgift att deklarera in- och
utgående trafik i de skilda hamnarna runt om på
Gotland.

Figur 6. Strandridaregården i Ljugarn. Foto: Helen
Simonsson. https://sv.wikipedia.org/wiki/
Fil:Strandridaregården_Ljugarn_Gotland.jpg

Hamnfogdar fanns i Visby och i åtta av de större
hamnarna runt om på ön. När Sverige tog över
Gotland efter freden i Brömsebro 1645 inskränkte
man antalet strandridare till sex stycken, som då
fanns i hamnarna i Burgsvik, Klinte, Kappelshamn,
Slite, S:t Olofsholm och Östergarn. Antalet
strandridare minskades 1649 ytterligare, till fem,
men redan nästa år tillkom en chefstjänst,
överstrandridare. År 1661 redovisas på nytt sex
strandridare, och 1691 hade antalet ökat till 10;
detta år ändrades överstrandridarens titel till
strandridareinspektor (Bergström 1965).

Till våra dagar har en sådan byggnad blivit bevarad
och det är strandridaregården i Ljugarn, nu
iordningställt till museum.
Beskrivningen ovan är hämtad från en Kungl.
Maj:ts förordning från 1724. I denna framgår det
också i detalj vad en strandridare skulle göra.
”Strandridare på Gottland hafva följande at observera:
1. Så snart någon Farkåst anländer i den Landt-Hamnen,
dit han förordnad är, Segel stryker och Anckar fäller, begifver
han sig oförtöfwat om Bord, fodrar Märck-Rullan af
Skepparen, och förrättar sedan Visitationen med all
försicktighet.
2. Så snart den är förrättad, fortskyndar han samma stund
Skepparen til Staden med hvilken han, eller genom annat
säkert bud, skickar Märck-Rullan förseglad til TullCammaren. Imedlertid förseglas Luckor och alle tilgångar til
Farkåsten, och åligger Strand-Ridaren, wid Tiänstens
förlust, och widhängande swårt straff, granneligen tilse, at
icke det ringaste af Farkåsten föres i Land, innan han TullCammarens Ordres därom undfått.
3. Sedan Tull-Cammaren Fri-sedel meddelt, efterser StrandRidaren på det nogaste, at inge i Landt-Hamnarne til
införsel förbundne
Waror practiceras där i Land. Skulle sådant i Farkåsten
finnas, måste det anhållas, och ofördröjligen wid TullCammaren
tilkännagifwas.
4. När Skepparen til inlastning Frisedel undfått,
tillåter han Skepparen att begynna lasta, hwilken Last han
granneligen i Farkåsten inräcknar, och hwar dag i sit Diario,
uppå det af Tull-Cammaren därtil undfångne stämplade

Uppdraget att hålla en strandridare låg sedan
gammalt på bönderna själva. Under 1500-talet
hade bönderna haft ett direkt ansvar för
bevakningen av hamnarna, utformat så att de var
skyldiga att i varje hamn hålla två vaktkarlar. Den
bestämmelsen ändrades dock 1594, efter
överenskommelse med hamnfogdarna, så att dessa
själva skulle svara för folk och hästar i erforderlig
utsträckning (Björkegren 1951).
Det ålåg bönderna bland annat att uppföra och
underhålla strandridareboställen vilka skulle
uppföras på ett givet sätt. Det fanns direkta beslut
på exakt hur en strandridaregård skulle se ut
avseende storlek och form; ”en Stufva om 9 alnar i
qwadrat, 2 kamrar wed de större segelbara Hamnar och en
vid de mindre till 4 1/2 eller 5 alnar i qwadrat och ett kiök
om 6 alnar i qwadrat och en förstufva 6 alnar lång och 3
alnar bred, alt under ett tak, jämte Allmogen äfven på slik
händelse bör uppsätta en Byggning af 12 à 14 alnar lång
till Stall och Fähus.”
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Figur 7. En tolkning av hur strandridaregården såg ut i Slite under 1700-talet. Den lilla byggnaden till höger finns
ännu idag kvar, övriga byggnader är borta i den form och den placering de hade under 1700-talet. Efter Öhrman
1983.

Bebyggelsebilden

papperet, noga antecknar, men icke i några kladdar och
bijlängder, wid förlust af tjänsten.
5. At hwar afton igenlåsa Luckorne på Farkåstarne, så länge
de ligga i Hamnen, och noga tilse, at
icke något natte-tid ut-eller in- practiceres.
6. Då Farkåsten sin fulla Last intagit, afsänder StrandRidaren til Tull-Cammaren en
af honom underskrefwen attest på hela Ladningen, hwar i
hwar Sort för sig noga specificeres, och då Skepparen erlagdt
Tullen med andre Rättigheter, fådt sitt Pass, och wid
Visitationen alt ricktigt är befunnit, tillåtes honom at resa.
7. StrandRidare böra och tilse, at ingen Låss- eller Landning
i förbundne Hamnar föröfwes. Finnes där något Strandwrak,
måste de så laga, at det i
god Ordning blifwer bärgat, och at det bärgade ei något
förfares, utan at däröfwer en noga Förteckning hålles, som til
Tull-Cammaren bör insändas. Strand- Ridare-Inspectoren på
Gottland skal hafwa noga inseende, huru Strand-Riderne i
följe häraf deras tiänster förrätta, samt åfta besöka
Hamnarne, och får han, så länge Seglationen påstår, wid
förlust af tjänsten, ei blifwa wid sitt hemwist mera än en dag
tillika, rapporterandes
esomåftast Tull- Cammaren hwad wid Hamnarne passerar,
därest han och hwar Månad, innom den 8. i den följande
wid åfwan förmälte Wite, skal inlefwerera et ricktigt
Diarium på den förflutne
Månadens Visitationer wid Landt- Hamnarne, som TullCammaren sedan, jämte andra Månads-Documenter, til
Stora Siö-Tull-Contoiret insänder.”

För att ge en beskrivning av bebyggelsen placering
och utformning på tomten under äldre tid som ett
underlag för den arkeologiska undersökningen
utgör de äldre kartmaterialet en ovärderlig källa.
Kartorna ger en översiktlig bild från slutet av 1600talet och mer detaljerad från slutet av 1700-talet till
idag. I det äldsta kartmaterialet är som regel
bebyggelsen enbart utritad i form av en hussymbol.
När vi första gången möter platsen i kartorna är det
i en geometrisk avmätning från år 1689. Kartan ger
i sig en bild av ett landskap som till stora delar har
ett ursprung flera hundra år tillbaka. Vid den här
tiden är bebyggelsen i Slite synnerligen begränsad.
Det finns två kalkugnar uppe vid Länna och även
flera boningshus, utskeppningshamn och en
väderkvarn. Nere vid det som blir Slite samhälle
finns en kalkugn med tillhörande kalklada och
därtill är utritat strandridaregården (bokstaven G i
kartan). Den mest omfattande
kalkindustriverksamheten var vid den här tiden vid
Länna.
Det är för övrigt frapperande hur lite av området
som var bebyggt vid den här tiden.
Fram till upprättandet av skattläggningskartan 1753
är situationen i Slite i stort sett densamma som
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Figur 8. Geometrisk avmätning av Slite från
1689. Notera att norr i kartan är nedåt i kartan.
Vid Länna, i kartans nederkant, finns
bostadshus, kalkugnar och kalklador, liksom
en utskeppningshamn. Nere vid Slite (i
bildens överkant) är strandridaregården
utmärkt (G), liksom även slottet på
Slottsbacken (E). Källa Lantmäteristyrelsens
arkiv, akt H67-1:12. © Lantmäteriet.

