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ANLEDNING
Den fysiska riksplaneringen har starkt bidragit t i l l att den fysiska kulturmiljön a l l t mer kommit att beaktas i samhällsplaneringen och kulturminnesvårdens möjligheter att deltaga i denna
planering har avsevärt förbättrats. Genom riksdagens ställningsiägande t i l l propositionen 1972:111 om hushållning med mark och
vatten och propositionen 197^:28 om den statliga kulturpolitiken
har målsättningen samtidigt vidgats för insatserna inom kulturminnesvården „
l rapporten Hushållning med mark och vatten underströks bl a att
det är viktigt att vidga intresset från de unika företeelserna
t i l l de karaktäristiska för att referensområden skall kunna bevaras i en tid av snabba förändringar, l kulturpropositionen betonas att kulturminnesvården i ökad utsträckning bör inriktas
även på bevarandet av samlade miljöer vid sidan av den monumentoch objektvård som är kulturminnesvårdens traditionella domän.
Där betonades också att insatserna bör gälla hela samhällets historia och inte bara den s k högreståndskulturen. Även arvet från
det gamla bondesamhället samt den framväxande industrialismen och
de därmed sammanhängande folkrörelserna måste föras vidare.
Kulturminnesvårdens intressen representerar värden som Inte kan
återskapas eller ersättas om de förstörs. Hushållningen med den
fysiska kulturmiljön måste således betraktas som en nationell angelägenhet likaväl som hushållning med naturti lIgångarna*
Den historiskt framvuxna miljön speglar människornas livsbetingelser under skilda tider liksom samspelet mellan de mänskliga samhällsformerna och det naturliga landskapet. Den är bl a av detta
skal ett viktigt studie- och referensmaterial för dagens och framtidens samhällsbyggande. Den historiskt framvuxna bebyggelsemiljon har också stor social betydelse genom den roll den spelar för
individens upplevelse av sin närmiljö, för behovet av kontinuitet,
stimulans, rekreation etc, men också som en ram och förutsättning för kontakt och samspel människor emellan. Bevarandet av den
historiska kontinuiteten måste därför tillmätas en grundläggande
betydelse för den enskildes känsla av trygghet och förankring i
tillvaron. Kulturminnesvårdens mål är därmed att bevara, vårda
och levandegöra kulturarvet såväl i stadsbygd som i det av människan påverkade landskapet.
Det är mot bakgrund av det ovan sagda som arbetet med regionala
kulturminnesvårdsprogram skall ses. Riktlinjer för hur detta ai—
bete skall bedrivas har utarbetats gemensamt av riksantikvarieämbetet och statens planverk.
Arbetet med ett regionalt kulturminnesvårdsprogram för Gotlands
lan har i huvudsak följt dessa riktlinjer. Programmet kommer att
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omfatta två delar. Den första delen, den här presenterade rapporten, innehåller en beskrivning av den kulturhistoriska utvecklingen i länet och, utgående från denna, ett urval av kulturhistoriskt
särskilt värdefulla miljöer och objekt. I urvalet ingår också en
revidering av riksobjekten på ön.
Den andra delen av kulturminnesvårdsprogrammet kommer att behandla förutsättningarna för att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet samt ange förslag på åtgärder, både på kort och lång sikt,
som syftar t i l l att förverkliga kulturminnesvårdens mål.

LÄNETS KULTURHISTORISKA
UTVECKLING
EN ÖVERSIKT
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INLEDNING
En beskrivning av ett kulturhistoriskt utvecklingsförlopp, som
sträcker sig i tiden från de första människornas ankomst t i l l en
region t i l l dagens situation, kan göras på flera olika sätt. Ett
sätt är att så objektivt som möjligt redogöra för de olika tolkningar som finns rörande samhället under skilda tider. En annan
väg är att den person som gör den kulturhistoriska beskrivningen,
gör en mer eller mindre subjektiv tolkning av utvecklingsförloppet, baserad på den kunskap som finns.
Det förra fallet innebär utarbetandet av en vetenskaplig sammanställning av olika forskares skilda åsikter om specifika företeelser. Arbetssättet kräver en ingående litteraturkännedom om
hela det kulturhistoriska spektrat, vilket knappast någon enskild
människa besitter. Dessutom torde tidsåtgången b l i avskräckande
lång. Vidare skulle texten belastas av ett stort antal citat och
litteraturhänvisningar, vilket skulle medföra att texten för en
lekman på området blev både tung och svårläst.
l det senare fallet innebär det, att den skrivande personen, utifrån litteraturstudier, med egna ord försöker att sammanfatta
den kulturhistoriska utvecklingen inom den studerade regionen.
För att komplettera framställningen, som i detta fall inte i någon högre grad belastas av citat och litteraturreferenser, är
det lämpligt att i en litteraturförteckning redovisa använd l i t teratur, vilket ger den intresserade en möjlighet att fördjupa
sig i de frågor som är av intresse.
Föreliggande kulturhistoriska beskrivning är utförd enligt den
senare modellen. Beskrivningens tyngdpunkt ligger på de företeelser som direkt eller indirekt har påverkat kulturlandskapets och
den bebyggda miljöns utseende och som därmed i dag och i framtiden utgör konkreta inslag i landskapsbilden, nödvändiga att ta
hänsyn t i l l i en planeringssituation.
Även uppläggningen av beskrivningen kan göras på flera sätt. Två
huvudalternativ kan här urskiljas. Det ena är en redovisning av
utvecklingen av skilda företeelser från äldsta tid t i l l 5 dag.
Detta innebär att man i separata kapitel beskriver exempelvis
utvecklingen av jordbruket från stenåldern t i l l våra dagar; bebyggelsens utformning och lokalisering från äldsta tid t i l l i dag
etc, etc.
Det andra huvudalternativet, det i föreliggande rapport använda,
är att beskriva den totala samhällssituationen vid skilda tidpunkter. Härigenom torde läsaren få en bättre helhetsbild av olika tiders samhällen samt förändringen över tiden. Den kulturhistoriska utvecklingen är naturligtvis en kontinuerlig process, men
vissa tidsperioder har uppenbarligen inneburit mer eller mindre
radikala förändringar i landskapet. Detta medför att den kultur-

historiska utvecklingen som regel beskrivs i form av skilda tidsperioder. Hur dessa perioder i tiden skall avgränsas är många
gånger diskutabelt, l föreliggande arbete bygger periodindelningen helt på de interna förhållanden som har varit rådande på
Gotland.
Beskrivningen av den kulturhistoriska utvecklingen på ön är tänkt
att spegla huvuddragen i förändringsförloppet och är inte på något
sätt avsedd att vara e> total beskrivning av Gotlands historia,
Syftet med beskrivningen är att den skall vara ett underlag för
urvalet av representativa kulturhistoriskt värdefulla miljöer
och objekt.
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DEN NATURGEOGRAFISKA BAKGRUNDEN
För den kulturhistoriska utvecklingen inom ett område spelar
den naturgeograf i ska bakgrunden en väsentlig roll. Fördelningen
av olika typer av jordar; våtmarker och sjöars utbredning; berggrundens beskaffenhet och nivåförhållanden inom området, är a l l a
betydelsefulla faktorer vid lokaliseringen av bebyggelsen och
näringsproduktionens inriktning.
Gotlands berggrund är uppbyggd av sedimentära bergarter (kalkstenar, märgel stenar, sandstenar och skiffriga bergarter), avsatta i
ett urtida havsbäcken under si lurtiden för mer än 300 miljoner
år sedan. Bäckenet hade sitt centrum någonstans åt sydost, och
lagren har "satt sig" så att de stupar in mot detta gamla centrum.
Berggrundens horisontella lagersträckning har också påverkat fördelningen av lösa avlagringar på ön. Det finns ytterligare en
berggrundsegenskap som måste påtalas, och det är hur olika hårdhet i bergarterna påverkat landskapets utseende. Figur 3 visar
utbredningen av de hårdare kalkstenarna i förhållande t i l l de
mindre hårda märgel stenarna och sandstenarna. Märgel stenarna,
som framför a l l t finns på södra Gotland, vittrar förhållandevis
lätt och utgör goda odlingsjordar.
De lösa aviagringarna, t i l l största delen bestående av morän,
och berggrundens hårdhet är de faktorer som framför a l l t medverkat t i l l den zonering i skogsbygder och odlingsbygder som finns
på Gotland, vilket exempelvis framträder i kulturlandskapets utbredning och fördelning omkring år 1700. Denna zonering i odlingsbygder och skogsbygder, som vi har ännu i dag, går naturl i g t v i s långt ner i tiden och har troligen varit rådande a l l t
ifrån den tid då ett permanent jordbruk uppstod.
Berggrundens beskaffenhet inom skilda delar av ön har också varit
en avgörande faktor (av naturliga skäl) för framväxten av stenindustrin och lokaliseringen av denna. Här kan bara erinras om
betydelsen för Sudret av förekomsten av sandsten inom området.
Hela Gotland har en gång legat under vatten. Om detta vittnar
strandvallar på öns högsta partier. Östersjön har a l l t sedan inlandsisens avsmältning varit utsatt för komplicerade vattenståndsförändringar, och stora delar av ön har ömsom torrlagts och ömsom legat under havsytan.
En banbrytande insats vid lösandet av Östersjöns utvecklingshistoria gjordes av Munthe, och resultatet av undersökningarna finns
summerade i hans klassiska verk från 1910. Ehuru senare undersökningar visat att förhållandena varit mer komplicerade, håller
dock hans resultat i huvudsak. En summering av utvecklingen enligt Munthe ter sig sålunda:
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Di inlandsisen avsmälte från ön täcktes denna i sin helhet av
den så kallade Baltiska issjön, en sjö som uppdämdes mellan fastmark i söder och iskanten i norr. Genom samverkan mellan landhöjningsrörelser (isostatiska rörelser) och vattenyteförändringar (eustatiska rörelser) uppkom komplicerade sänkningar (regressioner) och höjningar (transgressioner) av vattenytan. Först
skedde en regression, och saltvatten från Nordsjön trängde in i
Östersjön genom ett sund i Mellansverige. Det så kallade Yoldiahavet utbredde sig, och dess vattenyta anses ha stått betydligt
lägre än i nutid. Man har även framfört tanken att Gotland då
skulle ha haft landförbindelse med Tyskland, eftersom vissa
djurarters invandring t i l l ön annars ter sig svårförklarad. Enl i g t figur 3t skulle Yoldiatiden ha omfattat århundradena närmast
före och efter år 8000 f Kr. Genom att sundet t i l l Nordsjön genom
landhöjning avsmalnade och försvann blev vattnet åter sött, och
en transgression följde. Stora delar av ön översvämmades och stadiet har fått namnet Ancylusstadiet. Denna transgression nådde
t i l l en viss övre nivå, den så kallade Ancylusgränsen. Ibland utbildades vid denna nivå en mäktig strandvall (Ancylusgränsvallen)
eller ett t y d l i g t eriosionshak i form av grottor och överhäng i
klintarna. Denna period beräknas omfatta en tidrymd av i runt
tal 2 000 år, e l l e r mellan ca 7500 - 5500 f Kr. Ancylustiden,
som även kallas Boreal t i d , kännetecknades av ett varmt havsklimat med torra somrar.
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Egendomligt nog har inga lämningar av ryggradsdjur påträffats i
lager från Ancylustiden, men fynd från södra Sverige antyder möjligheten av att både uroxe, älg och bäver funnits på Gotland under denna tid.
Den regression, som vidtog efter Ancylussjöns maximiutbredning,
fortgick så långt, att Gotland fick en utsträckning ungefär motsvarande den nutida. Det är inte otänkbart, att ön även vid detta
t i l l f ä l l e hade landförbindelse söder ut. Det sydbaltiska området
låg nämligen då högre än nu, vilket bl a framgår av de torvlager,
som man påträffat på havsbottnen utanför Bornholm och Skånes sydkust. Under Ancylustidens senare del invandrade bl a lind, röd
cornell, al, ek m fl. Det är sannolikt, att vildsvinet inkommit
t i l l ön under detta skede samtidigt med eken.
Under senare delen av Ancylustiden inträffade i det Sydbaltiska
området en landsänkning, som slutligen hade t i l l följd, att en
ny förbindelse skapades genom Öresund och Bälten. Saltvatten
trängde på nytt in från Atlanten genom Öresund, och det så kallade Litorinahavet intog Östersjöbäckenet. Litorinatiden, inom v i l ken huvudparten av stenåldersbosättningen ägde rum, torde ha
sträckt sig i huvudsak mellan åren 5500 - 2000 f Kr. Litorinahavet steg i likhet med Ancylussjön över stora delar av ön och
uppkastade vid sin maximiutbredning d e l v i s kraftiga strandvallar (Litorinagränsvallen). Efter Litorinahavets maximistånd har
fram t i l l våra dagar en successiv vattenståndsminskning ner t i l l
den nuvarande havsytan skett, och d ä r t i l l en stegvis utsötning
av vattnet.

-ig 4. (Vi
1964
Yoldiahavet, ca 7500 f Kr. Sannolik trädvegetation betecknad med: o - björk, • ha$«et, • - tall. — Tore Hylander eft. G. Lundqvist och E. Granlund m fl.
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DE FÖRSTA MÄNNISKORNA
(ca 8 000 - 6 000 f
När Gotland första gången efter istiden dyker upp ur vattnet (ca
9500 f Kr) är klimatet kallt och torrt. Gotland består vid denna
tid endast av ett par smärre öar och någon mänsklig bosättning
har knappast funnits på ön. Med tappningen av den Baltiska issjön inträdde en period (Yoldiatid) då Gotland t i l l sin areal
t i l l och med översteg dagens. Avståndet mellan Gotland och kontinenten var mycket ringa. Som tidigare sagts finns antydningar om
att Gotland var en landtunga un från kontinenten. Klimatet blev
under perioden varmare, vilket gynnade invandringen av mer värmekrävande växter.
Med tanke på den nära (eller direkta) kontakten med kontinenten
och mot bakgrund av det bättre klimatet är möjligheterna stora
under denna tid för en första ordentlig invandring av människor
t i l l ön. Om detta antagande är riktigt torde vi kunna räkna med
möjligheten av en bosättning på Ön från ca 8000 f Kr.
Några säkra belägg för en sådan t i d i g bosättning finns dock ännu
inte. De äldsta bosättningsspåren härrör från ca 6000 - 5000 f Kr
och utgörs av tunna kulturskikt på ancylusavlagringar, överlagrade av l itorinagrus. Sådana boplatsrester har påträffats vid Gisslause i Lärbro socken, Svalings i Gothem socken och Strå i Bunge
socken. De innehåller avslag och spetsar av f l inta och ben. Vidare förekommer det ben av sal, hare, troligen rådjur samt fågel och
fisk. A l l a tre boplatserna är belägna vid den forna kusten. De är
lämningarna av ett jägar/samlarfolk som sannolikt i första hand
koncentrerats t i l l den forna kusten.
Två gravfynd på ön från äldre stenålder är kända. Det ena fyndet
(det senare) är dock mycket osäkert t i l l sin datering. År 1953
påträffades vid St Bjers i Stenkyrka en grav med sannolik datering t i l l 7000 - 5000 f Kr. Den döde hade nedlagts i en grund och
flack gravgrop med något uppdragna ben. Bredvid skelettet hittades ett par mikroliter, de enda h i t t i l l s funna på Gotland.
Det andra fyndet utgörs av en liten grupp gravar vid Kams i Lummelunda socken. Av gravarna har endast en av dem kunnat framtagas någorlunda oskadad. Med avseende på den bäst bibehållna var
gravanordningen f u l l t klar. l marken hade grävts en brunnsartad
grop, i vilken en död satts ned i hukande ställning. Begravningssättet antyder en datering t i l l äldre stenålder, men detta motsägs i viss man av fyndmaterialet från området som pekar på en
datering t i l l yngre stenålder.
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FZg 5. Ste.nåJLdeJH> mannan fanan St B j au -i Stznkytika rocken. Gotland* ki£tWU> äldsta kända Invånasie.. Vate.tu.nQ 7.000-5.000
foto Raymond
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JÄGARE OCH JORDBRUKARE
(ca 6 000 - 2 000 f Kr)
l stark motsats t i l l det torftiga fyndmaterialet från den äldsta
bosättningen på ön står det rika materialet från yngre stenåldersboplatser (ca 50). Huvuddelen av boplatserna är belägna vid
den forna kusten, l inlandet är de genomgående belägna i anslutning t i l l sjöar eller vattendrag.
Stenåldersboplatserna förekommer i grupper på attraktiva ställen
längs den forna stranden, såsom vid Linaviken, i Lau-När, vid
Burgsviken, vid Hoburgen, i Sproge-Eksta med Karl so, i Tofta, i
Visby, i Lummelunda, i Lickershamn-lre och i Hall. Mönstret med
de mer eller mindre samlade grupperna av boplatser återspeglar
möjligen olika populattoners territorier. Man skulle med andra
ord kunna tolka exempelvis den täta grupperingen av boplatser
runt Lina-viken som lämningarna av en och samma grupp av människor, avsatta under en längre tid.
Av de äldre jagar/samlar (prekeramiska) boplatserna bör särskilt
de vid Norrbys i Hall och Kroks och Nasume i Tofta omnämnas. Av
de yngre boplatserna (gropkeramiska) är Gul l rum i Näs, Hemmor i
När, Stora Förvar på Stora Kar l so, l re i Hangvar samt den som
ligger under Visby stads centrala delar kända sedan gammalt. Västerbjersboplatsen i Gothem på öns östkust var däremot okänd ända
t i l l 1930-talet, då genom grustäkt vid Gothemsåns utlopp ett mycket stort skelettgravfält från den yngre stenåldern - det största
kända i Norden - upptäcktes och undersöktes. Fynden härifrån är
de rikaste i sitt slag från Gotlands stenålder. Under år 1980
påträffades vid vägarbeten i Kräklingbo en h i t t i l l s okänd gropkeramisk boplats, l ett tunt kulturlager direkt på hällen framkom vid en provundersökning bl a stora mängder keramik.
Den gropkeramiska kulturen anses ha sökt sig in i landet under
senare delen av mellanneoli ti sk t i d , för att snart sprida sig
över de mellersta och södra delarna av den skandinaviska halvön.
På Gotland är denna kultur företrädd med ett stort och rikt boplats- och gravmaterial. Benämningen gropkeramisk kultur hänför
sig t i l l en för dessa kustboplatser karakteristisk lerkärlsform,
ett spetsbottnat grovt lerkärl, under mynningsranden ornerat med
en e l l e r flera rader intryckta gropar. Kärlen kan ha sådana gropar som enda ornament eller i kombination med andra orneringsmotiv.
En jämförelse av benmaterialet på de största gropkeramiska boplatserna på Gotland ger ett visst grepp om människornas näringsbas.
Av däggdjuren dominerar sal och vildsvin, men även tamboskap förekommer i en relativt stor andel inom ett par boplatser (Visby
respektive Västerbjärs). Av fisk dominerar torsk, följd av s i l l .
Förekomsten av tamboskap på boplatserna är intressant. Sven en
viss form av odling kan ha förekommit, vilket antyds av att huvuddelen av boplatserna är belägna på eller i n t i l l lättdränerade och lättbearbetade jordar.
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A n c y l u s v a l l e n ( E f t e r Munthe)
Litorinavallen ( E f t e r Munthe)
Nuvarande k u s t l i n j e
Stenåldersboplats
Mesolitiska

boplatser

Tratt bag ar boplatser
Gropkeramiska boplatser

f-ig 6. Ste,nåtd&iAboplati>&iw. på Gotland.
Kälta: Ö^tenhobn 19SI.

1.
2.

Bunge (29), Strå
Eksta (138), Stora Förvar

27. När (145), Hemmor
28. Näs (17), Gul l rum

3.
k.
5.
6.

Eksta (120/171), Ejvide
Eskelhem (1*0, Prästgården
Eskelhem (16), Alvena
Gothem (120), Västerbjers

29. Si l te (35), Snausarve
30. Stenkumla (152), St Hörna
31. Stenkyrka (20), Lickershamn

32.
Gothem (202), Svalings
Grötlingbo (54), Barshaldershed 339. Hangvar (3), l re
34.
10. Hall (107), Västös
35.
11. Hall (116), Norrbys
36.
12. Hörsne (57), Simunde I I , Bara
37.
7.
8.