Den äldsta kartan som mer i detalj visar
bebyggelsens omfattning och utbredning
och de enskilda husens placering är en
uppmätning från 1765. Vid den här tiden
utgjordes strandridaregården av ett flertal

drygt 50 år tidigare. Vid Slite är det nu två
kalkugnar med tillhörande kalklador på norra och
östra sidan av Lotsbacken. Bebyggelsen i övrigt
inskränker sig till två gårdar, där den östra gården i
kartan, figur 9, är strandridaregården. Den andra
gården tillhörde Patrich Sturtzenbecker, en av
kalkpatronerna i Slite och Othem socken, som även
ägde såväl File som Ytings och delar av Närs
gårdar.

Figur 9. Utdrag ut skattläggningskartan över Othem
1753. Två gårdar är utmärkta i kartan, den till höger är
strandridaregården, den till vänster är boningshuset
som ägs av Patrich Sturtzenbecker. Källa
Lantmäteristyrelsen, akt H67-1:3. © Lantmäteriet.
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hus, såväl en bryggstuga som
ladugård och andra uthus och en
större byggnad som bostad.
Man kan notera att marken ännu
inte var uppdelad på skilda ägare,
vilket innebar att även andra ägde
hus i området.
Sett i kartan 1765 är den byggnad
som har beteckningen 8,
strandridaregårdens boningshus.
Som regel brukar
mangårdsbyggnader vara av mer
varaktig karaktär än uthus och
man kan förmoda att
boningshuset har ett antal år på
nacken när kartan upprättas.
Exakt när denna byggnad
tillkommit går dock inte att klara
ut, då vi saknar äldre källor som
specifikt behandlar just denna
byggnad.
Storskiftet över Närs och Österby
visar på att bebyggelsen till
strandridaregården ännu är
intakt. Samma hus är ännu i bruk.
Man kan notera att mangårdsbyggnaden och ytterligare några
byggnader hålls samman av ett
staket, där en del byggnader ligger
utanför staketet. Det bör också
noteras att en del byggnader ligger
på Närs marker och en del på
Österbys marker, vilket kom att
innebära vissa förändringar längre
fram.

Figur 10. Uppmätning av Slite 1765. Med färg är markerat byggnader som
fanns i anslutning till strandridaregården. Med gult markeras byggnader
som hörde till strandridaregården och med röd färg byggnader som hörde
till andra ägare. Den streckade linjen som passerar genom gårdsmiljön
utgör gräns mellan Österby och Närs ägor. Sifferbeteckningen innebär
följande, hämtade från beskrivningen till kartan; ”7 Strandridarens brygghus,
n° 8 Do byggning, n° 9 handelsman Funks byggning, n° 10 Strandridaren
öfrige byggnader….. n° 14 den af Handelsman Westphal nu uppsatte och
disputable bygning i anseende till stället…. n° 16 en af Strandridaren
brukad kryddgård”. Källa Lantmäteristyrelsen 1765 akt 09-oth-36.

Figur 11. Utdrag ur storskiftena
över När (1777) och Österby (1775)
sammanlagda till en karta.
Bebyggelsen till
strandridaregården ligger både på
Närs marker och Österbys marker.
Bebyggelsen är intakt sedan den
äldre kartan. Källa
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt
H67-15:1 och H67-23:2.
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Följande karta är upprättad 1832, närmare
70 år senare (figur 12). Den visar vissa
förändringar av bebyggelsen i söder som
hör till strandridaregården, men
mangårdsbyggnaden och de två husen intill
är ännu på plats. Det har tillkommit en
byggnad söder om mangårdsbyggnaden på
så sätt att byggnaderna runt
mangårdsbyggnaden bildar en tydlig
fyrkant med fyra byggnader. Den byggnad
som ligger sydsydost om gårdsgruppen
förefaller sett i relation till den äldre kartan
har byggts ut till större skala. I söder är den
större byggnaden ännu intakt medan två
byggnader har försvunnit.
Av intresse här är att den bebyggelse som
idag utgör Hotell Slitebaden nu är till del
anlagd, vilket innebär att den är bygd före
1832. Man kan också notera det ringa
avståndet mellan husen tillhörande
strandridaregården och byggnaderna till
hotellet.
Genom att föra över bebyggelsen från
kartan 1775/77 till kartan 1832 framgår
det tydligt vilka hus som ännu vid den här
tiden var i bruk och vilka som försvunnit,
respektive tillkommit eller i övrigt
förändrats. Till att börja med kan man
notera att strandridaregårdens brygghus i
nordost är borta, där nu hotellet anlagts.
Själva boningshusdelen är ännu intakt med
de tre husen som bildar en innesluten
gårdsplats. Det har dock tillkommit en
byggnad i väster. I övrigt sammanfaller den
resterande bebyggelsen enbart till en del
och det är uppenbart att flera hus har
försvunnit och några kommit till. Några av
husen kan också har utökats vad gäller
storleken, exempelvis huset längst i väster
och längst i sydöst intill ägogränsen. De
tycks dock vara markant större vilket
antyder att man rivit de äldre husen och
byggt nytt och större på samma ställe. Det
betyder att dessa byggnader är tillkomna
efter 1777 och före 1832. Sammantaget är
det enbart de tre husen runt själva

Figur 12. Med gul färgton markeras bebyggelsen till
strandridaregården och med röd färgton den bebyggelse som
idag utgörs av Slite hotell. Källa Riksarkivet, Sverige, stads- och
fästningsplaner, Karlsvärd, SE/KrA/0424/065/102b (1832), bildid:
K0030961_00001.

Figur 13. En sammanläggning av bebyggelsen 1775/77 (blå
byggnader) och 1832 (gula byggnader). Röda byggnader är
”hotellet”. Som framgår är det enbart tre byggnader som ännu är
intakta från mitten av 1700-talet. Det är boningshuset och de två
byggnader som bildar en inramad gårdsplats i norr. Två
byggnader i söder har uppenbarligen byggts ut till större enheter
och två byggnader har försvunnit och ersatts av en ny byggnad.
Denna senare byggnad är det som idag kallas för stallet och som
brukas av Othem-Boge Hembygdsförening.
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boningshuset som med säkerhet ännu är
desamma som fanns 1775/77.
Laga skiftet från 1873 visar en bild av
bebyggelsen som till del är ändrad, men
ändå till stor del densamma som femtio år
tidigare. Det gäller boningshuset och
byggnaden mittemot och det gäller de två
byggnader som tillkom mellan 1775 och
1832 i den västra delen av tomten.
Däremot är byggnaden i söder nu
sannolikt riven och en ny, lång byggnad är
på plats. Även bebyggelsen vid hotellet har
förändrats tämligen radikalt, även om
byggnadernas placering till stor del är
densamma.
Laga skiftet kom också att innebära att
tomten nu fick det utseende och den
omfattning som den har än idag.

Figur 14. Bebyggelsen 1876 i samband med upprättandet av laga
skiftet över Othem socken.

Jämför man situationen mellan åren 1832
och 1876 kan man konstatera att det skett
tämligen omfattande förändringar, inte
minst vad gäller hotellets byggnader. Här
är endast en byggnad ännu densamma,
belägen i den östra delen, och som utgörs
av en långsmal byggnad i nordnordostligsydsydvästlig riktning. Övriga byggnader är
kraftigt ombyggda, även om riktningen på
den centrala byggnaden ännu är
densamma.
Vid Strandridaregården är ännu
boningshuset och byggnaden söder om
desamma, liksom den mindre byggnad som
ligger längst i söder. Flera byggnader har
synbarligen försvunnit och nya har kommit
i deras ställe.