13. Hall (120), Norrbys
14. Hörsne (133), Sudergårde
15. Hörsne (137), Hoffmans i Bara

Stenkyrka (71), Bäcks i
Hangvar
Sundre (17), Skoga
Sundre (33), Hoburgen l
Sundre (34), Hoburgen II
Tofta (81), Kroks
Tofta (82), Nasume

38. Tofta (121/83), Krokstäde
39. Tofta (98), Sallmunds
40. Vallstena (156), Medebys

16.
17.
18.
19.
20.

Hörsne (139), Snauvalds
Hörsne (142), St Mörby
Fole (151),:Prästgården
Hörsne (164), Simunde l
Lokrume (90), St Mörby

41. Val l stena (202), Nygårds

21.
22.
23.
24.

Lummelunda (7), Kinner
Lummelunda (85), Överstekvarn
Lärbro (413)., Gisslause
Lärbro (578), Rangvide

45. Västergarn (42), Mafrids

25. Martebo (33)., Binge
26. Lau (150), Gumbalde

42. Vallstena

II

(216), Medebys !

43. Visby (79), Visbyboplatsen
44. Visby (86), Visborgs Kungsladugård

46. Västerhejde (33), Fridtorp
47. Västerhejde (98), Vibble
48. Väte (79/22), Mölner
4g. Väte (351, Gräne
50... Grötl Ingbo (13) , Suderkvie
51. Kräklingbo, Stenstugu

Etg 7. fö>i£<ic.kninQ ÖVCA kända t>t<iv\oJid<LUbopla&><>A på Gotta.nd.
Käl&a: ÖAtZAho&n 19SI.
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10,9

457
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7

0,1 talrikt
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111
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Hund
(Dog)

121
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117
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(Boar)

130

övr. mammaler

31

1

Visby1 )
n

%
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1

0,2
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( 22
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28

1,6

55
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1
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254
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Den jagande och fiskande människans påverkan och omformning av
naturlandskapet t i l l ett kulturlandskap var sannolikt ytterst
ringa även om mer eller mindre avsiktligt anlagda skogsbränder
t i l l f ä l l i g t förändrade landskapets utseende drastiskt. Med introduktionen av jordbruk som försörjningskälla inleder människan
omdaningen av landskapet i en riktning som t i l l slut får som konsekvens att naturlandskapet helt elimineras.
Av särskilt stor betydelse för diskussionen om åkerbrukets uppkomst på ön, och även för landet som helhet, är de två trattbägarboplatser som i omgångar från 1960-talet fram t i l l i dag undersökts i Väte (Gräne och Mölnor). Trattbägarkulturen anses allmänt vara jordbrukande, med hänvisning bl a t i l l avtryck av sädeskorn i keramiken. C-1*» dateringar från kulturlagren har g i v i t
dateringarna 1*500 f Kr (Gräne) respektive 3600 f Kr (Mölnor). Båda dateringarna är, om de visar trattbagarboplatsernas ålder,
exceptionellt tidiga. Av pollendiagram förefaller det som en öppning av landskapet (tolkat som introduktionen av jordbruk) sker
först omkring 3000 f Kr. Skillnaden i tid kan eventuellt förstås
så att trattbägarkulturen på Gotland i sitt äldsta skick inte var
jordbrukande, utan livnärde sig på traditionellt sätt, d v s
som jägare/samlare).
Förutom boplatser finns det ett stort antal utgrävda gravar från
mellersta och senare delen av den yngre stenåldern, l anslutning
t i l l de flesta gropkeramiska boplatserna förekommer det gravar
under flat mark. Bra exempel på detta är l re i Hangvar socken,
Västerbjers i Gothem socken, Hemmor i När socken, Fridhem i Västerhejde socken och Visby-boplatsen.
Mot slutet av stenåldern börjar begravningar att ske i ovan jord
anlagda stensättningar, ofta väl framträdande i terrängen. Möjligen hänger uppträdandet av ovan jord väl synliga gravar samman
med etablerandet av ett permanent jordbrukssamhälle. Noterbart
är att de två tolkade jordbrukarboplatserna i Väte uppenbarligen
saknar gravar inom boplatsområdet, i motsats t i l l de gropkeramiska jagar/samlar boplatserna. Vi torde under den yngre stenåldern
kunna räkna med två p a r a l l e l l t levande samhällsformer. Dels en
jordbruksidkande befolkning, sannolikt jämnt spridd över större
delen av ön, dels en huvudsakligen jagar/samlar befolkning t i l l
övervägande del koncentrerad t i l l kusterna.
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BYGDENS FRAMVÄXT OCH ETABLERING
(ca 2 000 - 500 f Kr)
Pollendiagram visar att omkring 2000 f Kr sker på Gotland en omfattande öppning av skogslandskapet, avtecknande sig i diagrammen
i form av en ökning av pollen från ljuskrävande växter, exempelvis enen. Denna förändring i landskapet bör sannolikt tolkas som
resultatet av en kraftig ökning av odlingsverksamheten på ön. Man
kan säga att från och med denna tid utgör jordbruksprodukter den
viktigaste näringsbasen för människorna, även om naturligtvis
fiske och jakt har förekommit. Övergången från en ekonomi huvudsakligen baserad på jakt och fiske t i l l en jordbruksekonomi, skall
förmodligen ses mot bakgrund av en befolkningsökning och därmed
sammanhängande press på näringsresurserna.
Med tyngdpunkten i näringsbasen förlagd t i l l spannmålsproduktion
och boskapsskötsel växer med tiden fram en a l l t större medvetenhet hos människorna om det egna territoriets (revirets) betydelse
för matanskaffning och befolkningens överlevnad och välbefinnande. Från att tidigare (under stenåldern) sannolikt endast ha varit vagt avgränsat, uppstår nu behovet av en klarare avgränsning
av det egna territoriet gentemot andra människogruppers revir.
Något som man kan kalla för bygd uppstår. Med bygd förstås här
ett område (territorium, revir) som behärskas av en bestämd grupp
människor och vars utsträckning i rummet är fixerad och accepterad av andra grupper av människor. Den fortsatta kulturlandskapsutvecklingen sker sedan av a l l t att döma huvudsakligen inom dessa bygder. Undersökningar under senare tid antyder att bronsålderns bygder i stor utsträckning överensstämmer med sockenterritoriet på Gotland.
Med bygdens etablering växer med tiden fram ett nät av "vägar"
som förbinder de olika bygderna med varandra. Många av 1600-talets vägar går tillbaka på sådana här bygdevägar som existerat
från åtminstone slutet av bronsåldern.
Det äldsta jordbruket på ön bedrevs sannolikt i enkla former.
Man bör här tänka sig någon form av svedjebruk. Tämligen snart
torde man dock ha övergått t i l l en form av skiftesbruk, där årder
var huvudredskapet. Spåren av detta årderbruk kan än i dag ses i
den forntida åkermarken. De h i t t i l l s äldsta beläggen för årderbruk på Gotland är från tiden ca 1100 - 900 f Kr, d v s från
bronsålderns mitt. Dessa spår framkom vid undersökningar av ett
boplatsområde från slutet av bronsåldern, beläget vid Bonde i
Lau socken. Några säkra åkersystem från bronsålderns äldre eller
mellersta del är i dag inte kända. Skälet t i l l detta är troligen
att odlingen som regel ännu inte bedrevs i sådana ordnade former
att den avsatte några för oss sentida betraktare synliga spår.
Det finns dock antydningar på några ställen på ön t i l l "åkerformer" som kan vara från bronsålderns mellersta eller äldsta
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del. Vid exempelvis Hägvalds i Val l stena socken finns ett område
(delvis i rutform) av flacka stenvallar i anslutning t i l l ett
flertal bronsåldersrösen. "Åkersystemets" belägenhet i förhållande t i l l rösena kan indikera en datering av detta t i l l bronsålderns
mellersta eller äldsta del.
l norra Buttle, i n t i l l en i dag uppodlad myr, finns ett annat odlingsområde av hög ålder, sannolikt från slutet av bronsåldern.
Åkersystemet utgörs av flacka och stenfria odlingsytor, omgivna
av låga v a l l a r av sten och jord. l anslutning t i l l åkersystemet
finns ett bronsåldersröse med intilliggande mindre stensättningar,
de senare troligen från övergångstid mellan brons- och järnålder,
l området finns dessutom ett par plana ytor omgivna av svaga terrasskanter. Dessa ytor har förmodligen hyst en boplats, likåldrig
med övriga formelement inom området.
Som ett tredje exempel på odlingssystem från bronsåldern och för
närvarande det bästa, kan nämnas Bonde i Lau. Här företogs år
1976 begränsade undersökningar av åkersystemet och tillhörande
boplats.
Kunskapen om vad som odlades under den aktuella perioden är ringa
och bygger huvudsakligen på kornavtryck i keramiken. För landet
som helhet gäller att kunskapen om den äldre bronsålderns odlade växter är mycket begränsad. Däremot är det lite bättre beställt
med kännedomen om den yngre bronsålderns odlingsväxter. Två växter dominerar i keramikavtrycken och det är vete och korn. Under
yngre bronsålder dyker ett par nya sädesslag upp i keramikmaterialet på fastlandet och det ar havre och hirs. Sven bondbönan
som odlingsväxt tycks ha förekommit under denna tid. De växter
som odlades på Gotland torde i huvudsak ha varit de samma som odlades på fastlandet.
Ifråga om husdjur är kunskapen mycket ringa, framför a l l t på
grund av att så få boplatser från bronsålder undersökts. Den hitt i l l s enda osteologiska undersökningen av ett benmaterial från en
bronsåldersboplats har utförts på material från Bonde i Lau. Det
undersökta benmaterialet är litet, endast 0,5 kg, varför några
definitiva slutsatser om olika djurarters relativa betydelse i
kosten inte kan dras. Den dominerande djurarten i det undersökta
benmaterialet är nöt, följt av häst, får/get och svin. Att får
och get är sammanslagna beror på svårigheten att på benmaterialet skilja arterna åt. Den stora dominansen för nöt är antagligen ett arv från den yngre stenåldern, där de gropkeramiska boplatserna förutom ben av sal och fisk, också innehåller en stor
andel ben av nötboskap, l Bonde har, i förhållande t i l l de gropkerami ska boplatserna, tillkommit får/get och svin (tamsvin).
Bronsålderns boplatser på Gotland, liksom den sena stenålderns,
lyser i det närmaste helt med sin frånvaro. Orsaken t i l l detta
står sannolikt t i l l stor del att finna i den mobila bosättningsform som bör ha varit rådande, vilken 5 sin tur innebar enkla
huskonstruktioner. De boplatslämningar som påträffats utgörs huvudsakligen av tunna kulturlager, härdar, gropar, skärvstenhögar
och enstaka stolphål.
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En viss uppfattning om den rumsliga utbredningen av bronsålderns
bosättning får man genom att studera spridningen av lösfynd. Därvid framgår att bosättningen (som avsatt lösfynden) varit tämligen jämnt spridd över ön.
En annan föremålsgrupp som kan säga något om bosättningens utbredning är skärvstensförekomsten. Skärvsten har tillkommit vid
upphettning av stenar i samband med matlagning och de skulle därmed indikera var boplatserna låg (och ligger). Skärvsten förekommer dock inte enbart under den aktuella perioden, utan under större delen av den förhistoriska tiden. Huvuddelen av skärvstenshögarna torde dock tillhöra perioden bronsålder - äldsta järnålder.
Även skärvsten förekommer relativt jämnt spridd över ön, dock
med en ringa förekomst i den extrema skogsbygden, liksom i den
extrema odlingsbygden, l det förra fallet beror avsaknaden på
att någon mer omfattande bosättning på hällmark och i skogsbygder
sannolikt inte har funnits, l det andra fallet beror säkerligen
frånvaron av skärvstenshögar pä den kraftiga uppodlingen som medfört att objekten ifråga odlats bort.
En tredje föremålstyp som kan ge en viss uppfattning om bosättningens utbredning är malstenar. Dessa stenar var av allt att
döma i bruk under bronsålder - äldsta järnålder. Stenarna användes t i l l att mala säd på och genom objektens oförstörbarhet återfinns de i stort antal. Förutsatt att stenarna ligger kvar på ursprunglig plats bör de r i m l i g t v i s utvisa var boplatser funnits.
Tyvärr utgör de i fält liggande mal stenarna en mindre del av totala antalet. Huvuddelen av stenarna återfinns i trädgårdar och
på gårdstomter och fungerar numera som fågel bad, blomkrukor och
souvenirer i allmänhet. För södra Gotlands del visar mal stenarnas utbredning (de i fält liggande) att människorna i odlingen
nyttjade både sandjorden och moränleran, och att bosättningen
var relativt jämnt spridd över ön.
Mot bakgrund av frånvaron av mer omfattande undersökningar av
bronsåldersboplatser än kunskapen om tidens byggnadsskick mycket
begränsad. Inte i något fall har ett helt hus kunnat beläggas
och undersökas. Undersökningarna vid Bonde i Lau socken visade
på någon form av runda hus. Troligtvis har dock även rektangulära,
treskeppiga byggnader förekommit, liksom fallet var i Sydsverige
och på kontinenten. En antydan om detta ges av den treskeppiga
byggnad från yngsta stenåldern som anträffades vid undersökningar av gravar från sten- och bronsålder på Val l stenarum i Val l stena socken.
Förutom vid Bonde i Lau socken har mer betydande boplatslämningar från bronsålder endast undersökts vid St Bjers i Stenkyrka
socken. Inom en ca 12 m stor yta påträffades keramik, flintavslag, brända och obrända ben samt en skärva av brons. Av anläggningar framkom 9 gropar och ett stolphål. l anslutning t i l l boplatslagret undersöktes 2 skeppssättningar.
Om vår kännedom om tidsperiodens bosättningar är d å l i g , är dock
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vår kunskap om dess gravskick bättre, d v s för vissa begravningsformer. Under slutet av stenåldern och framför a l l t äldre
bronsåldern skapas stora rosen, vilka genom sin storlek dominerar
hela landskapsutsnitt. Rösena uppvisar sinsemellan betydande variationer beträffande storlek, form och stenmaterial. De framstår vanligen utåt som mäktiga stenhopar utan synbar ordning. Ibland har rösena väldiga dimensioner som t ex Uggårda rojr (röse)
i Rone, Bro stenkalm i Bro, U l l v i a r i Eskelhem, Digerrojr i Garde
och Angantyrs rojr i Grötlingbo socken. Av Gotlands ca kOO storrösen har endast ett 10-tal undersökts. Härvid har i flertalet
fall framkommit under stenmassorna dolda, kretslagda konstruktioner, i vissa fall uppmurade t i l l regelrätta byggnader.Det bästa
exemplet på det senare är det ca 23 m vida och 2,6 m höga Kauparveröset i Lärbro socken, undersökt fullständigt 1966-67P a r a l l e l l t med de välvda rösena förekommer också stora flacka
stensättningar, vanligtvis avgränsade genom en kantkedja av kraftiga gråstensblock. Utgrävda exempel på detta är en grav vid Uppgarde i Val l stena socken och en vid Simunde i Hörsne (Bara)
socken.
Rösenas rumsliga utbredning visar en koncentration t i l l kusterna,
men de förekommer också relativt jämnt spritt över inre delarna
av ön. Sett i lokalplanet är rösena oftast belägna på höjdpartier, eller på andra väl synliga platser, v a n l i g t v i s långt från
tänkbara odlingsmarker och boplatser. Tanken ligger nära t i l l
hands att tolka dessa gravar som (förutom att vara förvaringsplats för de avlidna) revirmarkeringar, anlagda i samband med
etableringen av "bygden".
En karaktäristisk gravform på Gotland från slutet av bronsåldern
är de t a l r i k t förekommande skeppssättningarna, l förn l amning s registret är 290 anläggningar registrerade, men det verkliga antalet är säkerligen större. Skeppssättningarna är av många olika
typer. Förutom de mer iögonfallande anläggningarna, som mestadels uppförts i gråsten, har även underjordiska skeppssättningar
och kalkstensflisor påträffats. Skeppssättningarna är huvudsakligen belägna i anslutning t i l l den forna stranden. Särskilt talrikt förekommer de i Rone, Lau, Älskog, Gothem och Lärbro socknar. Av intresse i sammanhanget är att samma socknar också hör
t i l l de röserikaste delarna av ön. En för Gotland tämligen vanlig lerkärlsform i skeppssättningar (fungerande som behållare
för benen av den kremerade människan) är de s k husurnorna. Dessa är lerkärl utförda i form av miniatyrhus, ofta bemålade, e l l e r
på annat sätt ornerade. Tanken har framförts att dessa miniatyrhus skulle motsvara tidens verkliga byggnader.
T i l l de intressantaste minnesmärkena från sydsvensk bronsålder
hör hällristningarna. De märkligaste finns i Bohuslän, Skåne, Östergötland och Uppland. På Gotland är bara två lokaler h i t t i l l s
kända, den ena i Lärbro vid Hägvide, den andra vid L i l l a Rone i
Lye. Den förra består av skeppsbilder, fotsulor och yxor, den senare av två fotsulor och några älvkvarnsgropar (= rund e l l e r oval
offergrop (?), urknackad i berghäll e l l e r stenblock, v a n l i g t v i s
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2-5 cm i d i a m e t e r ) . H ä l l r i s t n i n g e n i Lärbro är i sin helhet avgjuten och finns till v i s s del utställ d på Gotlands fornsals
gård.
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ÅKERBRUKETS PERMANENTNiNG
(ca 500 f Kr - 100 e Kr)
Under århundradena omkring övergången mellan bronsålder och järnålder börjar märkbara förändringar att ske i samhället. Dessa
förändringar består bl a i en övergång t i l l ett i rumslig och
funktionell bemärkelse permanent åkerbruk, ett förändrat begravningssätt och början t i l l en av a l l t att döma omvälvande social
förändring som klart framträder i den efterföljande tidsperiodens
bebyggel ses i tuation.
Spannmålsproduktionen, som tidigare bedrevs i extensiva former,
förändrades i riktning mot mer intensiva former och får t i l l
följd att regelrätta åkersystem växer fram. Praktiskt innebar
det att man avgränsade åkerytorna och mer konsekvent röjde och
rensade dessa från sten, rötter och stubbar. Den ökande intensiteten i odlingen, här uttryckt som ett a l l t kortare intervall
mellan o d l i n g s t i l l f ä l l e n a på en enskild åkeryta, har medfört att
vi sentida betraktare i fält kan identifiera och beskriva tidens
åkerformer med tämligen stor precision. Det ger oss goda möjligheter att mer konkret förstå i vilka former och på vilket sätt
åkerbruket bedrevs.
Tidens åkerytor framträder i marken i form av kvadratiska, eller
närmast kvadratiska, svagt bassängformade försänkningar, omgivna
av i huvudsak stenfria jordvallar. Åkerytorna håller som regel
en storlek av 30~50 m ' sida. Åkervallarna varierar i bredd och
höjd, beroende på jordart och den tid den enskilda åkerytan brukats. Inom sandområden kan vallarna uppnå en bredd av 8-10 m och
en höjd av 1 m. Som regel är v a l l a r n a 3~5 m breda och i n t i l l 0,5
m höga. Åkerytorna ligger sida vid sida och b i l d a r oftast ansenl i g a sammanhängande system av åkrar. Som exempel kan närmas ett
omfattande åkersystem vid Bottarve i Vamlingbo socken (ca 150200 ha), ett vid Vinarve i Rone socken (ca 130 ha) och ett vid
Anningåkra i Havdhem socken (ca 70 ha).
Totalt är i dag ca 140 lokaler med förhistoriska åkersystem kända på ön. Huvuddelen av dessa torde tillhör a den här aktuella
tidsperioden. Dessa t i d i g a och arealmässigt stora åkersystem utgör en för Sverige unik fornlämningstyp och närmaste p a r a l l e l l e r
står att finna i Danmark, på Brittiska öarna och på kontinenten.
Som framgår av spridningskartan förekommer den övervägande delen
av åkersystemen på södra Gotland och då speciellt inom områden
med sandjord. Sandjord är uppenbarligen en förutsättning för att
åkervallar skall uppnå lätt iakttagbara former och spridningskartan ger därför inte en rättvisande b i l d av bosättningens utbredning på ön under den här aktuella tidsperioden. Denna har
säkerligen varit mer jämnt fördelad, vilket bl a antyds av den
betydligt jämnare utbredningen av fornlämningar och fynd från tiden före respektive efter den här behandlade.
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Åkersystemens ansenliga storlek pekar på att odlingen bedrivits i
form av skiftesbruk, d v s att endast en mindre del av hela åkei—
systemet har odlats ett enskilt år. Resten av åkermarken har då
legat i träda. Uppskattningsvis torde storleksordningen 1/10 av
den totala åkerarealen ha brukats ett enskilt år. Huvudredskapet
vid odlingen var, liksom tidigare, årdret. Spåren efter den ärjning som skett i åkrarna har vid undersökningar inom ett flertal
åkersystem kunnat beläggas. Dessa framträder som mörka streck i
övergången mellan den kulturpåverkade jorden och den orörda mineraljorden. Den högre fosfathalten inom åkersystemen än i omgivande mark, tillsammans med förekomsten av fragmentariska bitar
av ben, träkol och keramik i åkerjorden, pekar på att någon form
av gödsling har förekommit.
Vår kunskap om v i l k a sädesslag som odlades och v i l k a husdjur som
hölls under denna tid är mycket b r i s t f ä l l i g . När det gäller spannmålsodlingen avvek förhållandena sannolikt inte i någon högre grad
från de som var rådande under den föregående perioden. En osteologisk artbestämning av benmaterialet från en skärvstenshög i en
fornborg i Sjonhem socken, daterad t i l l århundradena före Kr f,
visar att nötboskap sannolikt fortfarande var det betydelsefullaste husdjuret, l övrigt hölls samma husdjur som tidigare, d v s
häst, får/get, svin och hund.
l skarp kontrast t i l l den relativt goda kunskapen om tidens jordbruk står okunskapen om bebyggelsen. Tunna kulturlager, härdar,
stolphål, skärvstenshögar, avfallsgropar och liknande, har påträffats l i t e varstans men konkreta byggnadslämningar iyser ' det
närmaste helt med sin frånvaro. Dock finns en fornlämningskategori som troligen utgör en bosättningsform från tiden ifråga,
nämligen s k fornborgar av flatmarkstyp. De förekommer över större delen av ön och är huvudsakligen koncentrerade t i l 1 den odlade bygden. Några finns ute i myrmarker. Dessa "borgar" är oftast
relativt små, runda och med en diameter av som regel mellan 50100 m. De omges v a n l i g t v i s av en v a l l , bestående av sten, grus
och/eller jord, och utanför denna en "vallgrav" Den senare tycks
främst vara resultatet av uppbyggnaden av själva v a l l e n , l vallen
har ibland påträffats trärester och stolphål, lämningar efter
någon form av träkonstruktion.
Den enda flatmarksborg som är mer utförligt undersökt är en anläggning vid Havor i Hablingbo socken. Här har under en 20-års
period företagits utgrävningar v i l k a resulterat < att • det närmaste hela borgen är undersökt. Dessutom har undersökningar skett
av i n t i l l i g g a n d e husgrunder från äldre järnålder och boplatslämningar från yngre järnålder - medeltid. Borgen har daterats t H i
århundradena omkring Kr f Den begränsas runtom av en skalmur,
i sin tur omgiven av en vallgrav. Utanpå muren har en kraftig
jordvall påförts, vilken med tiden kommit att d e l v i s rasa ned •
"vallgraven" l kulturlagret inom och utom borgen har stora
mängder krukskärvor, djurben och järnfragment påträffats, l borgens inre har också framkommit koncentrationer av skörbrända
stenar, sannolikt härdar, samt en mängd stolphål.

42

markyta

1978

markyta är O

24. Schematisk profil genom borgmuren och den utanförliggcnde vallgraven. Muren är 2 m bred och bestar av ett skal av större gråstenar fyllt
med mindre stenar och jord. I botten finns skoningsstenarna till kraftiga
stolphål. Innanför muren ligger ett kollager och stenskodda stolphål, resterna efter en brunnen träkonstruktion. Ovanpå kolresterna finns högar
av knytnävsstora stenar — slungstenar? Den 2—3 m breda och 0.5—l m
djupa vallgraven har fungerat som soptipp.

Uti GnÅmtund- Manne.ke-Manne.fee 7979.

Beg 25. foinbafigen vid HavoA. JL HabLLngbo 4ccfee.n. De/at au boA.gmaten och valiQfiavin ^-^am^enåade. foto Pe-teA Mannefee.
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Mindre undersökningar av liknande anläggningar har skett vid
Vasstäde, på gränsen mellan Havdhem och Hablingbo socknar, vid
Långmyre i Hamra, Häl l hage i Barlingbo och vid St Sojvide i Sjönhem socken. Den här typen av "borgar" synes generellt tillhöra
tiden omkring Kr f. Starka skäl talar för att anläggningarna har
varit permanent bebodda boplatser och benämningen fornborg
(= tillflyktsborg) skulle därmed vara missvisande. En bättre benämning vore kanske inhägnad boplats (eng. enclosed settlement).
Under benämningen fornborg har på Gotland många olika slag av
val l försedda, förhistoriska anläggningar sammanförts (se figur
23). Totalt är närmare 100 sådana anläggningar kända på ön. Det
viktigaste gemensamma draget för fornborgarna är att de helt eller delvis omgärdas av vallar eller murar. Mot bakgrund av att
så få anläggningar är undersökta är deras tidsställning och funktion mycket lite känd.
En anläggningstyp som förekommer under den här aktuella tidsperioden är "klintborgar", d v s anläggningar på kalkstensklintar,
där stup har utgjort en väsentlig del av skyddet. Oskyddade partier har försetts med en vall eller mur, mer eller mindre omsorgsfullt uppbyggd. En anläggning av detta slag, belägen vid Styrmansberget i Fröjel socken, undersöktes i samband med de omfattande
arkeologiska utgrävningarna av järnåldersbosättningen vid det
närbelägna Val l hagar i Fröjel socken. Vid undersökningarna påträffades sekundärt i själva borgvallen och även utanför denna,
ett flertal gravar från romersk järnålder. Borgen måste med andra ord vara äldre än denna tid. Under borgvallen framkom skärvstenspackningar, v i l k a i sin tur måste vara äldre än borgvallen.
Tyvärr finns ingen datering från skrävstenspackningarna (Cl^t-analysen var ännu inte känd när utgrävningarna företogs), men troligen är borgvallen tillkommen under förromersk järnålder. Ingenting påträffades som kunde kasta ljus över frågan om anläggningens
funktion.
Avsaknaden av mer omfattande boplatslager tillsammans med den som
regel mycket låga fosfathalten i klintborgar indikerar att dessa
vanligtvis inte har varit permanent bebodda. Det finns dock exempel på klintborgar, t ex vid Tjelder i Gothem socken, med hög
fosfathalt, tydande på en mer stadigvarande bosättning.
Under övergångstiden mellan brons- och järnålder sker t i l l synes
betydelsefulla förändringar i samhället, vilket bl a avspeglar
sig i begravningsseden. Bronsålderns begravningsskick karaktäriseras av glest liggande anläggningar, undantagsvis samlade t i l l
mindre gravfält. Gravanläggningarna är många gånger av ansenliga
dimensioner och har troligen använts som familje- eller släktgravar i en eller annan form, då de som regel hyser ett flertal begravningar från en längre tidsperiod. Det är dock ännu oklart om
samtliga individer är begravda i dessa anläggningar eller om det
är ett urval.
början under förromersk järnålder förefaller som regel ve
<ild individ få sin egen grav. Anläggningarna b l i r av be-
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t y d l i g t mindre storlek och är sinsemellan relativt l i k a vad avser
storlek och utförande. Tidens gravformer är tämligen väl kända
tack vare det stora antal gravar som sedan 1950-talet undersökts
på ön. Genom bl a totalundersökningen av gravfälten vid Sal le i
Fröjel socken och Annelund inom Visby stad, daterade t i l l kOO
f Kr - 200 e Kr respektive 300 f Kr - 200 e Kr, finns det stora
möjligheter t i l l populationsstudier. Med utgångspunkt i dessa
gravfält plus en del andra gravfält från tiden ifråga, och de
stora åkersystemen, förefaller det som om antalet människor per
brukningsenhet under den här tiden som regel har utgjorts av
flera familjer, även om befolkningsmässigt mindre enheter kan ha
funnits. Möjligen kan man i gravfältsmaterialet ana en början
t i l l en uppdelning av befolkningen inom den större enheten på
självständiga familjer, e l l e r släkten, ett förhållande som tydl i g t framträder i det samtida boplatsmaterialet i Danmark. Man
kan tolka detta så att familjen (släkten, ätten) som social enhet
får en a l l t större betydelse i samhället och att det gamla "hövdingadömet" går mot sin upplösning. Denna uppdelning på åtskilda
familjer, släkten, slår f u l l t ut under den efterföljande perioden

Vl&by. foto Monika
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FAMILJEJORDBRUKETS ETABLERING OCH
UTVECKLING (ca 100 - 600 e Kr)
Århundradena efter Kr födelse var en period som innebar omfattande och genomgripande förändringar i jordbruksproduktion och bebyggelsemönster. Det som skedde var av a l l t att döma att det
"kol lekt i vi st i ska" samhället, med ett kollektivt ägande av mark,
ersattes av familjejordbruk. Vi fick enskilda gårdar med åker,
äng och utmark - ett brukningsmönster som vi i det stora hela har
än i dag. Orsakerna bakom denna förändring är inte med säkerhet
kända. Det ligger dock nära t i l l hands att se förändringarna som
ett resultat av en ökande befolkningsmängd och därmed en större
press på näringsresurserna inom det egna territoriet. Möjligheterna att utvidga produktionsområdet (= det egna territoriet) var
sannolikt mycket begränsade och för att öka avkastningen av jordbruket var man tvungen att intensifiera markutnyttjandet inom
det egna territoriet. En sådan förändring leder sannolikt t i l l
en ökad i n s i k t om betydelsen av markägande för den egna näringsförsörjningen och därmed knyts de separata familjerna a l l t hårdare t i l l vissa bestämda jordbitar.
Uppdelningen av odlingsmarken (och eventuell lövängsmark) på separata familjegårdar fick sannolikt t i l l följd en privatisering
av denna på ett antal familjer eller släkten. Konkret innebar
detta att varje gård inhägnade sin egen inägomark (åker och ang)
med en kraftig stenhägnad, vilken troligen fungerade både som
skydd mot betande djur och som en markering av gårdens (familjens) privata ägor. Den mark som låg utanför hägnad mark fungerade sannolikt fortfarande som gemensamt brukad utmark (betesmark),
kollektivt ägd av bygdens invånare. Bra exempel på denna landskapsförändring finns i Anningåkra i Havdhem socken, VinarveUggårda i Rone socken och Gervide i Sjonhem socken.
Genom förekomsten av ett stort antal (ca 1800) husgrunder från
tiden ifråga, ofta förvånansvärt välbevarade, och stenhägnader
framträder bosättningsformen ovanligt tydligt. Husen låg som regel i anslutning t i l l hägnaden (stensträngen) som avgränsade inägomarken från utmarken. En genomsnittlig gård, beräknat på material från 6 socknar på mellersta Gotland, hade ca 18 ha inägomark, varav ca 1-2 ha utgjordes av åkermark. Resten av inägomarken bestod sannolikt av någon form av ängsmark (fodertäktsmark)
och bosättningsområde.
Den ringa åkerarealen per gård visar att spannmålsproduktionen
bedrevs i andra former än under t i d i g a r e perioder. Från att tidigare ha bedrivits i en extensiv form inom arealmässigt mycket
omfattande åkersystem och med långa tradesintervaller på den enskilda åkerytan, övergår man nu av a l l t att döma t i l l ett ensädesbruk med hela e l l e r större delen av åkerarealen årligen besådd.
Denna odlingsform ställer stora krav på n ä r i n g s t i l l f ö r s e l n t i l l
åkern för att denna inte skall utarmas och starka i n d i c i e r för
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ett utökat gödsel bruk finns också. Det ökade behovet av gödsel
medförde i sin tur ett behov av att s t ä l l a djuren för att lättare kunna ta t i l l vara gödseln. Åkerformerna vid denna tid skiljer
sig inte från förhållandena under föregående period utan de var
fortfarande blockformiga, som regel 30-40 m i sida och omgivna av
jordvallar. Brukningsredskapet var alltjämt årdret, l skördearbetet användes kortliar och skaror.
Genom de omfattande undersökningarna av husgrundsområdet i V a l l hagar i Fröjel socken har vi fått ett relativt gott grepp om näringsförhållandena på en gård vid denna tid. Samlingar av förkolnad säd i ett par hus, avtryck av spannmål och ogräsfrön i lerkärl sbitar, ben i stor mängd av husdjur och i någon mån av v i l l e bråd, nedtrampade i lergolven e l l e r utkastade på avskrädeshögarna, utgör de påträffade resterna av människornas mathushållning.
Tre sädesslag odlades, korn, vete, s k speltvete och råg. Kornodlingen var den viktigaste. Även linfrö har påträffats i Vallhagar.
Benmaterialet från Vallhagar och andra platser visar att får/get
och nötboskap nu liksom under föregående period har varit de viktigaste husdjuren. Dock pekar benmaterialet på en förändring i
relationen mellan dessa djurarter från föregående period som innebär att får/get utgör en a l l t viktigare ((nängdmässigt sett) del
i animalieproduktionen. l övrigt förekommer nu liksom tidigare
häst (av russtyp), svin, hund, sal och fisk. Ett par nya husdjur
visar sig i benmaterialen och det är tamkatt och höns.
Genom tidens husbyggnadsteknik har ett mycket stort antal huslämningar bevarats t i l l våra dagar. De kraftiga stenkonstruktionerna har av efterföljande bönder ansetts vara alltfö r arbetskrävande att ta bort, varför de i dag ofta kvarligger som impediment
i det odlade landskapet. Dessa husgrunder uppmärksammades mycket
t i d i g t av forskarna och den intresserade allmänheten. Beteckningen kämpgrav antyder äldre tiders tolkning av objekten. Först med
Fredrik Nordins utgrävningar år 1886 av fyra kämpgravar vid Rings
i Hejnum socken stod det klart, att dessa utgjorde huslämningar.
Tanken att dessa stenformationer var lämningar av hus hade dock
tidigare framförts av Hildebrand.
Husgrunderna karaktäriseras av kraftiga grundmurar, ca 1-1,5 m
breda och uppbyggda av som regel gråstenar. Tyngden av taket har
burits av två rader inre stolpar. Tecken finns på att det funnits
träväggar av lodrätt ställda plankor på insidan av stenmurarna.
Den stora frågan är på v i l k e t sätt taket s l u t i t an t i l l grundmurarna. Flera o l i k a förslag finns, varav ett är redovisat i rekonstruktionen av den s k Lojstahallen i Lojsta socken. Byggnaderna
är ofta av ansenliga dimensioner (de största är ca 60 m långa)
och har av a l l t att döma varit avdelade i flera avdelningar. Vissa byggnader torde ha haft en fädel och en boningsdel. Trägolv
har som regel sannolikt saknats.
l samband med en upplösning av det "kollektiva" samhället och en
övergång t i l l familjebaserade gårdar sker uppenbarligen också en
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förändring i begravningsseden. De från slutet av bronsåldern fungerande "bygdegravfälten" ofta i form av mycket stora gravfält,
upphör som regel i samband med övergången att tjäna som samfälld
begravningsplats för flera familjer, l stället torde vi få begravningar i anslutning t i l l varje enskild gård. Detta kan synas
logiskt med tanke på den sociala förändring som av a l l t att döma
sker under århundradena efter Kr födelse. Det finns dock en antydan t i l l , som t i d i g a r e sagts, att familjens betydelse som social
enhet kan spåras i gravfältsmaterialet från förromersk järnålder.
En del storgravfält förefaller att ha använts kontinuerligt under
hela järnåldern.
Upphörandet av begravningar på de stora "bygdegravfälten" under
romersk järnålder är väl belagd, exempelvis genom totalundersökningarna av gravfälten vid flygplatsen (Annelund) i Visby och vid
Sal le i Fröjel socken. Däremot är det sämre beställt med gravfält
som kan knytas t i l l konkreta gårdar från äldre järnålder. Ett
bra exempel finns dock vid Höglundar i norra delen av Stenkyrka
socken. Här finns de välbevarade lämningarna av en liten gård
från tiden ifråga. Gårdens invånare är gravlagda i 31 små, laga
stensättningar med i centrum mindre hällkistor, v i l k a har fungerat som behållare för de brända och krossade benen. Gravarna är
anlagda i anslutning t i l l hägnaden som omger gårdens inägor.
Det vanligaste begravningssättet under denna tid synes ha varit
brandbegravningar i små kistor av kalkstensfl i s, i form av brandfläckar e l l e r oansenliga stenpackningar, nedgrävda i marken och
för oss sentida betraktare ej synliga ovan jord. Gravarna har
troligen i högre utsträckning än tidigare (och även senare) placerats i direkt anslutning t i l l bebyggelse och inägomark, e l l e r
i inägomarken. Det ovan sagda skall ses som osäkra antaganden då
vår kunskap än så länge är mycket b r i s t f ä l l i g vad gäller tidens
generella begravningssed, i stark kontrast t i l l den tämligen goda kunskapen om bosättningens utformning och jordbrukets inriktn i n g och form.
Under loppet av den i detta kapitel behandlade perioden (ca 100600 e Kr) sker en befolkningstillväxt som tar sig uttryck i form
av nya gårdar inom bygdernas utmärker. En viss utökning av antalet gårdar i anslutning t i l l de ursprungliga gårdarna är trolig,
men den huvudsakliga tillväxte n torde ha skett i form av nya gårdar i utmarken. Man bör här tänka sig att utmarken inom en bygd
var möjligt kolonisationsområde endast för bygdens egna invånare. Tillväxten av nya gårdar på utmarken synes ha varit relativt
omfattande, vilket medförde att fram i 500-talet all t i l l g ä n g l i g
jordbruksmark var i anspråktagen. Landskapet (bygden) var med
andra ord, mot bakgrund av odlingsteknik och sociala regler,
fulIkoloniserat. Antalet gårdar på ön omkring 500 e Kr har uppskattats t i l l omkring 1100. Siffran är mycket osäker men ger sannolikt ett visst mått på bebyggelsens omfattning. Siffran kan jämföras med antalet gårdar under 1200-talet, v i l k e t har beräknats
t i l l ca 1500.
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Fördelningen av husgrunder och stenhägnader (stensträngar) över
ön är som synes relativt jämn. Dock uppvisar odlingsbygderna,
speciellt inom området Roma-Vi sby-Mårtebo, en ringa andel av
fornlämningsmiljöerna från denna tid, vilket är naturligt mot
bakgrund av den kraftiga uppodlingen inom dessa områden.
Om man ser t i l l den rumsliga belägenheten av gårdarna visar det
sig att huvuddelen (drygt 60 %) av gårdarna är belägna på täta
jordar, d v s moränmärgel och lermärgel. Knappt 30 % av gårdarna
finns på dränerande jordar, d v s sand, grus och isälvsavlagringar. Den procentuella andelen av de två jordtyperna motsvarar i
stort fördelningen av gårdarna och detta förhållande pekar på att
bebyggelsens lokalisering inte styrts av den geologiska bakgrunden.