Figur 15. En jämförelse av bebyggelsen år 1832 (gröna byggnader
och 1876 (gula byggnader). Bebyggelsegruppen till höger är
hotellet och till vänster Strandridaregården. Noteras bör att det
östra hörnet av Strandridaregården nu är avstyckat från fastigheten
och bebyggd med en längre ekonomibyggnad.

Strandridaregården anlagd. Därtill är det väsentliga
förändringar av bebyggelsen. Den gamla
Strandridarebostaden är borta och har ersatts av en
byggnad som ligger i ett annat väderstreck. I det
östra hörnet av tomten finns den uthusbyggnad som
tillkom någon gång mellan 1832 och 1876. Intill
denna finns en nyanlagd byggnad och mot söder en
byggnad som tillkom mellan 1777 och 1832.

Av intresse i sammanhanget är att den nuvarande
vägen som går mellan hotellet och
Strandridaregården ännu inte är anlagd.
Följer vi historien framåt i tiden blir nästa kartbild
den ekonomiska kartan från 1940. Vid den här
tiden är vägen mellan hotellet och
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Den idag äldsta bevarade byggnaden är den mindre
stenbyggnad som ligger på fastighetens södra del
och som används av Othem-Boge
hembygdsförening. Den torde i dess nuvarande
form vara tillkommen mellan 1777 och 1832. De
två nu existerande boningshusen är tillkomna
mellan 1867 och 1940.
En sammanläggning av planerad exploatering av
tomten med den samlade historiska
bebyggelseplanen (figur 17) ger vid handen att
parkeringen i väster inte berör tidigare bebyggelse.
Den tillkommande bebyggelsen är planerad som
två huskroppar där den i det östra hörnet av tomten
kommer att överlagra bebyggelse från 1700-talet till
våra dagar. Platsen har hyst någon form av
uthusbyggnad som varierat i storlek och och
omfattning över tiden och där den senaste
byggnaden revs någon gång mellan 1940 och 1965.

Figur 16. Bebyggelsen 1940. Vid den här tiden är den
ursprungliga bostadsbyggnaden borta och ersatt av
en ny. Den stora ekonomibyggnaden är kvar i östra
delen, liksom den mindre byggnaden i söder. Därtill
har fram till nu tillkommit en ny byggnad intill den
långa ekonomibyggnaden i öster. Underlag
ekonomiska kartan 1940.

De tre mindre byggnaderna är de hus som än idag
finns på tomten. Den långa uthusbyggnaden på den
avskilda tomten försvinner mellan 1940 och 1965,
vilket framkom av en flygbild från 1965.

Historien och nybyggnation
Väger man samman den historiska bilden av de hus
som förekommit över tiden på den aktuella tomten
kan man inledningsvis konstatera att det har funnits
ett stort antal byggnader som över århundradenas
lopp byggts om, rivits och byggts nytt. Vi kan i
kartmaterialet spåra att här funnits bebyggelse
sedan slutet av 1600-talet. Troligen etableras den
första bebyggelsen på platsen när systemet med
strandridare eller hamnfogde införs, dvs någon
gång under 1500-talet. Men det kan även ha funnits
bebyggelse på platsen under medeltid i och med
den stora betydelse Sliteområdet hade under denna
tid. Några spår i skrivna källor om bebyggelse på
just denna plats har vi dock inte.

Figur 17. Den planerade exploateringen av tomten i
relation till äldre byggnadslämningar.

Bebyggelse B tangerar platsen för en
ekonomibyggnad till Strandridaregården som legat
där sedan slutet av 1700-talet och som rivits före
1940.
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Tidigare undersökningar
Två arkeologiska undersökningar har skett inom
den aktuella tomten. I det ena fallet i form av en
forskningsundersökning som ett led i ett projekt om
vikingatidens och den tidiga medeltidens hamnar
på Gotland, i det andra fallet som en arkeologisk
förundersökning inför nu redovisad arkeologisk
undersökning.
Den arkeologiska forskningsundersökningen avsåg
att belysa om det eventuellt skulle förekomma
vikingatida gravar inom fastigheten, i och med att
det i närområdet, såväl väster om som norr om,
tidigare har påträffats och undersökts gravar från
vikingatid.
Undersökningen innebar att ta upp ett antal
provgropar och ett långt och smalt sökschakt längs
fastighetens norra kant. Undersökningen gav vid
handen att området varit odlat under äldre tid, att
jorden bestod av sand och att inga konstruktioner
eller spår av lämningar påträffades inom de
undersökta ytorna (Carlsson 2012).

Figur 19. Tidigare arkeologiska undersökningar inom
fastigheten Strandridaren 1:1. Med mörkviolett färg
markeras de schakt som togs upp 2011 som en del i
ett forskningsprojekt om frågan om hamn i Slite. De
brunröda ytorna markerar de provschakt som togs
upp i samband med en arkeologisk förundersökning

Fyndmaterialet var därtill mycket magert och
bestod av sentida material med ett fåtal fynd, bl a
fragment av keramik och kritpipor som grovt kunde
dateras till 1500-tal till 1700-tal. Ett fynd var klart
daterbart och bestod av ett mynt från Preussen,
daterat till 1669, slaget för kejsaren Friedrich
Wilhelm (1640-1688) av Brandenburg-Prussia.

inför byggnation inom tomten (efter Hoffman 2018).

östra, det högre liggande området.
Inledningsvis grävdes de tre schakten i den västra
delen av tomten. De två sydligaste gav inga tydliga
indikationer på huslämningar eller något annat.
Vardera schakt hade en storlek av ca 3x3 meter och
grävdes ner till sterilt grus. Det fanns inga spår av
kulturlager eller något av antikvariskt intresse.
Några enstaka bitar porslin och modernt tegel
vittnar om att lagren är omrörda, i första hand
genom tidigare odling.

Den andra arkeologiska undersökningen utfördes
som en förundersökning
i samband med
planeringen för en
kompletterande
bostadsbebyggelse inom
fastigheten.
Förundersökningen kom
att omfatta sex stycken
provschakt grävda med
Figur 20. Ett preussiskt
maskin.
Tre av schakten låg i den
lägre, västra delen av
tomten, och tre i den

I det tredje schaktet, längst i nordväst, framkom
dock en ansenlig och välbyggd anläggning. Insidans
mått var 3x1,5 meter vilket är för litet för att utgöra
grund för en byggnad, snarare indikerar storleken
att det kan röra sig om en liten, jordgrävd källare.

mynt från 1669. Foto D.
Carlsson
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Fyndmaterialet gav ingen
tydlig tidsställning då det
omspänner tiden från sen
medeltid fram till modern tid.
Under stenpackningen
hittades en del träkol som
daterades genom C14 analys
till perioden 1660-1820 med
66% sannolikhet.
Fyndmaterialet utgjordes av
delar av kritpipor, några bitar
keramik från 16-1700-tal,
samt en bit svartgods, dvs
svartbränd keramik som i
detta fall bedömts vara äldre,
fragment av äldre fönsterglas
samt glasbuteljer. Källaren bör
sannolikt vara tillkommen
under 1600-talet.

Figur 21. Källaren efter utgrävning. Källaren bestod av en nedgrävning i sanden
och omgiven av en stenram och med stenlagt golv. Det är 1 meter mellan
kryssen.Foto D. Carlsson.

Tre av schakten låg på den markanta höjden i öster,
ett mellan de två befintliga husen och två bakom
den södra byggnaden. Schaktet mellan de två husen
gav inget av antikvariskt intresse. De två schakten
nordöst om den östra byggnaden visade dock på
omfattande spår av murar, källare och betydande
mängder rasmassor. Området motsvarar också det
område som hyst bebyggelse sedan 1700-talet och
där omfattande till- och ombyggnader
uppenbarligen skett fram till l900-talets mitt, då den
då befintliga byggnaden revs.
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Syfte och vetenskapliga frågeställningar
Utgående från resultatet av den arkeologiska
förundersökningen beslutade Länsstyrelsen om en
arkeologisk utgrävning av området med de talrika
och omfattande spåren av äldre hus som
sammanföll i rummet med en av de planerade nya
byggnaderna, dvs i fastighetens nordöstra hörn.
Syftet med undersökningen var att ge kunskap om
bebyggelsekontinuiteten på gårdsplatsen. Gården
har ett relativt centralt läge nära hamnen i dagens
Slite och kan på så vis belysa en del av Slites
utveckling, från åtminstone 1600-tal och framåt
(möjligen redan från senmedeltid).
Ambitionsnivån var enligt länsstyrelsen låg vad
gäller byggnadsresterna. Eftersom byggnader från
denna tid finns bevarade räckte det enligt
länsstyrelsen med att beskriva och dokumentera
dem översiktligt samt i plan. Avvikande
byggnadsdetaljer kunde dokumenteras mer
noggrant.

Fig 22. Undersökningen fokuserades på område C där
ny bebyggelse planeras.

Metod

Byggnadsrester tillkomna efter 1850 skulle inte
undersökas, och beskrivas endast mycket översiktligt
(viss dokumentation genomfördes i plan för att tolka
gårdens utveckling från äldre tid). Äldre
underliggande strukturer kom att undersökas.

Undersökningsområdet begränsades ganska tidigt
till källare A och B samt utsidan av muren mot
Lotsbacken där det påträffades ett antal
byggnadsrester som bedömdes kunna ge
information. Den intensivt undersökta ytan uppgår
till ca 155 kvadratmeter och den extensivt undersökta
till ca 85 kvadratmeter. Källarna grävdes ut med
maskin utrustad med planskopa och rotortilt. Efter
rasmassornas avlägsnande framkom ett trägolv i
källare A och ett stengolv i källare B. Från denna
punkt grävdes ytorna för hand.

Undersökningens syfte ska, enligt länsstyrelsen, ha
relevans för myndigheter, forskning och allmänhet.
Dokumentationen skall vara av vetenskaplig god
kvalitet och tillräcklig för att ge kunskap om de
borttagna lämningarna. Särskild målgrupp är

På grund av lagrens omrörda karaktär gjordes
bedömningen att massmaterial inte behövde
separeras noggrannare än per källare. Stratigrafisk
information (exempelvis ovan, mellan eller under
golvnivå) noterades på fyndpåsen.

Fokus skulle istället ligga på de fynd som kunde
beskriva bebyggelsemiljön i sitt sammanhang, samt
ev. analyser och prover som kunde belysa ekonomin
och livet på gården.

Region Gotland och Länsstyrelsen.

Murarnas position med yttre och inre hörn mättes
in med en GPS med RTK. Fyndens och
analysprovens position har tagits med tumstock, då
avstånden inte översteg två meter i någon riktning.
Ytorna har under hand undersökts med
metalldetektor och benmaterialet har analyserats
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Fig 23. Trädfällning och avröjning av kullen mot Lotsbacken inför påbörjad undersökning.

övergripande i fält och sedan mer noggrant
inomhus.

startade. grävmaskin användes till att så långt
möjligt ta bort rasmassor och få fram grundmurar
från den rivna byggnaden från 1950-talet
(tillkommen under slutet av 1800-talet).

I undersökningsplanen hade vi beräknat behovet av
14C-analyser till fyra stycken vilket gav ett
ekonomiskt utrymme för andra lämpliga
analysmetoder och som kunde bestämmas under
undersökningens gång. Då vi inte påträffade några
egentliga kulturlager, utan stod med relativt
välbevarade men svårdaterade byggnadslämningar,
beslutade vi att höja upp antalet 14C-prov till sju
och att andra analysmetoder inte var nödvändiga.
14C-proven har analyserats av
Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet.
Ett av fynden har krävt konservering och det rör sig
om myntet från källare B. Detta arbete har utförts
av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

Baserat på sökschakten från förundersökningen
stod det klart att här fanns grundmurar efter en
långsmal byggnad, där till delar betong ingick.
Byggnaden är således den som kan identifieras i de
äldre kartorna från och med 1867. Den är
tillkommen efter 1832 och före 1867. Huset hade
en källare under större delen av byggnadens yta,
och har under åren fyllts med allehanda sorters
byggmaterial och sopor. Utöver sentida material
(efter 1800-tal) påträffades få lämningar som
bedömdes värda att undersöka (se fig 23). Den
översta delen av grunden rensades fram runt om så
att en inmätning kunde genomföras. Därefter lades
schaktet igen.

Genomförande av den arkeologiska
undersökningen

Ca 3 meter norr om det igenlagda schaktets norra
del, framkom tämligen tidigt i utgrävningen en mur
som visade sig vara ytterligare en källare, med en
storlek av ca 6 x 4 meter med kortsidan ut mot
Lotsbacken. Denna del saknade tak och var även
den igenfylld av sten och dumpmassor. I det

Den arkeologiska undersökningen kom att ske
under perioden januari till april, där tjälen under
januari-februari bidrog till att arbetet drog ut på
tiden. Området var beväxt med buskar och ett antal
större lövträd, vilka togs bort innan undersökningen
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fortsatta arbetet
benämndes den Källare A.
Mellan källare A och den
södra igenlagda källaren
fanns ett utrymme på 2-3
meters bredd och som
var tomt på
byggnadsdetaljer. Under
torven framkom ett
omrört jordlager och
därefter sterilt grus med
inslag av större
kalkstenar. Det innebar
en stor skillnad mot
ytorna på ömse sidor som
båda grävts ned i marken
och därtill var fyllda med
skräp och jord- och
rasmassor.
En rimlig tolkning är att
det rör sig om en yta som
Fig 24. Den extensivt undersökta ytan, ca 85 m2 markerad med orange färg och
legat mellan två
totalundersökt yta, ca 155 m2 med grön färg. På bilden har markerats källare A och B.
huskroppars källare och
Ytan innanför den orange streckad linje bestod av byggavfall och sopor från modern
som kan ha använts som
tid och lades igen då murarna mätts in.
passage mellan husen
eller möjligen ställplats för
Med grävmaskinens hjälp rensade vi inledningsvis
vagnar och senare andra transportfordon.
fram hela taket och dokumenterade det, innan vi
bestämde att fortsätta avbaningen från den norra
sidan. På kort tid rensade maskinen fram en
välbevarad yttermur och på dess norra sida en
yttertrappa som ledde ner till en igensatt ingång (se
fig 26). Trappan var tillverkad av betong vilket
avslöjade att den var av senare ursprung. Då

I den nordligaste delen av det undersökta området
påträffades stående kalkstensflisor, strax under
markytan. Stenarna stod mycket tätt, och bildade
en yta med svag rundning, vilket gjorde att vi så
småningom anade att det rörde sig om ett takvalv.

Fig 25. Valvtaket ovanpå det som skulle bli källare B.
Bilden sedd från öster.

Fig 26. Framrensad mur mot norr, utanför källare B.
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Fig 27. Framrensad trappa utanför källare B. Trappan
är gjord av betong och av senare datum.