Husgrunder
Stensträngar

Drän.
jordar

Täta
jordar

Hällmark

26,9

61,5

9,8

1,8

29,6

60, k

6,9

3,1

Myrmark

Under loppet av 500-talet (möjligen koncentrerat t i l l en relativt
kort period) sker en ödeläggelse av en del av gårdarna. Storleken
på denna ödeläggelse är inte med säkerhet känd, men har uppskattats t i l l ca 10 % av gårdarna (vilket motsvarar den beräknade ödeläggelsens storlek under 1300-talet). De gårdar som kom att ödeläggas var framför a l l t de små, perifert belägna och som regel
sent etablerade gårdarna. Exempel på detta är Höglundar i Stenkyrka socken och en liten gård på gränsen mellan Buttle och Vänge
socknar. Central bygderna klarade sig förmodligen bättre än dessa
perifert belägna smågårdar. Orsakerna bakom denna krisperiod i
agrarsamhället har länge varit ett tvisteämne bland forskarna.
Man har talat om krigiska härjningar, pest, utvandring, utarmning
av den odlade jorden etc.
Med utgångspunkt i konstaterandet att det som regel är de minsta,
de senast etablerade och de mest perifert och på sämst jordar belägna gårdarna som gått under, motsvarar situationen under 500talet den som var för handen under 1300-talet, Sannolikt skall
förändringarna under 500-tal respektive 1300-tal tolkas på samma
sätt. Kort uttryckt kan man säga att landskapet vid båda t i l l fällena, mot bakgrund av rådande jordbrukssystem, var utnyttjat
t i l l bristningsgränsen, l en sådan situation räcker det med ett
par års felslagen skörd för att l ivsmedelssituaitonen skall bli
katastrofal, med svält, sjukdomar och ödeläggelse av gårdar som
följd. Därvid är det huvudsakligen de minsta gårdarna, dessa på
utmärker och på i övrigt sämre marker, som först drabbas.
De gårdar som överlevde 500-talets kris, och den delen har uppskattats t i l l ca 90 % av totala antalet gårdar, kom att fortleva fram i våra dagar, om än i något förändrade former. E l l e r uttryckt på ett annat sätt. Ungefärligen 80 % av de gårdar som möter oss på skattläggningskartorna från 1700 beräknas ha ett ursprung i en gård från äldre järnålder. De synbara förändringar
som inträffar mer e l l e r mindre regelmässigt under 500- och 600tal består i att en ny byggnadstyp kommer t i l l användning, en
flyttning av bebyggelsen sker och åker- och ängsmarken utvidgas.
Den efterföljande perioden kom att b l i Gotlands storhetstid,
vilken ön efter 1300-talets krisperiod a l d r i g återupplevt.

Fornlämningar 1,2

5441 ha
(Ha-rutor berörda av husgrund
och/eller stensträng)
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GOTLANDS STORHETSTID
(ca 600 - 1361 e Kr)
BAKGRUND
Efter nedgångsperioden under 500-talet sker en stabilisering av
forhållandena på Gotland och 600-talet kom att bli inledningen
t i l l ö n s storhetstid, d v s yngre järnålder-medeltid, fram t i l l
mitten av 1300-talet. Gotland intar under denna tid en nyckelroll i handelsverksamheten i framför a l l t östersjöområdet, men
Sven kontakter utanför detta område knyts. Det ekonomiska välståndet på ön speglas särskilt väl i de talrika silverskatterna
på 8n. Även kyrkobyggandet under 1100-1200-tal vittnar om betydande ekonomiska resurser hos bönderna. Denna Gotlands storhetstid förbyts, med en början under slutet av 1200-talet och under
första hälften av 1300-talet, mot en stagnationsperiod, kännetecknad av ödelagda gårdar, vikande handel, försämrade ekonomiska
förhållanden och troligen en viss befolkningsminskning.
Gotlands kontakter utåt synes ha varit täta och regelbundna redan under 600-talet, med "handelsstationer" på den baltiska kusten. Om detta vittnar förekomsten av gotländska föremålsformer i
gravfält vid kustområdena i sydöstra Östersjön. Inslaget av fastlandssvenska föremål i gravfälten vittnar också om att svearna
tidigt upprättat "handelsstationer" inom detta område. Dessa handelsförbindelser under vendeltid i östersjöområdets sydöstra kusttrafcter kan sägas b i l d a inledningen t i l l den gotländska och fastlandssvenska handelsexpansionen österut under de närmast följande
århundradena. Sven kontakterna västerut växer i betydelse under
periodens senare del. Som ett uttryck för Gotlands centrala position i handeln kan man se förekomsten av de talrika silverskatterna på ön, t i l l stor del bestående av utländska mynt. Gotland ensamt har mer skattfynd än hela landet i övrigt och totalt är det
drygt 500 skatter funna på ön.
Gotland var under början av den yngre järnåldern ett självstyrt
bondesamhälle, där makten och ledningen av det gotländska samhället helt låg hos de jordägande bönderna. Av ett inhemskt kungadöme, före öns anslutning t i l l sveaväldet, finns inga spår.
En viss grad av sin självständighet uppger dock ön i samband med
en överenskommelse med svearna. Denna innebar, om man får tro Gutasagan, att gotlänningarna skulle betala 60 marker silver vart
år som skatt t i l l Sveakonungen och hans Jarl. l gengäld kom gotlämningarna under svearnas beskydd och fick fritt handla inom deras rike. E n l i g t Gutasagan skulle denna överenskommelse ha skett
när landet ännu var hedniskt, l en reseberättelse från slutet av
800-talet omtalar engelsmannen Wulfstan att Gotland hör t i l l svearna, vilket bör innebära att överenskommelsen mellan gotlänningarna och svearna ingåtts senast vid mitten av 800-talet, förutsatt
att Wulfstan var riktigt informerad.
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A. Stavkyrka. 1000-1 loo-talet.
B. Slavkyrka med träkoret
ersatt med absidkor av sten.
i loo-talet.
C. Romansk absidkyrka av sten.
iioo-tnlets senare del
-laoo-talets början.
D. Den romanska kyrkan
fullbordad med torn i väster.
E :-.;. Olika tillvägagångssätt
sid påbörjad ombyggnad
av rom.insk kyrka.
1. Med förlängning av
långhuset och nytt
kor.
2. Med oförändrat
långhus och nytt
kor.
!2OO-ta!ets senare del
-i3OO-talcts början.

F i. Den romanska kyrkan ersatt
så när som på tornet
med en gotisk nybyggnad.
I2oo-talets senare del
-i3Oo-talets förra hälft.
F 2. Det romanska tornet rivet
och tillbyggnad av
gotiskt torn förberedd.
G. Den gotiska kyrkan fullbordad.
i3OO-talcts mitt.
Teckn. av Jan Andreasson Utas.
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Man kan förmoda att uppgörelsen med svearna inte nämnvärt påverkade situationen för gemena man. Något som däremot starkt kom att
inverka på människornas situation och också sätta djupa spår i
kulturlandskapet, var införandet av den kristna läran. Enligt
sägnen skall Olof den helige av Norge ha varit den som kristnade
Gotland. Detta skulle ha skett år 1029, då han i samband med en
resa t i l l Novgorod besökte Gotland. De första kyrkorna var träkyrkor. Ingen av dessa står i dag kvar. men rester efter sådana
har i flera fall påträffats vid renovering av stenkyrkorna (Hemse,
Silte, Eke, Guldrupe och Sproge kyrkor).
Under loppet av 1100-talet ersattes träkyrkorna av stenbyggda
kyrkor. Vissa kyrkor kan möjligen ha uppförts direkt i sten. l
anslutning t i l l flera kyrkor, men även i ti 11 enskilda bondgårdar,
uppfördes under 1100-talet försvarstorn, s k kastaler.
Under loppet av 1200-talet genomfördes omfattande ombyggnader av
kyrkorna, uppenbarligen mot bakgrund av ett stegrat välstånd på
den gotländska landsbygden. Kyrkornas nuvarande form och utseende är huvudsakligen resultatet av denna intensiva ombyggnadsverksamhet. Med de försämrade ekonomiska förhållanden som inträdde
mot slutet av 1200-talet och under 1300-talets första hälft avstannade kyrkobyggandet, varvid många kyrkor kom att stå "halvfärdiga" och gör så än idag.
Slutet av 1200-talet och första hälften av 1300-talet innebar början t i l l slutet på Gotlands storhetstid. Den nedgångsperiod som
drabbar Gotland under 1300-talet, drabbar också större delen av
Europa. Gårdar ödeläggs, odlingslandskap läggs för fäfot och
människor drabbas av undernäring med sjukdomar som följd, l agrarkrisens spår följde digerdöden. Beräkningar visar att Europas
befolkning minskade med 1/3. För Gotlands vidkommande har ödeläggelsen av antalet gårdar beräknats t i l l ca 10 %. Hur stor befolkningsminskningen var är inte känt.
Likheten mellan nedgångsperioden under 500-tal och den under
1300-tal är påfallande. Vid båda t i l l f ä l l e n a är det de minsta
gårdarna, och som regel de senast etablerade, som ödeläggs. Orsakerna t i l l dessa för hela Europa gemensamma ödeläggelseperioder är många och varierar naturligtvis inom olika delar. Ett av
grundskälen torde vara att en kraftig befolkningstillväxt inte
motsvarats av en lika kraftig födoproduktion.
Med denna agrarkris slutar Gotlands storhetstid och ön kom i
fortsättningen att spela en underordnad roll i världshandeln,
även om Visby ännu en tid var en betydande handelsstad. Den händelse som, med rätt eller orätt, kommit att markera slutet på
Gotlands storhetstid är öns införlivande med det danska riket, i
samband med Valdemar Atterdags erövringståg år 1361.
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DET AGRARA KULTURLANDSKAPET
Trots det rika fyndmaterialet från den yngre järnåldern (Gotland
har fler lösfynd från perioden än hela Övriga landet tillsammans)
är vår kunskap om det agrara kulturlandskapet mycket bristfällig.
Vi känner i själva verket t i l l ytterst få lämningar av tidens bebyggelse och odlingslandskap. Detsamma gäller för medeltidens agrarbebyggelse, om vi undantar stenhusen. Orsakerna t i l l denna okunskap är naturligtvis flera, men huvudskälen torde framför a l l t
vara två. Dels byggnadstekniken, vilken inneburit att byggnaderna
knappast lämnat några spår ovan jord, dels att gårdsbebyggelsen
från den tiden t i l l stor del överlagras av dagens, d v s att det
är en kontinuitet i bosättningen från den tiden t i l l våra dagar,
liksom i markanvändningen.
De senaste årens undersökningar har dock förbättrat kunskapen betydligt. Det är i första hand undersökningarna vid Burge i Lummelunda socken och Fjäle i Åla socken som har ökat vår kännedom om
gårdarnas utformning under den aktuella tidsperioden.
Incitamentet t i l l undersökningarna i Burge var fyndet av Gotlands
största silverskatt (ca 11 kg). Vid de arkeologiska efterundersökningarna på fyndplatsen (belägen i åkermark) framkom att skatten varit placerad inne i en byggnad och de fortsatta undersökningarna avslöjade att ytterligare byggnads lämningar förekom i
det angränsande änget. Boplatsen har varit bebodd under vikingatid och tidig medeltid. Övergivandet av boplatsen står sannolikt
i samband med en flyttning av bebyggelsen t i l l den plats där
gårdsbebyggelsen t i l l Burge återfinns år 1700> liksom idag. Större delen av omgivningarna runt boplatsen vid Burge utgörs idag av
åkermark, vilket medför att det inte är möjligt att belysa gårdens areella storlek under vikingatid-medeltid. Genom det kontinuerliga nyttjandet av odlingslandskapet har spåren av det äldre
kulturlandskapet utplånats.
Möjligheterna att mer ingående studera och beskriva tidsperiodens
odlingslandskap föreligger egentligen endast inom sådana områden
där gårdarna på ett t i d i g t stadium har flyttats eller ödelagts
och där landskapet inte i någon högra grad har påverkats av senare tiders odlingsverksamhet. Fjäle i Åla utgör idag det bäst
kända exemplet på en sådan gård. Gården har troligen etablerats
under yngre romersk järnålder (200-400 eKr) och kommit att ödeläggas under sannolikt 1300-tal. Tack vare att området endast
använts som anges- och betesmark fram t i l l våra dagar, har hela
gården "lagts i malpåse" och vi kan idag i fält identifiera dess
åkermark, vägar, boplats, vattenhål, brunnar och gravar.
En tredje mer omfattande undersökning av en gård från den aktuella tidsperioden utfördes på 1930-talet i samband med odlingsverksamhet. Undersökningsobjektet utgjordes av en l i t en medeltida
gård (i bruk ca 1250-1350), belägen inom ägorna t i l l gårdarna
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sökschakt
husindikation
gångvägsindikation
förmodad

gångvägssträckning

undersökt

hus

förmodad

husutbredning

äldre åkerhuset
yngre åkerhuset
NV ängehuset
platsen for skatten Burge I

Plan öve' fornlämningsområdet vid Burge i
Lummelunda msd de 1978
kända resterna av gårdskomplexet markerade.

f4.9 39. UfL Tkunmasik 1979.
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Rtg 41. P£on oveA cfen medeltida gård* anläggningen vid Hettvlg*
l fole. Aocfeen. Un SohAn 1942.

Den vänstra husgrunden är en stengrund iran
Lojstil i Stånga socken (efter Biörnstad 1955). Den högra
är hus 4 i Fjäle i Åla. Det senare husets grundplan motsvatas i det närmaste av stengrundens inre bärande konstruktion.

f Ig 42. En jämfåielAe. meJUan fen
och <t£t "bulhuA" med joidgtåvda.
J9SI.
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L och St Hellvigs i Fole socken. Namnet på gården är okänt, men
ägorna kallas av gammalt "Heilig Geist".
Genom den senaste tidens undersökningar börjar bilden klarna rörande bebyggelsens utformning och förändring under perioden yngre järnålder-medeltid, även om mycken forskning ännu återstår.
Utvecklingen synes kunna beskrivas på följande satt. Den under
föregående tidsperiod (ca 100-600 e Kr) sannolikt förhärskande
hustypen (stengrunder eller kämpgravar) avlöses under 500- och
600-talen av en hustyp baserad på skiftesverksteknik. Det tycks
härvid vara så att den inre bärande konstruktionen i stengrundshuset, bestående av två parallella rader av stolpar, övergår t i l l
att b l i den yttre bärande ramen i den nya byggnadsformen. Man
fortsätter dock traditionsenligt att låta stolparna fortsätta ned
i jorden. Byggnadstypen kan närmast karaktäriseras som en bulhuskonstruktion med jordgrävda stolpar.
Undersökningarna i Fjäle har visat att hus av denna typ i flera
fall har haft någon form av utbyggnad vid den ena gaveln. Denna
utbyggnad har med tiden sannolikt utvecklats t i l l det förrum som
är vanligt i medeltida grundformer.
Under början av medeltid förändras den gängse huskonstruktionen så
t i l l v i d a att väggstolpar i husen inte längre är jordgrävda utan
slutar i en syl l stock, lagd på en syl l ram av sten. Under denna
tid börjar man här och var på den gotländska landsbygden att bygga husen helt och hållet i sten. l första hand tycks det här vara frågan om förrådshus, även om stenbyggda mangårdsbyggnader har
förekommit (exempelvis Kattlunds i Grötlingbo socken och Fridarve
i Vamlingbo socken). Grundplanen l de stenbyggda boningshusen
tycks som regel ha överensstämt med trähusens grundplan, d v s
med ett förrum och innanför detta ett större rum med en eldstad
i ena hörnet.
Vår kunskap om jordbrukets inriktning och gårdens arrondering och
uppdelning under yngre järnålder - tidigt medeltid är mycket
bristfällig. Det är (i dagens läge) huvudsakligen inom ett område som vi har en möjlighet att mer i detalj studera förhållandena och det är vid Fjäle i Åla socken. Tack vare att området är
helt orört av senare tiders påverkan kan vi b i l d a oss en god uppfattning om gårdens arrondering och jordbrukets former. En viss
uppfattning om jordbrukets utveckling och bebyggelsens lokalisering generellt från äldre järnålder och framåt får man dessutom
genom att jämföra 500-talets kulturlandskap med 1600-talets.
En gård från yngre järnålder - tidig medeltid uppvisar stora
p r i n c i p i e l l a likheter med föregående gårdstyp (stengrundsgården,
ca 100-600 e Kr). Även nu är bebyggelsen lokaliserad t i l l gränsen
mellan inägorna och utmarken. Hägnaden runt inägorna (att döma
av förhållandena i Fjäle) utgörs dock inte längre av sten, utan
trä har b l i v i t det förhärskande byggnadsmaterialet. Antalet byggnader per gård har sannolikt ökat 5 förhållande t i l l föregående
period och torde i genomsnitt uppgå t i l l ca 5~6 hus per gård.
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Medeltida boningshus. De tre husen har en likartad
grundplan, med ett förrim i väster och med en eldstad i
byggnadernas SV hörn. Grundplanen motsvarar itenfotshusets grundplan i Fjale. Den övre byggnaden är från
Hellvigs i Fole och har varit ett trähus byggt på en stenram (efter Bohm 1942). Datering ca 1250-1350. De två
undre husen, det vänstra från-Tingstäde och det högra
från Hellvi, har varit byggda i sten (efter Svahnsttöm
1976). Prästgården i Hellvi (det högra huset) har under
senare år utgrävts och kan dateras till 1200-tal- 1500-tal
(Andersson 1979).
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En gård frän yngre järnålder. En rekonstruktion
med utgångspunkt frän Fjäle i Åla. Teckning Anita Gordh.
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Denna ökning av antalet byggnader på gården innebär att flera av
gårdens funktioner nu utförs inom separata byggnader. Gårdens
vattenförsörjning har förbättrats genom att kallmurade brunnar
har börjat ersätta bryorna.
Under loppet av den yngre järnåldern utvidgas åkerarealen och
bl a upptas åkerytor utanför de gamla inägorna. Förändringar
sker också inom spannmålsproduktionen genom att man övergår från
att odla enligt ett ensädesbruk (hela åkern årligen besådd) t i l l
ett tvåsädesbruk (halva åkerarealen årligen besådd, halva arealen
i träda, skiftas varje år). Under medeltiden sker sedan inom delar av ön en övergång t i l l ett tresädesbruk (två tredjedelar årligen besådd, en tredjedel i träda). Vanligtvis var en tredjedel
besådd med höstsäd och en tredjedel med vårsäd. Åkerformer, redskap och brukningsteknik har sannolikt i mycket ringa grad förändrats från föregående period.
Undersökningarna i Fjäle har visat att korn sannolikt var den förhärskande grödan vid denna tid. Vidare har undersökningarna pekat
på att far fortfarande dominerar bland boskapen. Ett omfattande
fiskbensmaterial från Fjäle (huvudsakligen av havsfisk), tillsammans med sälben, indikerar att havets näringsresurser i hög grad
även nyttjades av gårdar belägna långt från havet.
l regionalt kulturlandskapshänseende sker det väsentliga förändringar i kulturlandskapet under loppet av den yngre järnåldern
och början av medeltiden. Under denna tid läggs grunden t i l l det
utvecklade kulturlandskapet som möter oss på skattläggningskartorna från omkring år 1700. Tre i rumslig bemärkelse väsentliga förändringar framträder. För det första den ovan beskrivna förändringen av odlingssystemet, med en övergång från ensäde t i l l tvåsade och senare tresäde. Denna omläggning har medfört, elle r föregåtts av, en utvidgning av den odlade arealen, bl a i form av
nyodling på utmarken. Konkret måste detta ha fått t i l l följd att
delar av den sannolikt gårdarna emellan gemensamt brukade utmarken kom att läggas under enskilda gårdar.
För det andra sker en exploatering och "privatisering" av delar
av utmarken genom utläggandet av permanenta och inhägnade betesmarker. Tillsammans lägger de två första förändringarna grunden
t i l l den tredje, d v s en total uppdelning av utmarken gårdarna
emellan. Denna slutliga "privatisering" av utmarken har av nödvändighet också medfört en fastlåsning och permanentning av
sockengränserna. Det har i tidigare kapitel påtalats att socknen
som territorium möjligen återgår på en mycket gammal bygdeindelning med rötter i bronsåldern. Med den låsning av kulturlandskapets
rumsliga uppdelning som nu sker får sockenterritoriet sin s l u t l i ga utformning, även om mindre gränsjusteringar fortsättningsvis
sker.
Vid vilken tidpunkt dessa förändringar har inträffat är något oklart. Det framgår av Gutalagen att inhägnade håg- och betes-
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marker fanns under t i d i g medeltid. Vidare framgår det av lagen
att skogen och myrarna, d v s utmarken, likaledes var uppdelad
på separata gårdar. På södra Gotland förekom dock oskiftad utmark (allmänning) ända in på 1700-talet. De delar av Gutalagen
som berör ägoförhållandena av marken t i l l h ö r de äldsta och torde ha g ä l l t före kristensdomens accepterande.
En r i m l i g slutsats av det ovan sagda är att inhägnade beteshagar
börjar att anläggas under den yngre järnåldern, möjligen redan
under vendeltiden, och att uppdelningen av utmarken och därmed
sammanhängande fastläggning av sockengränserna sker under loppet
av vikingatid.
Utöver socknen som rumslig enhet etableras under den aktuella tiden flera olika administrativa och organisatoriska system (ting,
settingar, tredingar).