Fig 28. Hålet i den norra muren till källare B blottade ett
mörkt utrymme med välvt tak. Väggen mot söder (rakt fram
på bilden) var välbevarad, men resten i relativt dåligt skick.
En del brända trärester och lösa massor av grus och sten
fanns på golvet.

massorna avlägsnats kunde man konstatera att
källaren verkade intakt och murarna relativt
välbevarade. För att möjliggöra undersökningen av
källarens inre krävdes att grävmaskinen avlägsnade
denna norra mur. Det krävdes en hel del kraft för
att valvet och muren skulle ge vika och därigenom
blotta ett hål som man kunde se in igenom. På
insidan fanns ett mörkt hålrum med ett fåtal
träföremål på golvet som såg ut att vara
eldpåverkade. I övrigt var utrymmet tomt.

maskin avklarad och resterande undersökning
gjordes för hand.

Efter översiktlig dokumentation togs muren ner i
hela sin längd och därefter avlägsnades allt löst,
nedrasat material från källarutrymmet. Då det var
gjort kunde man se att muren på den södra,
motsatta sidan var välbevarad och att den
förmodligen hade haft en öppning (nu igensatt) och
som lett in till nästa källare (källare A). Samtliga
murar som omgärdade utrymmet var ca två meter
höga och uppbyggda av rundade gråstenar, ca
0,15-0,25 meter i diameter och med bevarade
bruksrester på ytan.
Det stod således klart att det fanns två
sammanbyggda källare i denna norra del, som fick
benämningen A och B (se fig 24). Muren som skiljde
de två källarna åt togs också ner efter inmätning
och dokumentation för att källare A skulle kunna
undersökas arkeologiskt. Då muren raserats och
massorna avlägsnats var framrensningen med
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Källare A
Strax under de avlägsnade rasmassorna framkom
spår av trä, inledningsvis i den södra och västra
sidan, men snart därefter över hela källaren. Det
rörde sig om rester från ett trägolv med golvbrädor
av en bredd på mellan 6,5-7,5 tum (ca 165-190
mm). Brädorna låg i NO-SV riktning och var bäst
bevarade i utrymmets östra del och sämst i
källarens mitt. Brädorna låg helt tätt intill varandra
och var fästa i underlaget med grova järnspikar (se
fig 30) med längder från 75-120 mm. På sina ställen
var golvbrädorna mycket spröda eller helt
försvunna. Snart stod det klart att det fanns ett
lager brädor under det översta. Ett lager som
bestod av samma typ av virke och lagt i samma
riktning som det översta.
Bevarandegraden på detta undre lager var
likvärdigt med det översta. På några ytor, framför
allt intill den södra muren, kunde sedan konstateras
tre, kanske till och med fyra lager brädor vilande
direkt på varandra och utan något kulturlager
emellan. Tolkningen är att ett nytt lager golvbrädor
lades in direkt ovanpå det gamla, när det började
bli uttjänt. Men på de ställen där golvet bestod av
tre eller fyra lager, har sannolikt två lager lagts in
samtidigt för att jämna till golvet. Att det skulle
nötas så ojämnt över hela ytan verkar knappast
sannolikt. I botten påträffades ett golvbjälklag med
bjälkar i motsatt riktning. Huvuddelen av bjälkarna
var i dåligt skick, och kunde i rummets sydvästra del
nästan bara anas som mörkfärgningar i underlaget.
De rikliga förekomsterna av trä gjorde att sex
träprover kunde samlas in och skickas för 14Canalys. Proven togs såväl från de undre lagren av
brädgolvet som från golvbjälklaget (se fig 31).

Fig 29. Framrensning av trägolvet i källare A.

Golvbjälklaget överlagrade ett tunt jordlager,
närmast fritt från fynd, som sedan övergick i ett
mäktigt lager strandgrus som var sterilt. Ett par
mörka fläckar i strandgruset undersöktes men de
var ytliga, innehöll växtdelar och bedömdes vara
naturliga.
Fig 30. Golvbrädorna var fästa i bjälklaget med grova
järnspikar.

Fynden bestod av mindre mängder djurben, större
mängder glas och en del järnfragment. Närmast
alla glas- och järnföremål är fragmentiserade och
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Fig 31. Renritad planritning över källare A. Bjälklaget låg i SO-NV riktning och brädgolvet vinkelrätt ovanpå i flera
lager. Siffrorna 1-7 markerar var trä- och kolprov samlades in. Det grå fältet vid nr 6 bestod av en tunn mörkfärgning
med bränt trä och sot ovanpå sterilt grus.

påträffades, precis som benmaterialet, i
fyllnadsmassorna som låg ovanpå trägolvet. På eller
under golvnivån påträffades mycket sparsamt eller
inga fynd. Förekomsterna av ben från källarna A
och B har sammanfattats i en osteologisk rapport (se
bilaga 2), men kan sammanfattningsvis sägas i
huvudsak innehålla ben från nöt, fågel och fisk. I
mindre utsträckning får/get men också igelkott och

hare. De två sistnämnda kategorierna hör
förmodligen från djur som tagit sig in i källaren,
möjligen övervintrat och sedan dött på platsen.
Till kategorin järnföremål hör främst spikar i olika
storlekar och därutöver obestämbara mindre
fragment, ofta kraftigt oxiderade vilket nedfört att
det många gånger inte varit möjligt att avgöra deras
funktion.
Förekomsten av glas har varit riklig i
fyllnadsmassorna och härrör främst från trasiga
flaskor och buteljer i såväl vitt som grönt och brunt
glas, någon tallrik och sedan mindre mängder
planglas. Det mesta glaset är från relativ modern tid
och möjligen ned till mitten av eller tidigt 1800-tal.

Fig 32. Rasmassorna innehöll rikligt med modernt och
tidigmodernt glasmaterial. Här rester av grovt
buteljglas från källare A.
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Källare B

Då rasmassorna forslats bort stod det klart att ett
välbevarat stengolv täckte källaren med undantag
för utrymmena närmast väggarna. Golvet bestod av
rektangulära plattor med samma bredd, 60 cm och
varierande längder om 50-70 cm. Tjockleken var ca
6 cm. Mellan två av plattorna i rummets östra del
påträffades ett mynt. Myntet var i dåligt skick och
det har även med noggrann analys inte gått att
upptäcka någon prägling. Storleken är 23
millimeter i diameter. På dess ena sida kan man ana
en rund form som löper runt myntets mitt och det
har ett litet hål nära kanten, möjligen har myntet
använts som hänge. Storleken och tjockleken visar
närmast likhet med skillingmynt från sent 1500-tal
(se fig 40).

Vid den inledande framrensningen av murarnas
utsidor hade man kunnat konstatera att en trappa
lett ned till en igensatt dörröppning i den norra
muren och att taket varit täckt av ett välbyggt
tunnvalv (se fig 26 och 27). Källarens yta var
densamma som källare A, dvs 6 x 4 meter. De
återstående murarna var på insidan drygt 2 meter
höga, uppbyggda av rundade gråstenar och bar
rikligt med spår av kalkbruk. I den östra muren som
är vänd mot Lotsbacken satt en trälucka, ca 70 x 50
cm, som fästs i muren med spikar och som var
mycket skör. På samma sida, ca 1,7 meter ovanför
golvet, hade fyra järnföremål slagits in i muren där
nu endast den innersta delen återstod. Möjligtvis
har det rört sig om krokar. I kalkbruket i den södra
muren påträffades en bit keramik, som sannolikt
använts som ballast för att skapa bättre vidhäftning
och hållfasthet. Keramiken är av ett rödaktigt
lergods med glaserad utsida.

Två bitar keramik av ett reduktionsbränt rödaktigt
gods påträffades i de påförda massornas nedersta
lager, d v s närmast direkt ovanpå golvplattorna.
Bitarnas svängda form indikerar att de kommer
från ett större kärl, möjligen har de hört till samma.

Fig 33. Insidan av källare B efter framrensning. Bilden är tagen från sydväst ut mot Lotsbacken som skymtar i
bildens bakgrund. Notera golvet som är täckt av stenplattor och träluckan i muren.
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Fig 34. Renritad planritning över källare B. Stenplattorna har lagts in med aktuell position. Punkt 1 visar var myntet
och 2 var den medeltida keramikskärvan påträffades. U1-6 visar vilka plattor som lyftes och var underliggande lager
undersöktes.

Ett antal golvplattor, U1-6, lyftes bort för att
möjliggöra undersökning av eventuella
underliggande lager (se fig 34). Stenplattorna hade
lagts i ett ca 10 centimeter tjockt lager med fin sand
och med inslag av något grus, som bör ha varit en
form av utjämningslager.

påträffats. På ett par platser grävdes provgropar
med ett djup av ca 0,4 m som kunde fastställa att
det inte finns något underliggande kulturlager. Att
det skulle finnas äldre spår ännu djupare är inte
sannolikt.
Luckan av trä togs ner för att baksidan skulle kunna
undersökas. Träet var mycket skört och fick plockas

Vid U1 påträffades ett antal fragment brända ben,
tre små bitar keramik (se fig 34) och en liten bit
flinta som bedöms retuscherad, strax under ytan
där stenplattan legat. Vid U2 påträffades ett kraftigt
korroderat järnföremål och en bit glas. Vid övriga
ytor U3-6 påträffades inga föremål.
Sandlagret är inte ett naturligt marklager utan har
påförts utifrån. Hypotesen är att de nämnda fynden
har följt med sanden vilket innebär att de inte
påträffats in situ. Var sanden har hämtats är
omöjligt att veta. Samtliga undersökta ytor, U1-6
uppvisade samma markförhållande med ett sandlager som sedan övergått i strandgrus där inga fynd

Fig 35. Keramikbitar påträffade i sandlagret under
golvplattorna vid U1.
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ned i bitar. Den dolde en igensatt öppning, ca 40
centimeter bred och 55 hög. Öppningen hade satts
igen med gråstenar och ett lager cementblandat
bruk vilket bör ha skett samtidigt som att
källardörrarna sattes igen, för att undvika att miljön
som då var i mycket dåligt skick, användes som
lekplats och allmän avfallsplats. Enligt muntliga
uppgifter ska det ha skett under de sista åren på
1940-talet. Delar av bruket knackades loss för att
öppningen skulle kunna studeras närmare. Tiden
medgav inte någon längre insats, men det kan
konstateras att öppningen varit välbyggd, med
välbearbetade rakt huggna kalkstenar i botten och
på sidorna.

Fig 36-38.
På den översta bilden ses träluckan
innan nedtagning.
Mellersta bilden: Nedknackning av
bruk för att få fram mer av den
ursprungliga öppningen.
Nedre bilden visar resultatet efter viss
nedknackning. Allt bruk kunde inte
avlägsnas inom undersökningens
ram, men ett par välarbetade sidor av
kalksten skymtar fram.
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Fig 39. Befintlig mur mot Lotsbacken markerad med gul färg och de tre fundamenten markerade 1-3. I övre delen av
bilden finns markeringar för källarna A och B.

Exteriör

en byggnad som uppkommit innan det äldsta
kartmaterialet, d v s senast under början/mitten av
1600-talet är inte osannolikt, men saknar stöd i det
arkeologiska materialet. En annan teori är att
fundamenten har fungerat som förstärkningar/stöd
för källarmuren. Sammantaget är det oklart vad
dessa grundmurar tjänat för syfte.

På utsidan av källarnas mur som är vänd mot
Lotsbacken finns tre utskjutande delar, eller
fundament (se 1-3 på fig 38), vars funktioner
fortfarande är oklara. Det skulle kunna röra sig om
rester från borttagna murar, där bara den innersta
och nedersta delen finns kvar. Fundamenten är
mellan 1,0 och 1,5 meter breda, 0,6-0,8 m höga
och uppmurat av kalkstensflisor i kalkbruk, som
sträcker sig drygt 1 meter ut från den nuvarande
fasaden. Om det rör sig om rester av murar till en
byggnad, har den sträckt sig österut, ut över det
som idag är Lotsbacken, och kan i så fall ha
försvunnit då Lotsbacken anlades på.

På sidan av det norra fundamentet (3) finns rester
av inmurat trä som ligger strax ovanför dagens
marknivå. Träresterna ligger i botten av den
igensatta öppningen, som på motsatt sida täckts av
en trälucka. Sannolikt har öppningen varit
brädfodrad. Rakt ovanför samma fundament finns
en liten öppning/kanal, ca 20x15 centimeter. Hålet
sluttar snett nedåt och är ca 45 centimeter djupt
vilket gör att håltagningen inte går igenom muren.

Det mellersta fundamentet (2) uppvisar genom sin
form vissa likheter med en rest av en skorsten eller
spis. Fundamentet ligger i höjd med den mur som
tidigare skiljde av källarna A och B från varandra.
Om man utgår från tanken att det rör sig om rester
av en skorsten/spis, skulle de övriga två
fundamenten (1 och 3) kunna ses som ytterväggar
med spis i mitten.

Resultat och antikvarisk bedömning
14C-datering

Sju prov, Ua-61877-61883, samlades in för
åldersbedömning (se planritning fig 31). Sex stycken
från trägolvet i källare A, där proven togs på olika
nivåer och från såväl brädor som bjälklag. Det sista
provet bestod av kol från bruk på insidan av den
västra muren i samma källare.

Det finns inget stöd i kartorna för denna teori,
eftersom det inte finns några uppgifter om att det
funnits någon byggnad eller några äldre murar i
denna riktning. Att det skulle röra sig om rester från
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Proverna analyserades av Ångströmlaboratoriet på
Uppsala Universitet under våren 2019. Resultatet
visas i detalj i bilaga 3 men kan sammanfattas på
följande sätt:
Lab nr
Ua-61877
Ua-61878
Ua-61879
Ua-61880
Ua-61881
Ua-61882
Ua-61883

Prov
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5
Prov 6
Prov 7

bearbetad och några fragment keramik. Det rör sig
om mycket små fragment, men man ser tydligt att
det ena är ett yngre rödaktigt gods och det andra ett
grovt mörkt gods som sannolikt är förhistoriskt. Det
är mest troligt att fynden följt med då sanden
hämtats och då denna plats är okänd kan de inte
bidra till någon diskussion om Strandridaregårdens,
eller föregående aktiviteters, tidsställning.

14C

age BP
144±27
538±28
154±28
184±28
151±28
135±28
97±27

Fyndmaterialet har varit begränsat men utgörs i
stort av det som brukar betecknas massmaterial, d v s
tegel, glas, järn samt mindre mängder djurben,
porslin/fajans och andra metallfynd och det stora
flertalet har varit trasiga och fragmenterade.

En snabb överblick över den högra kolumnen visar
att resultaten med ett undantag är samstämmiga.
Översatt till generell tideräkning så ger analysen
dateringar till perioden 1770-1850 (±28), förutom
prov 2 som ger resultatet ca 1415 (±28), med andra
ord en skillnad på drygt 300 år. Det finns två olika
möjligheter till diskrepansen. Prov 2 kan ha
kontaminerats med jord eller annat material från
ett äldre omgivande lager som gjort att analysen
inte enbart baseras på det insamlade träprovet. En
annan möjlighet är att träet verkligen är medeltida
vilket i så fall bör visa att man bitvis återanvänt
gammalt virke till golvet i källaren.