--

STENINDUSTRIN
pen kraftiga expansionen i det gotländska samhället under yngre
järnålder - t i d i g medeltid, kulminerade under 1200-talets andra
hälft. Byggnadsverksamheten på ön var omfattande och en stor del
av denna byggnation skedde med kalk- och sandsten som råmaterial
Stora mängder sten gick åt t i l l byggandet av öns a l l a kyrkor, l
takt med^tiden byggdes också ett stort antal stenhus, både uthus
och mangardsbyggnader, på landsbygden och i Visby.
Spåren från denna intensiva byggnadsepok är, förutom själva husen och kyrkorna, ett flertal nedlagda stenbrott, l Visbys omgivningar, bl a i Bro och Hejdeby socknar, finns flera stenbrott
frän den tiden. På St Karlsö finns ovanför Suderhamn tydliga markeringar av den brytning av marmor som försiggick här under medeltid.
På södra Gotland kom sandstenen t i l l stor användning som byggnadsmaterial, vilket inte minst framgår av att samtliga kyrkor
pä Sudret ar uppförda i sandsten. Sandsten har också mycket tidigt kommit t i l l användning som byggnadsmaterial i vanliga hus.
Exempelvis är Kattlunds medeltida gård i Grötlingbo socken delvis uppförd av sandsten.
Även om kalkstenen huvudsakligen kom t i l l användning som råmaterial torde man redan under medeltidens äldre del ha, om än i begränsad omfattning, bränt kalk. Denna verksamhet kom att blomma
ut i full skala under 1600-talet.

Beg 45. Suncfoe kyfika och ktutal. Två medelUda byggnadsverk uppfttjg^oto Mnz PhÅJLip. Pu.bUce.Mid mzd
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HANDEL OCH SJÖFART
Med vendeltiden inträder en period på Gotland som kännetecknas
av täta och l i v l i g a kontakter med omvärlden. Mot slutet av vikingatiden och början av medeltiden har Gotland växt t i l l en betydande handelsstation i Östersjön, med kontakter åt alla väderstreck. Den intensiva handelsverksamheten avsatte tydliga spår i
öns ekonomiska l i v , vilket bl a kommit t i l l uttryck i talrika
silverskatter och imponerande byggnadsverk i sten, främst då kyrkorna.
En intensiv handel fordrar goda kommunikationer. Vägar på ön hade
sedan lång tid tillbaka funnits, men det är sannolikt att vägsystemets omfattning ökade och dess standard förbättrades betydl i g t under den aktuella tiden - troligen inte enbart som en följd
av ökad handelsverksamhet utan också mot bakgrund av förändringar
i det agrara kulturlandskapet samt en framväxande administration.
Kommunikationerna med omvärlden skedde av naturliga skäl med
skepp och för en fungerande skeppsfart krävs hamnar, handelsplatser, båtbyggerier och liknande aktiviteter. På en rad platser längs öns kuster bör det ha etablerats hamn- och handelsplatser som ett led i en ökande handel med omvärlden. Allmänt
anses att handeln under den yngre järnåldern huvudsakligen omhändertogs av bönderna själva. Man brukar tala om farmannabönder.
Den idag bäst kända handelshamnen låg vid Paviken i Västergarns
socken. Den var belägen vid Pavikens östra strand, i direkt anslutning t i l l Idåns utlopp. Undersökningar företagna här av Sjöhistoriska museet under åren 1967-1973 har för första gången gett
en b i l d av hur en handelsplats under den yngre järnåldern vid den
gotländska kusten var beskaffad. Ett synnerligen rikt fyndmaterial har gett en mycket god inblick i de verksamheter som här bedrevs. Här har man under den isfria delen av året bedrivit handel
och hantverk men platsen har också fungerat som skeppsvarv. Hamnen
har varit i bruk under ca 300 år, d v s mellan 700-1000 eKr. Därefter upphör verksamheten på platsen. Möjligen överförs verksamheten t i l l det ca 2 km längre söderut belägna Västergarn. Här
finns den halvkretsformade Västergarnsvallen, vilken är ca 1 000
m lång. Vallen uppvisar likheter med de vikingatida stadsvallarna vid Birka i Mälaren och Hedeby i Schleswig.
Liknande hamnar och handelsplatser som vid Paviken har säkerligen
förekommit på ett flertal ställen längs öns kuster. Namnformer på
Snack/Snäcka har satts i samband med hamnar, där ordet Snack skulle syfta på den båttyp som var i bruk. Ett exempel på snäcknamn
är Snäckänge, t i l l h ö r i g t Fjäle i Angå socken, men beläget som en
enklav vid kusten i Norrlanda socken, l anslutning t i l l Snäckänget och Sandviken finns flera gravfält i direkt närhet t i l l
det troliga hamnläget och t i l l den forna stranden. Noterbart är
följande anmärkning i 1653 års revisionsbok för Gotland rörande
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gården Fjäles ägor, "Härunder bruckas een ängessjordh om 3 mans
slätt, som kallas Sölfskatten (silverskatten, min anmärkning) i
Norrlandhen widh Sandwijcksstrandh belägen".
l anslutning t i l l flera lokaler med snäcknamn förekommer det
gravfält i omedelbar närhet av den forna stranden. Det är också inom andra områden mycket vanligt med gravfält i direkt anslutning t i l l tidiga handelsplatser och stadsbildningar, exempelvis vid Helgo, Birka, Visby m fl. Längs Gotlands kuster finns det
gravfält i anslutning t i l l flera naturliga vikar och troligen indikerar dessa gravfält för oss ännu okända hamn- och handelsplatser.
Under medeltidens början koncentreras handeln a l l t mer t i l l det
växande Visby och böndernas egen handelsverksamhet kringskärs.
Huvuddelen av hamnarna på landsbygden torde ha spelat ut sin roll
som handelsstationer under början av medeltiden. Koncentrationen
av handeln t i l l Visby skedde inte utan konflikter mellan Visbyborgarna och handelsbönderna på landsbygden. En konflikt, som år
1288 ledde t i l l öppet krig. Kriget kan sägas ha gett dödsstöten
åt den fria handeln på landsbygden och verksamheten koncentrerades t i l l Visby och Hansan.
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VISBY
Det äldsta Visby torde ha tillkommit under vikingatid som en
handelsplats befolkad huvudsakligen av gotländska handelsmän,
l samband med hansans framväxt under 1100-talet ökar det tyska
inflytandet i staden och under 1200-talet växte staden ut t i l l
att bli ett centrum för den europeiska handeln på Östeuropa och
en av Nordeuropas allra största städer. T i l l den snabba utvecklingen bidrog också det faktum, att Visby blev en viktig provianteringshamn för de tyska korstågen på Baltikum.
.
1200-talet blev därmed en av stadens största byggepoker, vilken
lämnat många spår efter sig i det nutida Visby. Innanför Strandgatan, i anslutning t i l l den gamla hamnen, växte det upp en mäktig stenstad i form av en lång rad relativt smala och mycket höga huskroppar med krenelerade husgavlar vända mot hamnen. Mellan
dem löpte smala gränder som tjänstgjorde som tillfartsgator t i l l
husen, som huvudsakligen innehöll lagerlokaler men även bostäder
för ägarna.
Hela det område, som sträcker sig från Strandgatan upp t i l l S:t
Hansgatan, hade ända in på 1600-talet en enhetlig och sluten
karaktär, som än idag, trots att flertalet gränder lagts igen
och infogats i nya kvartersbildningar, klart avtecknar sig i
stadsplanen.
Under 1200-talet byggdes den ringmur runt staden, som ännu idag
står kvar i nästan hela sin omfattning och som en symbol för den
brytning mellan staden och landsbygden som skedde vid denna tid.
Mot slutet av 1200-talet inträdde radikala förändringar i östersjöhandeln. Från att tidigare ha utgjort en centralpunkt i handeln kom Visby i a l l t högre grad att förbipasseras genom att handelsfärderna a l l t mer gick direkt t i l l destinationsorterna. Visby
stads nedgång hade börjat och från och med 1300-talet avstannar
i stort sett den omfattande byggnadsverksamhet, som satte sin
prägel på 1200-talets Visby.
För att kunna hävda sig i städernas krets tvingades Visby dessutom att utveckla en mera självständig och effektiv stadsorganisation. Detta ökade motsättningarna t i l l farmanabönderna på Gotlands landsbygd och ledde fram t i l l kriget mel lan >bonderepubliken
och staden år 1288.
Valdemar Atterdags anfall på Gotland år 1361 torde icke ha inneburit någon direkt katastrof för staden, även om man fick erlägga en betydande brandskatt. Man kan snarare se det så att den
nedgång som kan förmärkas redan under början av 1300-talet, bekräftas av anfallet på staden.
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BILDSTENAR
En för Gotland specifik förn lämningstyp får under den yngre järnåldern sin magnifikaste utformning, nämligen bildstenarna. Bildstenarnas första stora tid inföll under 400-talet. Dessa stenar
tycks huvudsakligen ha stått på gravfälten. Under de därpå följande århundradena, 500-600-talen, har en kvalitativ tillbakagång skett. Stenar restes fortfarande som minnestecken över bortgångna, men de var som regel mindre t i l l formatet. Efter hand utvecklades den biIdstensform som kännetecknar den andra stora b i l d stensepoken (ca 700 - 1100 e Kr). Ti 11 konturen är dessa stenar
närmast svampformiga med markerade, ungefär halvkretsformiga överstycken på nedåt starkt breddade underdelar. Dessa stenar tycks
huvudsakligen ha varit uppställda inom gårdarnas inägor och ibland i direkt anslutning t i l l vägar. På de yngsta stenarna har
bildframställningen avlösts av runristade slingor. Texten ar som
regel den för runstenar typiska, d v s "NN reste denna sten över
NNN, sin ...." (familjemedlem).
Huvuddelen av bildstenarna har hittats i sekundärt läge, exempelvis i gravar, som brostenar, eller inmurade i kyrkor. På ursprunglig plats i terrängen finns idag endast ett fåtal.
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OROSTIDER (1361

-

1721)

BAKGRUND
Med den danska erövringen av Gotland Sr 1361 förlorade 6nslutligen och helt sin självständighet och därmed inleddes en lång och
besvärlig tid med krig, omstörtande politiska förhållanden och
svåra umbäranden för befolkningen, speciellt torde detta ha gällt
landsbygden, som kom att vara fram till början av 1700-talet.
Först med freden vid Nystad år 1721 vidtog för Gotlands del en
längre fredsperiod, varvid förhållandena på ön mer märkbart började förbättras.
Den danska tiden på ön bestod t i l l slutet av 1300-talet då ön
föll i händerna på mecklenburgska sjörövarflottor, de s k vitalianerna eller fetaliebröderna, vilka gjorde Östersjön osäker med
sina kaperier från de gotländska hamnarna. Vid denna tid (1390talet) anlades av hertig Erik en befästning vid Kl inte, "Klinteholm eller Landescrone", och här samlades vitalianerna på Gotland.
När hertig Erik dog i pest år 1397, blev väparen Sven Sture
"vitalianernas hövding och öns verklige härskare. Han lät kungöra, att alla vitalianer, som v i l l e ägna sig år sjöröveri och ge
hertig Eriks änka och honom hälften av bytet skulle få sin tillflykt i slotten Landskrona och SI i te" (Yrving 1978, sid 51).
Vitalianernas härjningar i Östersjön drabbade handeln mellan länderna hårt och detta fick den Tyska orden att ingripa. År 1398
erövrades ön av orden och vitalianerna fördrevs. Gotland var vid
denna tid "så förhärjat, att det endast föga kunde bidra t i l l underhållet av de soldenärer, som hölls på ön" (Yrving 1978, sid
52). Tyska orden lät i grund förstöra tre s k "rovslott". Sannolikt rör det sig här om Landskrona vid Kl inte och slottet vid
Slite. Vilket det tredje slottet var är inte känt. Eventuellt
kan Loj sta slott vara detta tredje slott, men dess belägenhet
långt från havet talar emot en sådan tolkning.
År 1^08 avträdde den Tyska orden Gotland t i l l drottning Margareta
av Danmark och hennes medregent Erik av Pommern. Den senare fullföljde byggandet av Visborgs slott som sannolikt planerats och
påbörjats av Tyska orden. Slottet var förlagt t i l l södra delen av
staden, i anslutning t i l l ringmuren, och behärskade inloppet t i l l
stadens hamn. Visborgs slott kom att utvidgas och förstärkas under H»00-1500-tal. l samband med dansk-svenska kriget åren 1675~
1679 kom slottet i danska händer. När danskarna vid freden i Lund
år 1679 tvangs att återlämna Gotland, lät man vid överlämnandet
jämna slottet med marken.
Under loppet av 1l»00-talet och 1500-talet fick Gotlands befolkning utstå mycken nöd och lidande. Makten på ön skiftade otaliga
gånger och ständiga krigshandlingar återverkade starkt på öns befolkning som levde under mycket knappa förhållanden.
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Under Kristian IV:s tid (1596-16^5) vidtog den danska regeringen
åtgärder för att rycka upp ön ur dess förfall, men man tycks ha
haft mycket ringa framgång. Öns besvärliga läge, med bl a ett
stort antal ödegårdar, framgår bl a av jordeboken från 1653» upprättad 8 år efter det att Gotland i samband med freden vid Brömsebro åter blev svenskt territorium. Förhållandena förändrades
knappast märkbart t i l l det bättre efter Sveriges maktövertagande.
Ön fick även i fortsättningen utstå krig, dels genom dansksvenska kriget 1675~1679, dels genom ryska angrepp, speciellt
längs öns östkust. Först med freden i Nystad år 1721 inträder en
mer varaktig fredsperiod, vilken var av stor betydelse för att
förhållandena på ön med tiden förbättrades.

'"VCissborg Schtott". Denna teckning av Visborgs slott visar
nästan i detalj samma bild AV f l o t t e t , tom vi möter på den f. k.
Ktttatavlan i farö kyrka från år 161 S. Man ser längst i il!
vänster förkortens porttorn (Kungstornet) sa ccntraltornet
B läckt nt väl bestyckat, därpå Smal Henrik och det s. k. Klocktornet samt längst till höger Scgeltornet. Framför karnborgen
reser sig i bilden* förgrund en tornformad. bestyckad byggnad
med en hög port, vilken tillhört slottets ntanverkt sannolikt
kanontornet Snicttd. Till höger därom syns frustugan med
karnap, från vilken utgår en palissad, wm ansluter till ett bestyckat blockhus vid inlopp*:' till slottshamnen. Endast några
mindre avvikelser jr.tn K utåt avian itnns i fråga om utanverket. ! fonden är hjortens placering och ställning annorlunda,
fönster finns inte pä kanontornets högra sida, och envåningsbyggnaden pä dess vänstra saknar kutätavlttns rundbagar över
jonstcrna. Dessutom har tydligen något slags mttrfrc.gmcnt till
vänster om denna envåningsbyggnad missuppfattats och återgetts med dt: i egendomliga figurteckningen. ^Wissborg
Schlott" står del med samma stavning oth på samma plats såväl på Kulatavlan som pä teckningen. Det ma<tc således röra
sig om en teckning av Visborgs slott, gjord med Kutatavlans
flottsmålning som förebild. Mindre sannolikt torde vara, *;tt
det ar en förlaga jör K utåt aulan s slottsbild.
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DET AGRARA KULTURLANDSKAPET
l n l e d n i ng
Den stagnation i samhället och den ödeläggelse av gårdar och kulturmark som sker på Gotland från slutet av 1200-talet och början
av 1300-talet kom genom de oroliga förhållandena som fortsättningsvis rådde på ön att bestå praktiskt taget perioden ut. Nat u r l i g t v i s skedde vissa förändringar och förbättringar av föl—
hållandena, men i det stora hela torde situationen omrking år
1700, då den första kartläggningen av öns gårdar sker, inte nämnvärt skilja sig från förhållandena under 1300-talets andra hälft
vad gäller antalet gårdar, kulturlandskapets omfattning och befolkningens storlek. Det framgår exempelvis av befolkningssiffrorna från slutet av 1600-talet, vilka visar, bortsett från en kraftig fluktuation år från år, på en över tiden närmast konstant befolkning. Antalet skattepliktiga gårdar på ön omkring år 1700 var
1 325. Detta kan ställas mot beräknade 1 500 gårdar under 1200talet, d v s expansionsperiodens höjdpunkt, vilket visar en nedgång av antalet gårdar t i l l följd av den medeltida agrarkrisen.
Belysande för det ovan sagda är den runristning i Angå kyrka,
sannolikt tillkommen omkring år 1280, som omtalar de bönder (gårdar) som utförde dagsverken vid byggandet av den nya kyrkan. Med
utgångspunkt i runristningen kan bebyggelseutvecklingen i Angå
socken beskrivas på följande; Under slutet av 1200-talet fanns i
socknen 13 gårdar. En var troligen kluven och hyste två brukare.
Agrarkrisen under 1300-talet innebar en minskning av antalet gårdar från 13 t i l l 11. Under första hälften av 1600-talet tillkommer gården Eriks, vilket ökar antalet gårdar t i l l 12. Fram t i l l
våra dagar sker ingen annan förändring vad gäller antalet gårdar
än att Eriks försvinner, sannolikt under loppet av 1800-talet.
Om nu inte antalet gårdar nämnvärt har förändrats från 1300-talets
andra hälft t i l l 1700-talet (och t i l l i dag) så har dock gårdarna
genomgått andra förändringar. Med en början under medeltid sker
en delning av gårdarna i s k parter. Denna partklyvning var ännu
vid upprättandet av jordeboken år 1653 av mycket begränsad omfattning, men ökar ju längre fram i tiden man kommer. För att återvända t i l l Angå socken, så är antalet parter under 1*»00-1500-ta1 okänt. l 1653 års jordebok är två gårdar kluvna i två parter vardera. Femtio år senare har antalet parter ökat t i l l 8. Från mitten av 1700-talet och framåt sker en förhållandevis kraftig befolkningstillväxt, vilken resulterar i en a l l t mer omfattande
partklyvning.
Partklyvningens förlopp i rumslig bemärkelse förändras också med
tiden. Den äldre partklyvningen innebar att bebyggelsen även
fortsättningsvis kom att kvarligga på den gamla gårdsplatsen. Med
tiden kom dock parterna i högre grad än tidigare att förläggas
utanför den gamla gårdsplatsen, även om bebyggelsen ännu kunde
karaktäriseras som samlad. Först med skiftena på 1800-talet förändrades bebyggelsebilden mer radikalt.
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Antal
2500-