Det material som samlades in i fält uppgår till 31
fyndposter och av dessa har alla utom sex
återdeponerats. Det återdeponerade materialet har
bedömts vara antingen uppenbart sentida, av lågt
vetenskapligt värde eller påfört utifrån ett annat
kontext vilket gör att de inte analyserats vidare. Det
sparade fyndmaterialet uppgår till sex fyndposter
och utgörs av keramik, en flintavslag och ett mynt.
Keramiken utgörs mestadels av mycket små
fragment men som ändå bör kunna ges en
någorlunda säker tidsbestämning till perioden
1500-1750 förutom en av bitarna från sandlagret i
källare B som snarare är av förhistorisk karaktär. En
bit keramik upptäcktes i kalkbruket på insidan till

Fyndmaterialet
Inga egentliga kulturlager har påträffats under
undersökningen av källarna på Strandridaregården.
Alla undersökta lager har varit omrörda på ett eller
annat sätt. Det är därför värt att påminna om att de
fynd som påträffats inte legat in situ, vilket gör att
kopplingen mellan fynden och den undersökta
miljön är vag. Kunskapen om källarnas funktion
och användningstid kan därför inte i första hand
baseras på analyser av fyndmaterialet eftersom
samtliga fynd påträffats i antingen fyllnadsmassor i
källare A, i rasmassor som skapades då yttermuren
till källare B togs ner eller det sandlager i källare B
som påförts utifrån.
Även under golvnivå har lagren varit störda. Under
golvplattorna i källare B har sand påförts utifrån för
att plattorna ska få ett jämnt underlag. I detta
sandlager hittades en bit flinta som möjligen är

Fig 40. Myntet som påträffades i källare B. Här ses
dess frånsida.
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den västra muren i källare B. Keramikskärvan är av
ett rödaktigt lergods med glaserad utsida och har
säkerligen blandats i bruket som ballast för att ge
bruket bättre vidhäftning eller hållbarhet.

ett tillägg med ett par extra C-14-analyser.
Totalsumman har blivit något lägre än beräknat.
Allmänhetens intresse, särskilt från boende i
närheten, har varit mycket stort under arbetets
gång. Kunskapen om bebyggelselämningarna har
generellt sett varit låg, men det har kommit fram
några muntliga upplysningar som varit av stort
värde. Inte minst de från ett par personer som
minns att dörr- och fönsteröppningarna till källare
B sattes igen i slutet av 1940-talet då det bl a ansågs
vara en farlig lekplats för traktens barn, men som
också gav upplysningar om den stora lada som
täckte källarna fram till 1950-talet och hur miljön
användes som allmän avstjälpningsplats under lång
tid.

Myntet påträffades i utrymmet mellan två
golvplattor i källare B. Det är mycket korroderat
och utan synbar prägling, men kan möjligen genom
storlek och form, antyda att det rör sig om ett
skillingmynt från slutet av 1500-talet.
Utvärdering av resultat i förhållande till
undersökningsplan
Undersökningens syfte och målsättning har varit att
ge kunskap om bebyggelsekontinuiteten på platsen.
Undersökningens ambitionsnivå har, i enlighet med
Länsstyrelsens riktlinje, hållits låg vad gäller
dokumentation av byggnadsresterna på platsen. Av
de utpekade ytorna (A-C) som planerar att
exploateras har arbetsinsatsen inriktats på yta C där
den mest komplexa samlingen av murverk och
byggnadsrester påträffades vid förundersökningen
under våren 2018. Murverken har mätts in och har
endast beskrivits och dokumenterats översiktligt
samt i plan. Fokus har inriktats på fyndmaterial,
eventuella äldre underliggande kulturlager samt
analyser och prover som kan ge kunskap om miljön
i större sammanhang och användas för att belysa
ekonomin och livet på gården. Tiden medgav ingen
undersökning i den östligaste delen av yta B som ser
ut att delvis överlagra platsen för äldre bebyggelse,
men som hittills inte har undersökts. Yta A avfördes
från undersökningen eftersom tidigare
undersökningar inte har gett något resultat av
antikvariskt intresse

I mars månad hölls en föreläsning om den
arkeologiska undersökningen för medlemmarna i
Slite Utveckling AB. Undersökningen har också
sammanfattas i tidningen Slite (nummer 8/2019),
som distribueras till alla hushåll, föreningar och
företag på Gotland.
I mitten av april var fältdelen av undersökningen
klar och schaktet fylldes igen. Den översta delen av
muren mot Lotsbacken sticker upp något över ytan,
som en referens. Stenplattorna i källare B ligger
kvar under påförda massor och i samma position
som de påträffades några månader tidigare.

Då det visade sig att hela miljön var kraftigt omrörd
med ett mycket begränsat fyndmaterial och inga
underliggande kulturlager påträffades, har
tolkningen av miljön till hög grad baserats på
information från kartorna och byggnadslämningar
än vad som avsågs från början.
Arbetet har i stort sett hållits till
undersökningsplanen men med ett lägre antal
timmar för hantering av fynd och konservering och
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Fig 41. Schaktet efter igenläggning. Till höger ses Lotsbacken och strax till vänster i bild skymtar den nordligaste
delen av muren fram som en referens.

Sammanfattning

Över den norra källaren med stengolv fanns ett
tunnvalv som behövde raseras för att en
undersökning av dess insida skulle vara möjlig.
Mellan de båda källarna har det förmodligen varit
en dörröppning, som satts igen. En muntlig uppgift
säger att den yttre ingången till den norra källaren
sattes igen i slutet av 1940-talet.

Föreliggande rapport sammanfattar den
arkeologiska undersökning som utförts på
fastigheten Strandridaregården 1:1 i Slite på östra
Gotland. Undersökningen har föregåtts av en
förundersökning som utfördes 2017 (se sid 13) och
vid vilken en jordgrävd källare och ett fyndmaterial
från i huvudsak 1600-1800-tal påträffades.

Byggnaden är svår att datera, men bör kunna
härledas till samma period som fyndmaterialet d v s
1500-1800. Det baseras dels på förekomsten av
äldre medeltida keramik i kalkbruket och de
uppgifter från kartmaterialet som visar att det stått
byggnader på platsen under 1600-1800-talet.
Resultatet från C14-analysen gav endast
indikationer på aktivitet under 1800-tal, förutom ett
prov som pekar mot 1400-tal, vilket knappast är
troligt. Ett resonemang om detta finns på sidan 24.

Undersökningen innebar friläggning av en ca 240
m2 stor yta med maskin, varvid två sammanbyggda
och en fristående källare påträffades och rensades
fram. Den fristående källaren bestod av rasmassor
och modernt skräp och avfördes tidigt från
undersökningen. De två sammanbyggda källarna
undersöktes för hand efter att rasmassorna
avlägsnats från deras insida. Sammantaget sett så
omfattar undersökningen ett litet fyndmaterial som
i huvudsak består av keramik och ett mynt.
Keramiken utgörs främst av rödaktiga gods och bör
kunna dateras till perioden 1500-1750. Källarnas
murar har varit byggda av gråsten med trägolv i
den ena och ett golv av stenplattor i den andra.
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Bilaga 1. Fynd, Othem Strandridaregården 1:1
1.1 Fyndlista
Föremålen i listan nedan utgör undersökningens tillvaratagna fyndmaterial.
Fnr

Typ

Material

Antal

1

Mynt

Kopparleg

1

2

Keramik, fragm.