2000-

1500H

1000H

500H

1000

1100

UOO

1300

1200

1600

1500

1700 Ar

Antal brukade gårdar.
Anzahl beackerter Höfe.
Antal nya parter etc. sedan föregående tidpunkt (uppkomna genom partklyvning och
hemmansklyvning).
Anzahl neuer ..parter" usw. seit dem friiheren Zeitpunkt (gebildot durch ..partklyvning'
und ..hemmansklyvning").
Antal nya ödegårdar sedan föregående tidpunkt.
Anzahl hinzugekommener wiister Höfe seit dem friiheren Zeitpunkt.
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Angå socken. Bebyggelseutvecklii>%en från 200-tal
till J900-tal, utiryckt i antalet gårdar respektive parter.
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Bebygge l sen
Den karaktäristiska husformen på Gotland under denna t i d , liksom
t i d i g a r e , var tjärsmorda trähus uppförda i skiftesverkskonstruktion, s k bulhus. Detta torde ha g ä l l t både mangårdsbyggnader
och ekonomibyggnader. De förra hade troligen fal tak, ett tak av
spårade bräder, e l l e r , som vanligt på södra Gotland, f l istak. Fähus och ekonomibyggnader torde som regel ha haft agtak. Bulhuskonstruktionen , vad gäller landsbygden, lever i dag huvudsakligen
kvar i form av uthus, lammgift etc. Ett antal bulhus finns bevarade på Bungemuseet och i Norrlanda fornstuga. På framför a l l t noi—
ra Gotland förekom också en annan huskonstruktion, nämligen knuttimrade hus. Hustypen anses ha ett östligt ursprung.
Under periodens äldre del torde den planlösning ha dominerat som
synes ha v a r i t den vanligaste under t i d i g medeltid och med rötter
i yngre järnålder. D v s en byggnad bestående av en liten förstuga och innanför denna husets enda rum, innehållande bl a eldstaden. Ingången torde som regel ha varit på ena gaveln. Från periodens senare del dominerar sannolikt den planlösning som kallas
för enkel stugan (= halv byggning). Här är ingången placerad på
den ena långsidan och byggnaden utgörs v a n l i g t v i s av ett större
rum, en förstuga och innanför denna en liten kammare e l l e r annat
utrymme. Även byggnader av typen parstuga (= hel byggning) torde
ha förekommit mot periodens slut.
Gårdens olika byggnader uppfördes huvudsakligen friliggande runt
en gårdsplan utan närmare uppdelning av bebyggelsen i en mangårdsdel och en fädel. Med tiden kan dock förmärkas en a l l t klarare
uppdelning av bebyggelsen i en storgård (mangård/ och en l i l l gård (fägård).
Jordbruket
l rumslig bemärkelse skiljer sig inte gårdarnas arrondering under denna tid från tidigare förhållanden. Även nu är bebyggelsen
som regel placerad vid gränsen mellan inägorna och utmarken. Näi—
mast bebyggelsen finns åkermarken, d v s det intensivast utnyttjade markslaget, och utanför denna ängsmarken.
l sina huvudformer torde jordbruket ha bedrivits på samma sätt
som tidigare. Odlingssystemet var tvåsäde e l l e r tresade, sannol i k t med en dominans för det förra under periodens början och
för det senare vid periodens slut. Huvudgrödan, liksom tidigare,
var sädesslaget korn, v i l k e t bl a framgår av vad som levererades
i naturaskatter. Åkerbruket torde ha bedrivist i stort sätt som
förut. Årdret var ännu huvudredskapet. Den totala åkerarealen
omkring år 1700 har beräknats t i l l 19 ^50 ha. Det kan jämföras
med åkerarealens omfattning år 1970, vilken är beräknat t i l l ca
90 000 ha. Åkermarkens avkastning på Gotland var relativt låg
för tiden. En genomsnittlig avkastning för exempelvis åkerbruket
i Angå socken omkring år 1700 har legat vid 3:e kornet. D v s ,
skörden blev 3 gånger utsädet, l odlingsbygderna torde den genom-
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Den vanliga enkelstugan med faltak med skär eller sker. En mängd av
dessa döljer sin rätta karaktär under en senare tids renovering med kalhptits.
Många gånger har man spikat stående brädklädnad över bularna mellan mätare
och honnstuckar, i>ilkct förvanskar utseendet. Ojta har också samtidigt förändringar i den ursprungliga dörr- och fönsterplaceringen gjorts, l äldre tid placerade
mf.n gärna fönstren omedelbart intill varandra i ett hörn. "Ljuset korserade sig"
da, som man sade, vid det bord, som man placerade i fönstervinkeln, l övrigt underlättades även placeringen av sängar eller soffor ccb skåp.
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s n i t t l i g a avkastningen ha varit omkring ^:e kornet.
Boskapsskötseln var under denna tid av stor betydelse för böndei—
nas ekonomi och speciellt då i skogsbygderna, l skriftliga källor
anmärks ofta om gårdarnas stora och välmående djurbestånd. Böndernas införsel och försäljning av djur i Visby speglar sannolikt
väl relationen mellan olika djurarter på de gotländska gårdarna.
Av tulluppgifterna för staden framgår att får kraftigt dominerar
djurbeståndet, därefter kommer nötboskap. Förhållandena under
1600-talet synes därmed inte nämnvärt avvika från de som troligen
var rådande under perioden v i k i n g a t i d - t i d i g medeltid, tolkat utifrån benmaterialet från ödegården Fjäle i Åla socken.
Ett första steg i mekaniseringen av jordbruket och användandet
av annan energi än människors och djurs tas med en början under
medeltid. Det är här frågan om anläggandet av vatten- och vädei—
kvarnar för målning av säd t i l l mjöl. Vid upprättandet av jordrevisionsboken för Gotland år 1653 fanns totalt 13^ kvarnar på
ön. Av dessa var 99 vattenkvarnar och 35 väderkvarnar. Vattenkvarnarna var relativt jämnt spridda över ön i anslutning t i l l lämpl i g a vattendrag. Väderkvarnar fanns huvudsakligen på södra Gotland, där tillgången på användbara vattendrag var sämre. Fram
t i l l år 1697 har antalet kvarnar ökat t i l l 225 (161 vattenkvarnar och 6*» väderkvarnar). Liksom tidigare utgjorde vattenkvarnar
den största andelen.
Kapaciteten på vattenkvarnarna var många gånger mycket låg och
som regel kunde målning endast ske en kortare period under vår
och höst, detta t i l l följd av den ringa vattenmängden.
F i sket
En icke oväsentlig närings- och inkomstkälla för lantbefolkningen
var fisket, då speciellt havsfisket. Längs kusten fanns ett stort
antal stora och små fiskelägen. Dessa var under 1600-talets förra
hälft och helt visst långt tidigare indelade i åtta distrikt; Hall,
Bunge, S l i t e , Östergarn, När, Burgsvik, Fröjel och Västergarn.
T i l l varje d i s t r i k t räknades fler e l l e r färre socknar med sina
fiskeplatser. Varje distrikt lydde under en hamnfogde som dels
var tulltjänsteman och dels hade uppsikt över strömmingsfisket
samt utkrävde kronans rätt t i l l skatteinkomster. Skatterna för
havsfisket erlades e n l i g t handlingarna uteslutande i form av
strömming. Fiskets omfattning har varierat, bl a beroende på fisktillgången, men utgjorde under denna tid ett mycket viktigt komplement t i l l jordbruket. Även sal jakt var för vissa delar av ön,
speciellt Fårö, av stor betydelse för näringsförsörjningen.
Skogsbruket
Skogens betydelse som inkomstkälla för bönderna framträder tydl i g t i de skrivna källorna från tiden. Detta g ä l l e r både som råmaterial i form av virke, bräder, timmer etc och som förädlade
varor, främst tjära. För stora delar av ön förefaller skogen ha
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Utförseln av bräder från Gotland 1633- 1661
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varit den viktigaste inkomstkällan. Angående Hejde ting förmäler
1653 års jordrev!sionsbok att "Allmogens i detta tingh penningaförtiänst består i tiäre -, biörckeweeds, biälckars och andre materia l iers försälgiandhe". För många gårdar i skogsbygderna torde
försäljningen av tjära ha varit en av de viktigaste inkomstkällorna. De stora skogsbränder som härjade på Gotland under 1600talet kom härvid att innebära avsevärda ekonomiska avbräck för
de gårdar vars skogar avbrändes. Speciellt i l l a råkade Åla-borna
ut, när en mycket omfattande skogsbrand år 1655 avbrände praktiskt taget a l l skog i socknen. En brand som medförde att vissa
gårdar fick skattelättnader ett antal år.
Ett kraftigt uppsving för virkeshandeln inträder när vatten- eller vinddrivna sågar under 1500-talet börjar anläggas på ön. Under mitten av 1600-talet fanns drygt kS sågverk på Gotland. Vid
slutet av århundradet har antalet ökat t i l l 114. De flesta sågarna torde ha varit mycket små och kapaciteten, främst beroende
på den d å l i g a vattentillgången, ringa. De flesta sågarna hörde
t i l l skattemässigt stora gårdar. Som ägare t i l l sågar fanns, förutom storbönder, ett antal affärsmän samt präster.
Ur t u l l journaler kan utläsas att Gotland omkring år 1630 hade en
omfattande virkesutförsel, främst t i l l Danmark, l den utförseln
spelade bräder en ringa roll. Detta förändrades dock högst påtagl i g t under de närmast följande årtiondena och brädexportens genombrottsår var 16AO- och 1650-talen. Den största delen av denna
utförsel skedde via Visby. Att exporten varit kvantitativt omfattande framgår av att år 1650 utfördes från Gotland huvudparten,
e l l e r 90 % av Sveriges hela utförsel av "furubjälkar" och 60 %
av riksexporten av "bränneved". Hela exporten utgjorde samma år
ca 20 % av hela rikets trävaruutförsel t i l l utlandet. Från 1630talet fram t i l l 1660-talet ökar antalet utskeppningshamnar för
bräder kraftigt. Avsättningsorter är framför a l l t danska och
nordtyska städer, med en med tiden ökad avsättning på de senare.
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STENINDUSTRIN
Den gotländska industrin under den här aktuella tidsperioden utgjordes i det närmaste helt av kalk- och sandstensindustrin. Det
enda undantaget av någon större betydelse torde ha varit Lummelunds bruk (se nedan). Sandstensindustrin var knuten t i l l södra
Gotland där råvaror fanns. Sandstenens huvudsakliga användningsområde var som byggnadsmaterial och som bryn- och slipstenar. Förutsättningarna för kalkhantering på ön har av naturliga skäl varit goda. Här fanns lätt åtkomligt råmaterial i form av kalksten,
god t i l l g å n g t i l l bränsle, goda utskeppningshamnar, b i l l i g ai—
betskraft och en god avsalumarknad, både i utlandet och på
svenska fastlandet.
Konsten att bränna kalk och använda murbruk har gotlänningarna
sannolikt lärt sig redan under medeltidens början genom sina l i v l i g a handelsförebindelser med bl a norra Ryssland. För att t i l l godose det egna och den närmaste traktens behov av släckt kalk,
använde sig bönderna av små kalkmilor. Dessa m?lör byggdes på
enklast möjliga vis. På lämpligt ställe grävs en grop, ett spadtag djupt och med ca 2 m diameter, l gropens botten reser man
kalkstensblock i två rader. Över dem läggs flata hällar så att
en långsträckt eldhärd uppstår. Den kalksten som ska brännas
läggs upp i en rund kulle i eldhärden. Jord och m u l l kastas upp
runt sluttningen t i l l värmeisolering. M i l a n är nu färdig att tändas. Man eldar några dygn och det hela får svahia. Därefter river
man ut innehållet som åtminstone i mitten har omvandlats t i l l
bränd kalk. Så vidtar det sista momentet i kalktillverkningen,
den s k släckningen, vid vilken stenen sönderfaller i ett nästan
kritvitt pulver. Det finns tre olika metoder för släckningen; med
hjälp av luft, vatten e l l e r jord.
Kalkbränning i m i l a innebär ett stort slöseri med både ved och
kalk. Med kalkbränning i ugn fick man bättre utbyte av bränningen.
Tekniken att bränna i ugn och att bygga ugnar torde ha införts
från områdena vid södra Östersjön. Under periodens äldre del exporterades en hel del kalksten, bl a t i l l Lubeck, för att brännas
på främmande ort. Den första kalkugnen av någon större betydelse
för exporten var en ugn vid S:t Olofshamn, anlagd sannolikt under 1620-talet. Denna uppfördes av det s k "Gullanske Companie",
ett handelssällskap som tillkommit på den danska regeringens i n i t i a t i v för att hjälpa upp handeln på Gotland. Dess historia blev
mycket kort, det gick omkull och upplöstes ar 1626. Ugnen övei—
togs av en N i l s Mattson, vilken anställde en kalkugnsmästare från
Danzig och tillsammans med denna förbättrade de bränningens tekn i k betydligt.
År 16**9 begärde borgarna i Visby av den svenska regeringen att
den skulle förbjuda exporten av kalksten från Gotland. Regeringen
v i l l e dock inte gå så långt utan nöjde sig med att höja utförseltullen på kalksten. Detta medförde ändå att det blev mer lönsamt
att förädla kalkstenen än att exportera råvaran, vilket fick t i l l
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KAPPELSHAMN
1650-talets slut

KYLLEJ 1650 *

HIUE6.656

L AN NA 1847 B

6\S:t OLOFSHOLM
1620-talet

SLITE1658

Ka!kngnsanläggningarna pä norra Gotland fram till 1660 sammanställda efter
uppgifter hos Steffen. Farön fick sin första exportkalkngn några Sr senare. Förutom i
Ritte tin? var anläggandet ivrigast på östergarnslandct samt i Visbytraktfli.
Kartrilare: Ulla Jonsson

f-ig 64. Uti Sjöb&ig

1972.
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öi.-« gotländska kalkstenen hade sin fräinftn markn-id v/W fötlra östersjökusten,
diir den blev byggnadsmaterial antingen som sten eller efter förädling på f>lat'en som
kiiik. Det var skeppare frän Sönderborg, Stolp, Roslock och andra främmande ot'-r *i>m
skötte trafiken. Summa personer ombesörjde huvudparten av frjkteina när kalkan :,m°iningom ärvde större delen av kalkstenens gamla avsättningsområde.
Kartritarc: (/Ila Jonsson.
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följd en hastig uppblomstring av kalkindustrin på ön. Ett flertal
kalkugnar byggdes, mest vid Gotlands norra och nordöstra kust. De
som styrde denna utveckling var framför a l l t borgarna i Visby.
År 1665 fick 21 kalkugnar kungligt p r i v i l e g i u m , d v s tillstånd
t i l l att sälja och exportera kalk. Mot slutet av 1600-talet hade
antalet ugnar ökat t i l l ca 30. Huvuddelen var belägna på den nordöstra delen av ön, runt Visby och vid Östergarn. Kalkexporten
skedde framför a l l t t i l l de stora städerna vid södra Östersjökusten, exempelvis Köningsberg, Wismar, E l b i n g och Stralsund. Parall e l l t med att kalkexporten ökade, ökade också antalet utskeppningshamnar. Störst synes antalet hamnar ha varit mot slutet av
1600-talet, för att därefter minska i antal.
Årtiondena omkring år 1700 utgjorde en första höjdpunkt för kalkindustrin. Antalet kalkugnar nådde en topp i början av 1700-talet
och exporten ett maximum strax före sekelskiftet.

Kalknilor för inheuskt tehov.
(enligt ITur.the)
1665-1753

66. UA Mun^ie. J945.

Kalkugnar i drift
(enligt "unthe)
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ÖVRIG INDUSTRI
Utöver kalk- och stenindustrin har det på Gotland under äldre tid
a l d r i g funnits någon större industri att tala om, med undantag
av två järnbruk vid Lummelunda och vid Västa, i närheten av Kappelshamn. Dessa anläggningar anlades år 1651~52 av handelsmannen
Kristoffer Neuman, inflyttad från Stockholm.
Vid Västa fanns masugn och klensmedja och vid Lummelunds bruk
masugn med två hammare. Råmaterialet t i l l ugnarna utgjordes t i l l
en början av järnskrot som inköptes runt om på ön. Den större delen av råmaterialet importerades som järnmalm från Utö i Stockholms skärgård.
Den första exporten skedde år 165^ då en last om 3 ton järn skeppades t i l l Greifswald och två laster om 12 ton t i l l Danzig, förutom ett antal skepp med stångjärn t i l l andra tyska östersjöhamnar.
Under den tid bruken existerade var de utsatta för otaliga driftsavbrott och andra ekonomiska svårigheter. Deras levnadstid blev
kort. Västa bruk lades ned under 1600-talets slut och Lummelunds
bruk år 1712.