Lera

2

3

Avslag (retuscherat)

Flinta

1

4

Keramik, fragm.

Lera

4

5

Keramik, fragm.

Lera

1

6

Keramik, fragm.

Lera

1

1.2 Beskrivningar
Fynd 1
Typ: Mynt
Material: Kopparlegering
Antal: 1
Vikt (g): 1
Storlek (mm): 23 (diam)
Beskrivning: Kraftigt korroderat mynt påträffat
mellan två stenplattor i källare B.
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Fynd 2
Typ: Keramik, fragment
Material: Lera
Antal: 2
Vikt (g): 39
Storlek (mm): 45-78
Beskrivning: Två bitar av ett reduktionsbränt
rödaktigt gods påträffade strax över golvnivå i
källare B. På den större biten finns en synlig stämpel med
bokstaven, N, M eller P beroende på från vilket håll man
läser.

Fynd 3
Typ: Avslag
Material: Flinta
Antal: 1
Vikt (g): 3
Storlek (mm): 28
Beskrivning: Ett retuscherad bit flinta påträffad
under golvplatta U2 i källare B.

Fynd 4
Typ: Keramik, fragment
Material: Lera
Antal: 2
Vikt (g): 5
Storlek (mm): 10-21
Beskrivning: Två små fragment keramik
påträffade under golvplatta U2 i källare B. En
kommer från ett rödaktigt, relativt sentida gods och den andra är av en mörk förhistorisk typ.

Fynd 5
Typ: Keramik, fragment
Material: Lera
Antal: 1
Vikt (g): 5
Storlek (mm): 21x34
Beskrivning: Keramik påträffad
inmurad i kalkbruket på muren
i källare B. Typen är av ett rödaktigt
lergods med glaserad utsida.

Fynd 6
Typ: Keramik, fragment
Material: Lera
Antal: 1
Vikt (g): 47
Storlek (mm): 60x87
Beskrivning: En mynningsbit till ett glaserat fat
eller skål av lergods. Kärlet har haft en tydligt
svängd kant och med ljusgrå glasering med en
gul linje på insidan och mörkgrå baksida.
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1.3. Genomgånget material från Strandridaregården 1:1, Othem sn
Listan nedan innehåller samtliga fynd som analyserades under undersökningen. Listan innehåller 31
poster och av dessa har 6 stycken sparats för fyndfördelning (se 1.1). Föremålen numrerades löpande
och de fynd som sparats har i fyndlistan ovan fått en ny numrering. Övriga föremål återdeponerades.

Post nr

Typ

Mtrl

Vikt

Storl (mm) Antal

Kontext

1

Bleck

Kopparleg

5

23-52

2

AO

2

Spik mm

Järn

1024

20-130

53

AO

3

Flinta

8

12-40

2

AO

4

Stenkol

10

20-40

2

AO

Ben

185

56

AO

Glas

45

7-53

11

AO

23

1

BO

2

BO

5

Matavfall

6
7

Mynt

Kopparleg

1

8

Matavfall

Ben

50

9

Burk

Metall

4

41x19

1

BO

10

Keramik fragm.

Lera

39

45-78

2

BO

11

Flaskdelar

Glas

559

20-105

12

BO

12

Spik

Järn

25

60

1

BU

Flinta

3

28

1

BU

13
14

Matavfall

Ben

1

3

BU

15

Matavfall

Br ben

4

6

BU

16

Flask/plan

Glas

19

25-45

6

BU

17

Keramik fragm.

Lera

5

10-21

2

BU

18

Spik

Järn

12

33-52

2

AU

Tegel

8

35

1

AU

19
20

Keramik fragm.

Lera

5

34x25

1

BM

21

Flaska?

Glas

11

47x26

1

BM

Stenkol

11

16-34

4

BM

22
23

Matavfall

Ben

16

28-57

3

AM

24

Flaska?

Glas

7

45x54

1

AM

25

Keramik?

Lera?

1

10x15

1

AM

26

Beslag

Järn

121

130x28

1

AM

27

Matavfall

Ben

7

65

1

BM

Järn

12

35x27

1

BM

Porslin

19

57x42

1

BM

60x87

1

O

15

BU

28
29

Fragment

30

Keramik fragment Lera

47

31

Flask/plan

107

Glas

A: Södra källaren (Källare A) (trägolv)
B: Norra källaren (Källare B) (stengolv)
O: Ovan golvnivå
U: Under golvnivå
M: I murarna
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Bilaga 2

Osteologisk analys av djurbensmaterial från Strandridaregården i Slite
Under januari till mars 2019 undersöktes ett par källare från historisk tid på en fastighet i centrala
Slite. Under arbetet tillvaratogs en del djurbensfragment. Liksom övrigt fyndmaterial sorterades de inte
noggrannare än i vilken källare de påträffades och huruvida det var över eller under respektive
golvnivå.
Det analyserade benmaterialet från Strandridaregården består av 233 gram, fördelat på 72 fragment,
se benlista på nästa sida. Den dominerande arten är nöt, med mer än hälften av den totala vikten.
Den stora mängden ben från igelkott låg alla koncentrerade på samma plats, med största sannolikhet
är det fråga om en individ som krupit ner i källaren för att övervintra, men inte överlevt.
Att döma av storleken på fågelbenen härrör huvuddelen av dessa från fåglar av hönsstorlek, med
undantag för nederdelen av ett underarmsben som kommer från en större fågel, eventuellt svan. Bland
fiskbenen kan nämnas en större del av en underkäke med rejäla tänder, troligen från en gädda.

!
På flera fragment från nötkreatur finns spår av slaktmärken, där man tydligt huggit loss delar av
djurkroppar. De är dock i allmänhet inte representerande de köttfattiga delarna av djuren, så det är
troligen inte frågan om en plats där man styckat djurkroppar, snarare är det spår efter måltider och
tillagning av dessa.
De brända benen som påträffades under stengolvet i källare B uppvisade inte några direkt
artindikerande karaktärer. Därtill var benen allt för små och fragmenterade.
Eftersom benmaterialet inte är särskilt omfattande, är det svårt att dra några långtgående slutsatser
kring kosthållning och djurhantering under den tid som matavfallet representerar. Emellertid är det
ändå sannolikt att anta att alla representerade djurarter, med undantag för igelkotten, förekommer på
platsen som tecken på att de använts i mathållningen under åtminstone någon tidsperiod.

Fnr 5, omr A över golv

35

Art

Antal fragm

Vikt

Övrigt

Nöt

6

118

Slaktspår

Fågel

13

30

Höns, ev större

Fisk

4

2

Käkdel gädda (?)

Hare

7

5

Igelkott

28

6

Fnr 8, omr B över golv
Art

Antal fragm

Vikt

Övrigt

Nöt

1

31

Skulderblad, slakt

Får/get

1

18

Lårben

Övrigt

Fnr 14, omr B, under golv
Art

Antal fragm

Vikt

Får/get

2

2

Obest

1

1

Fnr 15, omr B, under golv
Art

Antal fragm

Vikt

Brända ben

6

3

Övrigt

Fnr 23, omr A, utanför Ö muren
Art

Antal fragm

Vikt

Övrigt

Nöt

3

12

Slaktspår

Fnr 23, omr B, utanför Ö muren
Art

Antal fragm

Vikt

Övrigt

Nöt

1

6

Slaktspår

Sammantaget allt benmaterial

Art

Antal fragm

Vikt

Nöt

11

167

Fågel

13

30

Fisk

4

2

Hare

7

5

Igelkott

28

6

Får/get

3

20

Brända ben

6

3

Totalt

72

233

37
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