bn.uk. Vet av
fanan ån. 1696.
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Tabell över järncxporten 'frän Visby hamn.
Det mesta stångjärnet skeppades till tyska öster sjöhamnar i synnerhet
Liibeck och Danzig. Några laster gingo till Amsterdam, England och
Skottland. Mera sällan går exporten på svenska hamnstäder. Förutom från
Visby utskeppades några enstaka järnlaster från Slite, Fårösund, Kappelshamn och Ar. I de båda sistnämnda fallen rör det sig otvivelaktigt om
järn från de Neumanska bruken.
Sammanställning efter journalerna för stora sjötullen.
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HANDEL OCH SJÖFART
Gotlands betydelse i östersjöhandeln låg framför a l l t i transitohandeln, som en omlastningsstation mellan norr och söder och mellan öster och väster. Gotlands ställning inom Hansan kom att
kraftigt förändras under loppet av 13" och lAOO-talet. Bland det
som kom att orsaka denna förändring, var de oroliga förhållandena
som rådde på ön under senare delen av 1300-talet, då vitalianerna
härjade på ön, och lAOO-talet, då ön under långa perioder fungerade som bas för organiserat sjöröveri. Därtill kom under 1^00talet unionskungarnas konflikter med Sverige och hansestäderna.
Viktigast var dock att de tyska handelsskeppen a l l t mer kom att
företa direkta handelsfärder t i l l de ostbaltiska hamnarna och
Novgorod. Därigenom ökades de livländska städernas, d v s Rigas,
Revals och Dorpats betydelse, på bekostnad av Visbys. Visbys betydelse som handelsstad kvarstod dock ännu en bit in på l^fOO-talet. Den definitiva slutpunkten för Gotland som handelsnation
inträffar under Sören Norrbys herravälde och det lybska angreppet
på Visby år 1525 utgör det faktiska slutet på Visbys ställning
som hansestad.
Dessa besvärliga förhållanden var rådande in i början av 1600-talet och först under andra hälften av århundradet kan bestående
förbättringar i handeln och sjöfarten noteras, t i l l en del troligen beroende på den framväxande kalkindustrin. Den positiva utvecklingen bröts dock åter under krigen i början av 1700-talet.
Den handel och sjöfart som trots a l l t förekom genomgick dessutom
betydande förändringar inomön. Under 1300-talet och 1^00-talet
övertog Visby a l l t mer av handelsverksamheten på ön, på bekostnad
av lanthamnarna och därmed böndernas verksamhet. Genom flera fördrag försökte man reglera handeln. Exempelvis reglerades år 1^*92
landsbygdshandeln så, att allmogen fick sälja kalksten och timmer
t i l l både in- och utländska köpmän i a l l a öns hamnar. Visbyköpmännen skulle dock ha företrädesrätt t i l l handeln med landsbygdens
invånare och ensamrätt t i l l handeln på själva landsbygden. Utländska köpmän fick endast för kortare tid driva handel i lanthamnarna och allmogen kring Visby var tvungen att föra sina varor t i l l Vi sby.
En av konsekvenserna av den a l l t mer koncentrerade handeln t i l l
Visby från och med slutet av förra hälften av 1300-talet var en
tilltagande fattigdom på landsbygden. Bl a medförde den att bönderna inte längre hade råd att bygga om och underhålla sina kyrkobyggnader. Även i Visby bredde fattigdomen ut sig under 1^00talet på grund av att stadens betydelse inom transithandeln gått
starkt ti lIbaka.
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VISBY
Valdemar Atterdags anfall på Gotland och brandskattningen av Visby inledde en period av oro i Östersjöområdet framkallat genom
motsättningarna mellan Danmark och Sverige. Dessa motsättningar,
vilka bidrog t i l l utvecklandet av omfattande kaperier, drabbade
hårt den fria handeln och försämrade Visby stads ekonomi.
För att skapa fred i Östersjön ingrep den Tyska Ordensstaten år
1398 med en stor flottstyrka och erövrade Gotland. Visby fick
därmed en frist som med mindre avbrott varade i nära AO år. Under denna period tillkom Visborgs slott, som förlades t i l l stadens sydvästra hörn. Stadsmuren fogades in i den första slottsfyrkanten, vilken byggdes upp kring det stora central tornet Blacken.
Slottet utbyggdes senare bl a av Erik av Pommern och Ivar Axelsson Tott och blev på 1500-talet ett av Nordens a l l r a största
slott, omgivet av stora obebyggda ytor.
Under loppet av 1^00- och 1500-talen var Visby utsatt för ett
flertal krigshärjningar som starkt skadade staden. Sven ett flertal stora bränder satte sina spår. Slutpunkten för Visby som handelsstad kan sägas utgöras av den lybska flottans överraskande
stormning av staden år 1525- Vid detta anfall brann de norra
stadsdelarna ned. Därvid torde bl a Dominikanerklostret, S:t Klemens kyrka och möjligen även några andra kyrkor på norr ha förstörts.
Reformationen och stadens försämrade ekonomi gjorde det omöjligt
att vidmakthålla de kyrkor som ännu stod kvar. Den ena kyrkan
efter den andra övergavs och föll i ruiner i brist på underhåll.
Snart stod endast den tyska faktorikyrkan kvar oskadd och övergick i stadens ägo och blev församlingskyrka. Även ett stort antal av de medeltida stenhusen torde ha övergivits under denna
tid.
Med Johan Meyers karta från år 1646 får vi den första verkliga
kartbilden över Visby. Tillsammans med Mattias Schilders karta
från år 1697 utgör den, den viktigaste skriftliga källan för vår
kunskap om det medeltida Visby.
Noterbart i kartbilderna är de stora obyggda områden som fanns
innanför stadsmuren, dels längst i nordväst, dels på klintarna
samt området omkring Visborgs slott i söder.
Befolkningsutvecklingen i staden före år 1695 är inte känd med
säkerhet. Troligt ar att staden hade som mest folk under 1200talet, varefter befolkningsmängden sjunkit för att omkring år 1700
vara knappt 2000 individer.
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GOTLANDS FASTA FÖRSVAR
Gotlands fasta försvar under slutet av den förhistoriska tiden
och den äldre medeltiden är mycket dåligt känt. Det har antagits
att vissa fornborgar (t ex Torsburgen, fornborgen på Grogarnsberget etc), skulle kunna ha utgjort fasta punkter i någon form av
försvarsväsende. Från medeltidens början har vi de i föregående
kapitel omtalade kastalerna, vilka bör ha utgjort försvarsanläggningar. Vi har även den märkliga anläggningen i Tingstäde träsk.
Från den första danska tiden finns inga konkreta lämningar eller
skriftliga belägg för någon form av försvarsanläggningar, vilket
dock inte uteslutet att sådana funnits, l samband med att de s k
vitalierna intog Gotland i slutet av 1390-talet lät de anlägga
åtminstone tre befästningar, "rovslott". Ett uppfördes vid Kl inte
("Klinteholm eller Landescrone") och ett vid Slite (troligen det
s k "Slottet", beläget vid östra delen av Bogeviken). Var den
tredje anläggningen funnits ar okänt, möjligen i Lojsta.
Efter Gotlands återförening med Danmark år 1^08 lät Erik av Pommern uppföra Visborgs slott. Från slottet hade man kontroll över
hamnen i Visby och anläggningen blev Gotlands m i l i t ä r a medelpunkt.
Den gamla stadsmuren fick i dess östra del nybyggnader i form av
två kaponiärer med kanoner. Troligen byggdes enklare befästningar
vid en del lanthamnar under sjuårskriget (1573~1580). Slite, den
danska flottans förrådsplats, var befäst med skansar. Klintehamn
hade skansar på Vivesholme (Landskrone) och vid Sicklings udd
(Tyskmerker skansen), strax söder om Klintehamn. Sven vid Burgsvik och Fårösunds norra udde fanns det befästningar i form av
skansar.
Efter det svenska maktövertagandet av ön år 16^5 började de nya
härskarna att undersöka hur ön skulle försvaras. En försvarskommission föreslog år 16*46 att man skulle rusta upp Visborgs
slott och att en ny skans skulle byggas i Slite. Några befästningsarbeten sattes dock inte igång.
Som tronföljare hade Karl X Gotland som förläning. Han ansåg det
inte meningsfullt att återställa det i l l a skötta Visborgs slott
utan v i l l e satsa på Slite, mot bakgrund av dess utmärkta hamn.
På hans i n i t i a t i v gjordes nya rekognoseringar för befästandet av
Slite, dels på Lotsbacken, dels på Enholmen. På den senare platsen skissade man på ett omfattande byggnadsverk i form av en
stjärnformig skans. Arbetet påbörjades men lades t i d v i s ned. År
1662 upphörde arbetet helt. l stället byggde man en mindre skans
på Lotsbacken, vilken färdigställdes år 166^. Karl X:s skans på
Enholmen blev a l d r i g fullbordad.
År 1675 befann sig Sverige åter i krig med bl a Danmark. Året
därpå intog danska trupper ön och Gotland införlivades åter med
Danmark. Danskarna började reparera det starkt förfallna och
sönderskjutna Visborgs slott. Sven nya anläggningar byggdes vid
slottet, bl a Drottningens batteri åt landsidan och Amiralens
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batteri åt hamnen. Under de tre år danskarna hade Gotland lyckades de göra mer åt att förstärka slottet än vad svenskarna, trots
stora planer, lyckades göra under 30 år. l samband med överlämnandet av Gotland t i l l Sverige år 1679 jämnades slottet med marken.
Ingenting gjordes nu under en lång period åt Gotlands försvar. Den
svenska flottan ansågs ha fullt herravälde över Östersjön. Läget
ändrades dock i början av 1700-talet, då krig på nytt bröt ut.
Den dåvarande landshövdingen på Gotland, generalmajor Sparfelt,
fick i uppdrag att ordna försvaret av ön. l direktiven från myndigheterna ingick att skansar skulle byggas vid Slite och Klintehamn. Sparfelt ansåg att de anbefallda skansarna inte var tillräckl i g a utan igångsatte på eget bevåg byggandet av flera nya anläggningar i Visby, Klintehamn och Slite. l Visby inreddes murtornen
t i l l försvar. Bl a byggde man Stadsbastionen för 6 kanoner utanför den raserade muren söder om Österport, skans på Fiskarholmen
utanför hamnen och Slottsbastionen vid gamla slottet med 6 kanoner åt landsidan och k åt sjön. De två förstnämnda är i dag borta,
men Slottsbastionen finns kvar som Skansen vid Skansporten.
Vid Klintehamn, på Vivesholmen, anlades skansen Stålhatt. Enligt
givna order skulle man på Enholmen utanför Slite bygga en liten
skans, men man lät påbörja ett avsevärt större verk, nämligen
återuppbyggandet av Karl X:s stjärnformiga skans, vilken nu fick
namnet Karl svärd. Av dess 5 bastioner blev dock bara 3 klara, en
år 1711 och de andra två påföljande år. Under denna tid anlades
dessutom ett tjugotal små åt landsidan öppna batterier, i regel
för k-6 kanoner. De flesta kan man än i dag se och många har använts för senare befästningsverk.
Under Karl X I I tid började man diskutera att göra Slite t i l l stad
och att bygga ut Slite hamn med kraftiga befästningar t i l l stödjepunkt för svenska flottan. Några stadsprivilegier utfärdades dock
inte. Däremot fortsatte befästningsarbetena vid Slite, vilket innebar att fyra bastioner var färdigställda år 1721 (Knappen, Fästet, Klingan och Baljan). Bastionen Doppskon återstod att färdigställa. Efter freden vid Nystad 1721, förföll försvarsverken och
befästningarna lämnades utan underhåll.
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NYARE TID (1721 - 1945)
BAKGRUND
Efter freden i Nystad år 1721 vidtog för Gotlands del en nära
hundraårig fredsperiod. Situationen på ön började så sakteliga
förbättras efter de tidigare århundradenas oroliga och besvärliga
förhållanden. Men det var först mot slutet av 1700-talet som uppblomstringen av näringslivet blev mer märkbar. En stor del i denna uppblomstring har t i l l s k r i v i t s landshövdingen Carl Otto von
Segebaden (1765-1787), vilken genomförde ett flertal reformer på
skilda områden, såsom jordbrukets, skogsbrukets och vagväsendets.
Administrativt sett har stora förändringar inträffat under de
senaste 100 åren. År 1862 genomfördes den stora kommun reformen i
landet vilken innebar att kyrksocknarna blev självständiga kommuner. På Gotland bildades 91 s k landskommuner och Visby stad.
Storkommun reformen kom år 1952 och medförde för Gotlands del att
de 91 landskommunerna och Visby slogs samman t i l l 1k kommuner.
l början av 1960-talet bestämdes att antalet kommuner i landet
skulle radikalt minskas. För Gotlands del framfördes efter en
del olika utredningar två huvudalternativ. Länsstyrelsen på Gotland v i l l e att det skulle b l i tre kommuner med Visby, Hemse och
SI i te som centralorter. Kommunerna v i l l e i stället ha fem kommunblock med Hemse, Klintehamn, Romakloster, Visby och SUte som
centralorter. Regeringens beslut blev varken som länsstyrelsen
eller kommunerna ville. Den 23 april 1964 beslöts att hela Gotland skulle utgöra en enda kommun. Beslutet blev verklighet den
1 januari 1971•
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BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

Före de skrivna källornas tid ä'r av naturliga skäl vår kunskap
om befolkningsmängden på Gotland i det närmaste obefintlig. De
äldsta folkbokföringslängderna härrör från år 1655 och är förda
för Fardhem, Linde och Lojsta. För många församlingar finns dock
inget enhetligt folkbokföringsmaterial förrän ganska långt in på
1700-talet.
Av de äldsta källorna framgår att befolkningsmängden på Gotland
knappast förändrades under loppet av 1600-talet och början av
1700-talet, t i l l stor del sannolikt beroende på följderna av de
krig och andra umbäranden ön varit utsatt för. Efter freden vid
Nystad år 1721 inträdde lugnare förhållanden, vilket också avspeglar sig i en växande befolkning. Mellan åren 1720 och 19^0
ökade befolkningen från ca 18 000 individer t i l l ca 58 500. T i l l växten var dock inte jämn över tiden. Ett par perioder innebar
rena befolkningsminskningar. Dels minskade befolkningen från
29 815 inevånare år 1780 t i l l 29 120 år 1790, dels från 51» 668
invånare år 1880 t i l l 51 337 år 1890.
Under 1960- och 70-talen skedde en relativt omfattande utflyttning från ön som medförde en kraftig minskning av befolkningsmängden. Under senare år har denna minskning upphört och förbytts
i en svag tillväxt, l dag finns ca 55 000 invånare på ön.
En mycket stor del av öns invånare har varit och är bosatta på
landsbygden, främst beroende på den höga andelen sysselsatta inom
jordbruk. Ön uppvisar idag stora inomregionala olikheter vad gäller befolkningsutvecklingen. Tätorterna, främst då Visby, ökar
sin befolkning, medan stora delar av landsbygden avfolkas. Det
senare gäller i särskilt hög grad de perifert liggande delarna
av ön, men även mer centralt belägna skogsbygder får vidkännas
en befolkningsminskning.
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DET AGRARA KULTURLANDSKAPET
In ledninq

Befolkningstillväxten under loppet av 1700- och 1800-talen medförde att den sedan en tid t i l l b a k a existerande partklyvningen
accelererade i omfattning. Bebyggelsen hölls fram t i l l laga skiftet väl samlad på den gamla gårdsplatsen.
Med laga skiftet, som på Gotland huvudsakligen genomfördes under
1800-talets två sista årtionden, bröts hela det gamla ägomönstret.
Det tidigare i hög grad naturanpassade ägomönstret och vägsystemet samt den agglomererade bebyggelsen, ersattes e l l e r kompletterades av ett rätlinjigt ägomönster med raka gränser och vägar
samt utflyttade gårdsparter. Avsikten med laga skiftet var framför a l l t att samla de spridda ägorna t i l l så få delar som möjligt
och med bebyggelsen i centrum på ägorna.
Laga skiftet på Gotland medförde som regel inte lika kraftiga
förändringar i landskapet som på fastlandet. Orsakerna t i l l detta
torde främst vara den relativt sett ringa ägoblandningen mellan
gårdarna och frånvaron av regelrätta byar. En viss hemmansklyvning med tillhörande nyetablering av bebyggelse förekom dock både
före och efter laga skiftet, men den mest genomgripande förändringen av agrarlandskapet var genomförandet av laga skiftet.
Även om laga skiftet huvudsakligen genomfördes under de två sista
årtiondena av 1800-talet, skedde flera skiften långt in på 1900talet. Som exempel kan nämnas Guldrupe socken som skiftades år
19^2 och 19^5 och Hejnum socken som skiftades först år 1951. Ännu
i dag finns delar av ön som inte är skiftade. Hit hör större delen av Fårö (11 av 13 skifteslag är inte skiftade) och delar av
Follingbo socken. Dessa områden, och då framför a l l t Fårö, uppvisar därmed mycket ålderdomliga drag vad gäller bebyggelsens lokalisering, ägomönstret och kulturlandskapets arrondering.
Det landskap som skapades genom laga skiftet har i sina huvuddrag
b l i v i t bestående fram i våra dagar. Det är först under de senaste 20 åren (bl a mot bakgrund av 196? års jordbrukspolitiska beslut) som mer omfattande förändringar inträffat, exempelvis genom
sammanläggning av olika ägor etc.
Den på fastlandet omfattande torpbebyggelsen som etableras under
framför a l l t 1800-talet, har ingen egentlig motsvarighet på Gotland. En viss tillkomst av småfastigheter sker dock, framför a l l t
på norra Gotland och då speciellt på Fårö. En stor del av dessa
småfastigheter synes vara avhängiga kalkindustrins utveckling.
Bebyggelsen
Under loppet av 1700-talet skiftade landskapet i bebyggelsehänseende utseende. De tjärsmorda trähusen ersattes a l l t mer av vitputsade kalkhus. År 1757 utfärdades en förordning av Kungl Maj:t
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SA.V4DA.

Eskei i Sunda, (l) är den ursprungliga hnlvhyKXningen från slutet av 1700-talet.
(Il) kallare (4) och bakugn i rum (2) tillkänna under företa hälften av 1800-talet.
(Hl) flygeln samt påhyggnail med en våning av åtminstone källaren 1852.
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som innebar att de som byggde i sten i stället för i trä erhöll
vissa skattelättnader. Detta för att spara skogen, vilken höll
på att bli en bristvara. Förordningen gällde hela landet men
fick av naturliga skäl ett relativt stort genomslag på Gotland.
Stenhusen var från början sannolikt trogna kopior av trähusen.
De flesta bevarade stenbyggnaderna har parstugans plan (hel byggning), e l l e r enkelstugans (halv byggning). De äldsta stenhusen
är låga och smala. Husen saknar som regel sockel och väggarna
"växer" upp direkt från marken. På södra Gotland byggdes många
av husen i sandsten och t i l l taken användes ofta sandstensfl is.
Ladugårdarna byggdes i sten e l l e r trä och var som regel försedda
med agtak e l l e r faltak.
Under loppet av 1800-talet förbättrades golvkonstruktionen därigenom att golvbjälklaget lyftes upp en bit från marken, vilket
medförde att husen fick en markerad sockel. Mangårdsbyggnaderna
byggdes ofta t i l l med ett bakbygge och ytterligare en våning och
det i våra dagar typiska goländska stenhuset uppstod.
Vid sekelskiftet t i l l k o m de karaktäristiska villorna i trä med
sitt rika formspråk i form av exempelvis stora takutsprång, verandor och farstukvistar. Många gamla stenhus kom att moderniseras i den nya stilen.
Jordbruket
Förhållandena under periodens början avvek inte nämnvärt från
de som var rådande under den föregående tidsperioden. Partklyvningen som påbörjades under föregående period fortsatte, med en
viss acceleration under slutet av 1700-talet och framför a l l t under 1800-talet. En ökande befolkning medförde en relativt kraftig uppodling. Denna gick ut över dels ängsmarken, dels de talrikt förekommande myrarna på ön. Genom utdikning av bl a Mastermyr och Martebomyr tillskapades mycket omfattande nya åkermarker.
Mot bakgrund av bl a en växande befolkning på landsbygden förändrades odlingsformerna. Det traditionella två- och tresädessystemen ersattes av a l l t mer avancerade former av skiftesbruk. En
mycket väsentlig förändring i markanvändningen sker med övergången t i l l v a l l o d l i n g på den odlade arealen. Med en början under
mitten av 1800-talet ökade med tiden arealen vall snabbt. Härmed
minskade betesgången i den skogbeväxta marken kraftigt t i l l förmån för kultiverade beten, samtidigt som en a l l t större del av
vinterfodret insamlades på vallen i stället för i ängena. Följden av detta blev en igenväxning av ängena.
Under loppet av 1900-talet sker en mekanisering av jordbruket,
v i l k e t bl a medverkar t i l l att det i dag rätlinjiga jordbrukslandskapet växer fram. Byggandet av väder- och vattenkvarnar för
målning av säd ökar kraftigt under 1700- och 1800-talen. När det
var som flest kvarnar fanns det närmare 600 stycken. Väderkvarnarna var talrikast. Från slutet av 1800-talet minskar antalet kvarnar snabbt och i dag återstår endast ett fåtal intakta. En stor
del av de bevarade kvarnarna sköts av hembygdsföreningarna.
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Fisket
Fiskets omfattning och betydelse under äldre tid har varierat,
bl a beroende på fisketillgång och på jordbrukets status och
omfattning. Från att tidigare ha utgjort en viktig näringsgren
för jordbruksbefolkningen minskade fiskets betydelse under 1800talet. Åkerbrukets utveckling orsakade att fisket inte längre
blev den omhuldade näringsgren den tidigare varit. Fiskelägena
kom att domineras av småbrukare, torpare och andra som i huvudsak hade fisket som binäring. Otillgängliga fiskelägen på uddar
och öar övergavs.
Under mitten av 1800-talet började fisket ändra karaktär. De
kortvariga fiskarna kom i allt högre utsträckning att verka som
yrkesfiskare. Myndigheterna vidtog åtgärder för att stödja fisket genom att anvisa nya metoder och propagera för ett bättre
omhändertagande av fångsten.
Fram t i l l 1930-talet, innan mekaniseringen och koncentrationen
av näringsfisket satte in på allvar, fanns det ett samband mellan mängden landad fisk, antalet fiskare och antalet bodar och båtar. Vid de fiskelägen där fisket var betydande fanns också många
fiskare och många bodar. Då de flesta fiskare i allmänhet hade en
egen bod, var alltså antalet bodar ett mått på fiskelägets betydelse. Går man tillbaka i tiden t i l l 1800-talet finns inte längre
det klara sambandet mellan nuvarande bodbestånd och fiskets dåvarande betydelse. Ett flertal uddar och holmar, främst på ostkusten hade stora "utfisklägen" där en stor mängd fiskare samlades under det betydelsefulla vår- och höstfisket. Sådana fiskelägen fanns bl a i Norderhamn på Stora Karlsö, Heligholm och
Rivet. Inget av dessa fiskelägen har mer än en eller ett par bodar kvar från denna tid.
Med motorbåtens införande i början av 1900-talet stärktes kravet
på ordentliga hamnar. Enklare hamnar fanns sedan 1880-talet men
dessa var mer eller mindre förfallna. År 1926 blev hamnbygget I
Herrvik färdigt sedan följde en rad nya hamnanläggningar; Lickershamn, Kappelshamn, Ljugarn, Västergarn och Visby. Näringsfisket
började successivt koncentreras t i l l djuphamnarna och den utvecklingen har fortgått fram i våra dagar.
Med den nya fisketekniken växte yrkesfiskarna fram. Enligt 1920
års statistik hade Gotland 1 152 fiskare, varav 166 betecknades
som yrkesfiskare. De som sysselsatte sig med fiske på 1920-30talen bodde i allmänhet nära stranden vilket resulterade i att
det tidigare förekommande boendet i fiskelägen praktiskt taget
upphörde.
Utvecklingen inom fisket har haft många paralleller med jordbruket. Man har fått större, färre och dyrare enheter, ett minskat
antal sysselsatta, en stagnerande prisutveckling på produkterna
och en hård konkurrens från utlandet. Koncentrationen av fisket

Gotlands saltsjöfiskes avkastning 1887—19^2.
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hade vid 60-talets början gått så långt att mellan 80 och 90 %
av fisken landades i de 6-7 största hamnarna, övrig fisk landades i 1*0-50 fiskelägen där vanligtvis en eller ett par binäringsfiskare svarat för fångsten.
Under senare tid har fiskelägenas ekonomiska betydelse gått t i l l baka. Detta är ej någon ny företeelse, även om omfattningen är
större nu än tidigare, l de fiskelägen som förde en tynande t i l l varo började fritidsboendet tränga in. Det år 19A8 införda 122 §förordnandet gjorde att det blev svårt att få bygga fritidshus på
stranden. En möjlighet t i l l etablering vid stranden var då att förvärva och inreda en gammal strandbod. En utpräglad tätbebyggelse,
som saknade anknytning t i l l fisket började breda ut sig i fiskelägena.
Fiskelägets planform är främst betingad av läget vid stranden,
terrängförhållanden, fiskelägets ålder, bodantal och förekommande
fångstmetoder och traditioner.
Sten är ett byggnadsmaterial som utnyttjats mycket på Gotland
framför a l l t under 1700-1800-talen men exempel finns även från
medeltid på stenbyggnadskonst. Skiftesverket eller bulverket är
den för Gotland vanligaste byggnadstekniken. Måtten på bodarna
var vanligen 1,5 m x 2,5 m med en höjd på 1,7 m.
Stenbodar. Byggnadsmaterial och konstruktion gör att stenbodarna
tilldrar sig ett speciellt intresse Hksom det förhållandet att
merparten av det äldre bodbeståndet i fiskelägena utgörs av stenbodar. Orsaken är att stenbodarna har större beständighet mot väder och vind än bodar av t ex trä. Bruket att bygga bodar av sten
är yngre än bruket att bygga boningshus och ekonomibyggnader på
bondgårdarna i sten. Det innebär att de äldsta stenbodarna är
från början av 1800-talet eller möjligen något tidigare. Stenbodar finns längs kuststräckan från östergarnslandet och ner runt
Sudret. På södra Gotland förekommer ett flertal bodar med f l istak.
Bodar i skiftesverk e l l e r bulverk byggdes i trä. Skiftesverk dominerade långt in på 1800-talet. l slutet av 1800-talet övergick
man t i l l att bygga bodarna i den enklare stolpverkstekniken där
väggarna utgjordes av liggande eller stående panel, vilket fortfarande är den förhärskande tekniken. Skiftesverksbodens ypperliga timring har g i v i t bodarna hög ålder. Ännu under andra världskriget var sådana bodar vanliga över hela Gotland.
Av knuttimrade bodar återstår i fiskelägena i dag endast tre. l
skatteköpshandlingar från 1707-1769 finns knuttimrade boningshus
e l l e r ekonomibyggnader redovisade i ett 75~tal socknar från Fårö
i norr t i l l Öja i söder. Knuttimringen kan sägas vara känd över
hela ön i relativt sen tid även om den fört en undanskymd t i l l varo i jämförelse med skiftesverket.
Sköylar e l l e r garnskurar kallas de t i l l utseendet obetydligaste

122

TUM

LYS S TA H fo

^L—*JL

\\

» \
\ \
» \
\ \
\ t
t l

\\\\«\

uppbyggnad.

123

bodarna som användes t i l l redskapsförvaring.
Båttyper. Båtar av ursprunglig gotlandstyp är a l l t i d öppna och
spetsiga såväl i för som i akter, klinkbyggda och försedda med
kraftig träspant "rängor". Masternas antal varierar mellan 1-3
st och seglen var storsegel, toppsegel och fock. Karaktäristiskt
för båten var att den var lättrodd, sjöduglig, grundgående och
lätt. Den gotländska snipan var så beskaffad att den kunde segla
nästan ända fram t i l l strandkanten där man drog upp den då den
ej användes. För att underlätta uppdragandet lade man ut stenvastar i vattnet med ett avstånd t i l l varandra på ca 2 m. Dessa
landningsplatser (länningar) kunde vara ända upp t i l l 30 m långa.
Båthus. De mindre
då de var öppna i
redskapsförvaring.
byggda i sten och
tekniken.

båthusen hade oftast karaktären av vindskydd
båda gavlarna. Båthuset användes också t i l l
De förekommer spridda över hela ön och är
i trä och uppförda i skiftes- och stolpverks-

Skogsbruket
Skogsprodukter utgjorde under hela 1700-talet och större delen
av 1800-talet Gotlands viktigaste exportvaror. En framskjuten
plats har här exporten av trätjära. Under slutet av 1600-talet
utgjorde dess exportvärde omkring 75 % av trävarornas. Mot slutet
av 1700-talet minskade dock tjärans roll i varuexporten, men var
långt fram i sen tid en viktig produkt.
Tjarti11 verkningen har, så långt tillbaka vår kännedom sträcker
sig, varit en ren allmogenäring. Tjäran brändes i "sojdar" och
varje gård, som inte var för skogfattig, hade minst en sojde.
Under både första och andra världskriget uppfördes på vissa platser tjärfabriker. Ett stort antal sojden, i mer eller mindre raserat skick, finns bevarade t i l l våra dagar och minner om tjärbränningens stora betydelse för lanthushållningen under äldre tid.
En stor del av skogsråvaran gick som ved t i l l kalkindustrin, men
huvuddelen av råvaran torde ha exporterats som bräder och bjälkar.
Sågningen av dessa varor skedde t i l l största delen \ de talrikt
förekommande vattensågarna. Omkring år 1729 lär det ha funnits
över 150 vattensågar, vilket under 1800-talet hade ökat till omkring 200. Med få undantag såsom Överstekvarn i Lummelunda, Västa
storsåg i Lärbro, Furubjers i Tingstäde och Ar i Fleringe, bedrevs
sågningen som en ren allmogenäring. Vissa gårdar hade egen såg,
men de flesta var gemensamma för flera, l landshövdingeämbetets
femårsberättelser för åren 1866-1870 klagas (med hänsyn t i l l befarade skogsförödelse) över att "sågverk äro anlagda snart sagt
vid varje större rännil".
De gotländska vattendragen hade dock ett ringa vattenflöde, vilket
f ramtvang även andra sågverkstyper. Jämsides med vattensågar förekom, om dock i ett ringa antal, vädersågar och under mitten av
1800-talet var det en och annan bonde som satte upp en hästsåg.
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A l l a dessa sågverkstyper blev utslagna av de transportabla och
ångdrivna cirkelsågarna. De första cirkelsågarna infördes t i l l
ön av ett par inflyttade engelska affärsmän, bröderna Graham,
som i slutet av 1850-talet slog sig ned på gården Gullauser
("Grahamstown") i Hangvar socken. På 1860-talet utvidgades
Gråhamns sågverksrörelse t i l l ett flertal socknar, bl a Angå,
Norrlanda, Gothem, Boge och Fole.
Under loppet av 1800-talet blev antalet ångsågar a l l t större.
Trävarutillverkningen, som under de föregående århundradena helt
och hållet varit allmogens sak, blev a l l t mer affärsbetonad. Så
småningom uppstod en kår av "skogsjobbare" som köpte skog på rot,
inte bara själva skogsbestånden efter dimension utan även hela
fastigheter, som efter skogens exploatering försåldes på nytt.
Behovet av en ändamålsenlig skogslagstiftning gjorde sig a l l t
mer kännbar.
En viss farhåga för skogsbrist på ön framfördes redan under början av 1700-talet. Med det a l l t intensivare uttaget ur skogen under loppet av 1700-talet och början av 1800-talet påtalades vid
ett flertal t i l l f ä l l e n behovet av någon form av skogsvårdslag. År
1867 väckte landstingsmannen Lars Klementsson en motion om "bättre
vård av öns skogar", l motionen talades om "en engelsman och hans
alltför f l i t i g t brukande av flyttbara ångsågar, som redan härjat
skogen i flera kyrksocknar". Motionen gav som slutligt resultat
Gotlands skogslag av år 1869, den första egentliga skogslagen i
Sverige.
Lagen blev emellertid av ringa verkan och skogsskövlingen kom
att fortsätta i accelererad takt. När skogsskövlingen var som
störst, d v s under sista decenniet av 1800-talet och första
decenniet av 1900-talet, började kraftiga röster höjas för en
förbättrad skogsvård. Efter en längre tids diskussioner och utredande fick Gotland år 1908 en ny skogslag, vilken år 1925 inarbetades i 1923 års allmänna skogsvårdslag.
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STENINDUSTRIN
Stenindustrin har, liksom tidigare, uppdelats på användandet av
råmaterial i dels sandstensindustrin, dels kalkstensindustrin.
Sandstensindustrin var, och är, av naturliga skäl koncentrerad
t i l l södra Gotland, medan kalkindustrin var något mer jämnt fördelad över ön, dock med en klar tyngdpunkt på norra Gotland.
Sandstensindustrins huvudort på Gotland var Burgsvik. Dels var
det nära t i l l råvarorna, dels hade Burgsvik en bra hamn. Sin
kanske viktigaste betydelse, från förhistorisk tid och fram t i l l
i dag, har sandstenen haft som råmaterial för slip- och brynstenstillverkning. Under 1800-talets två sista decennier och en bit
in på 1900-talet stod tillverkningen av slipstenar på sin höjdpunkt. Den största delen gick på export och utskeppningshamn var
Burgsvik. Statistiken visar att från Gotland, d v s från Sudret,
exporterades under åren 1878-188A sammanlagt 32k 6kQ stycken
slipstenar. År 1873 bildades i Burgsvik Gotlands Slipstensbolag.
Företaget hade omkring år 1900 150 anställda och skeppade med
egna skutor från Burgsviks hamn ut en stor del av de slipstenar
och brynen som tillverkades på Sudret. l dag,1982,är ett 15"tal
personer anställda i företaget.
Brytningen bedrevs antingen av ägaren e l l e r innehavaren av jorden,
vilken själv med ett e l l e r annat biträde skötte brytningen, eller
också, vilket var vanligare, slog sig ett par e l l e r flera stenhuggare tillsammans och arrenderade en för "kula" lämplig jordlott, l Kettelvik bedrivs ännu, om än i begränsad omfattning,
stenbrytning på traditionellt sätt.
l Sundre socken har, vid sidan om sandstensbrytning, även brytning av Hoburgsmarmorn varit av väsentlig betydelse för regionen. Stenen har, a l l t ifrån medeltiden t i l l våra dagar, använts
som byggnadssten.
Kalkstensindustrins tyngdpunkt låg i framställandet av kalk, även
om en viss brytning och export av kalksten skedde. Framställandet
av kalk krävde stora mängder bränsle i form av ved och redan under
1680-talet började man frukta för bränslebrist på ön. Ursprungligen var villkoren för att få bygga en kalkugnsanläggning att man
hade sten och ved på egen mark. Detta kringgicks dock och klagomål framställdes t i l l regeringen. År 1733» då ca 5^ ugnar var i
drift, genomfördes kalkugnsrannsakningår varvid man undersökte
ugnarnas vedtillgångar, hamnanläggningar m m. Den egentliga huvudavsikten med denna rannsakning var att lägga grunden för en
särskild beskattning. Beslut om denna beskattning togs i mitten
av 1700-talet.
Under 1700-talet och 1800-talets början gickkalkproduktionen
t i l l b a k a . Konjunkturerna för kalken växlade kraftigt, ibland med
ganska korta mellanrum. Några orsaker t i l l detta kan ha varit
konkurrens från fastlandet och konjunkturerna för byggnadsverksamheten. Från början av 1800-talet fram t i l l 18^5 var kalkbrän-
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ningen vid 39 ugnar p r i v i 1 i g i e r a d och upplåten av staten på arrende. År 18^5 togs denna reglering bort och från denna tid började
inånga kalkugnar att byggas, framför a l l t i närheten av de viktigaste hamnarna för exportens skull. Uppsvinget i näringen kom
snabbt. Under 1860- och 1870-talen var 6? ugnar i bruk och exporten blev den högsta någonsin. Sedan går det snabbt utför igen.
Mot slutet av 1800-talet fanns ca 22 ugnar i drift.
Sedan kalktillverkningen för export på de flesta platser på ön
praktiskt taget upphört, började man undersöka möjligheterna att
tillverka det nya s k Portland cementet. En fabrik anlades år
1888 söder om Visby och fick namnet AB Visby Cementfabrik. Först
efter år 1910, sedan den s k våta metoden (råmaterial i form av
slam) i förening med roteugnar införts i stället för den tidigare våta metoden i förening med schaktugnar, kunde Visby cementfabrik sälja ett fullt p å l i t l i g t cement. Den senare metoden passade inte för den gotländska kalkstenen.
En bidragande orsak t i l l att det byggdes ytterligare två cementfabriker var de goda möjligheterna t i l l att få avsättning för cementen i länderna runt Östersjön. Den ena fabriken anlades vid
Valle i Rute socken och den andra i Slite. Cementfabriken i Rute
startade år 1919 men fick läggas ned efter något år på grund av
svårigheter att få ett fullgott cement. Den andra fabriken var
Slite cement och kalk AB, som också började sin verksamhet år
1919. Slitefabriken övergick t i l l Skånska Cement AB, som tidigare
köpt upp Visby cementfabrik (nedlagd år 19^1) och som i dag är
landets största cementproducent.
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JORDBRUKSINDUSTRIN
Roma sockerbruk
Inom jordbrukssektorn började industrin under loppet av 1800-talet att tränga fram. Av stor betydelse för öns näringsliv var anläggandet av Roma sockerbruk. Bruket startades år 189^» och medförde nära nog en revolutionerande förändring för jordbruket,
järnvägen och hela Gotland. Sockerbetsodlingen skapade förutsättningarna för järnvägsdrift och kom t i l l en del att bestämma
järnvägslinjernas sträckning. Roma samhälle byggdes helt upp
kring sockerbruket och järnvägen.
Den 11 oktober år 189A startade Roma sockerfabriks AB sin första
betkampanj. 835 odlare hade odlat 619,5 ha betor. Sockerhalten
var ca 15 %• Produktionen ökade under de närmaste åren och efter
en viss överproduktion stabiliserade sig läget. För att undvika
överproduktion beslöts det år 1900 på den s k betriksdagen i
Köpenhamn att kvotera odlingsarealerna. Arealen för Roma bestämdes t i l l 2 709 ha. År 1907 såldes Roma sockerbruk t i l l det samma
år bildade Svenska sockerfabriks AB.
Transporterna t i l l sockerbruket från odlarna skedde t i l l stor del
med järnväg. Från vissa delar av Gotland var dock avståndet t i l l
järnvägen långt. Odlarna 5 Östergarn, Gammelgarn och Kräklingbo
sände sina betor t i l l sockerbruket i Mörbylånga på Öland. De
utskeppades från Katthammarsvik och Ljugarn. Dessa transporter
varade mellan åren 1909-1919- Under en kortare tid skeppades också betor från Hangvar via Kappelshamn t i l l Öland.
För att tillvarata de gotländska betodlarnas intressen startades
år 1900 Gotlands betodlareförening. Intresset bland odlarna var
dock svalt och föreningen självdog. År 1917 väcktes föreningen
t i l l l i v igen, bl a mot bakgrund av de dåliga tiderna i samband
med första världskriget.
Utvecklingen för sockerbruket pekade för det mesta uppåt, men
det finns några bottennoteringar som t ex år 1918 och 1926. Fram
t i l l år 1929 har brukets kapacitet fördubblats och 1930-talet kom
att b l i en stor moderniseringsperiod. Åren 193^-1937 var den verkl i g a storhetstiden för gotländsk betodling. l samband med detta
byggdes en stor råsockersilo i Visby hamn. Under början av 19^*0talet levererades betor från hela ön, utom frän de tre nordligaste socknarna Fårö, Fleringe och Hall. Under de senaste åren
har bruket åter renoverats och byggts ut.
Mejer i nä ringen
Trots den goda tillgången på lämpligt foder från de vidsträckta
anges- och myrmarkerna saknades länge någon mjölkproduktion att
tala om på ön. Man producerade huvudsakligen mjölk och andra mejeriprodukter för husbehov och ännu så sent som i slutet av 1800talet ansågs det av många som en skam att behöva sälja mjölk.
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Gotland var inte självförsörjande på mejeriprodukter utan smör
och ost fick importeras från fastlandet och Finland.
Det första mejeriet på ön anlades av lantbruksskolan på Varplösa
gård i Björke socken år 1868. Först 15 år efter att Varplösamejeriet hade grundats, startades ett nytt i Visby med åtta spridda
stationer. Under 1880-talet bildades a l l t fler mejerier, bl a i
Burgsvik, Levide, Rone, Sanda, Östergarn-Gammelgarn (samtliga
år 1887), Hemse, Tingstäde (år 1888), Barlingbo (år 1889) och
Sylfaste (år 1896).
Under några årtionden hade smöret b l i v i t lanthushållningens
kanske viktigaste exportvara. Bl a exporterades smör t i l l England genom finska båtar som anlöpte Slite hamn. Vid första världskrigets utbrott år 191*» slöt sig flertalet av öns mejerier samman
i Gotlands Smör- och Sggexportförening inför hotet av eventuella
reglerings- och avsättningssvårigheter. År 1933 bildades Gotlands
Mejeriförbund som genast anslöt sig t i l l Svenska Mejeriers Riksförening.
År 19!»!» fanns på ön ett 30-tal mejerier inom Gotlands Mejeriförbund och ett som var privat. Fram t i l l år 1952 hade antalet mejerier minskat t i l l 20, varav 19 var anslutna t i l l Gotlands Mejeriförening med huvudmejeriet i Visby och ett fortfarande var
oanslutet (Hässelby). Under 1960-talet slogs Mejeri förbunden
ihop i a l l t större enheter. Gotlands Mejeriförbund gick upp i
Mjölkcentralen, numera Arla. l dag finns A mejerier kvar i drift,
Visby, Tingstäde, Klintehamn och Stånga.
SIakterinäringen
Det gotländska jordbruket genomgick under 1800-talets sista årtionden en snabb utveckling. Redan under åren omkring sekelskiftet utfördes t i l l fastlandet jämförelsevis stora kvantiteter
smör, ägg, kött och fläsk. Tidigare hade dessa livsmedel knappast
producerats mer än vad som förbrukades på ön. Åren 1890-9*» var
nettoutförseln av kött och fläsk per år 56 802 kg, åren 1900-0*»
298 026 kg och åren 1910-1 k 576 488 kg. Denna snabba produktionsökning gjorde behovet av ett företag som kunde ordna avsättningsfrågan mycket aktuell.
År 1900 bildades AB Wisby Exportslakteri & Konservfabrik, på
i n i t i a t i v av Gotlands Hushållningssällskap och med Visby stad
och ca 200 enskilda jordbrukare som delägare. År 191*» startades
Gotlands Andelsslakteriförening, vilken två år senare övertog
AB Wisby Exportslakteri & Konservfabrik och dess lokaler.
Tre år senare blev en ny slakterianläggning färdig och år 1921
gick den första exporten av bacon t i l l England. En mer regelbunden export t i l l England skedde från och med år 1930. En rad
charkuteri butiker öppnades i Visby, Hemse och Nynäshamn.
En ny charkuteri- och köttkonservfabrik invigdes år 1938. Tre
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år senare köpte föreningen upp J F Andersson 8, Sons slakterioch charkuterifabruk. År 19^7 bildades dotterbolaget AB Lammpäls
för t i l l v e r k n i n g av pälsar av fårskinn.
År 1971 uppgår Gotlands Andelsslakteriförening i regionföretaget
FARMEK med nybyggda lokaler på Skarphäll, öster om Visby.

ÖVRIG INDUSTRI
Gotland har ända fram t i l l våra dagar varit en utpräglad jordbruksregion, med den dominerande industrin inom jord- och stensektorn. Utöver denna industri har endast en begränsad industri
förekommi t.
Mellan åren 1805~1885 drevs ett pappersbruk för grovpapper vid
Lummelunds gamla järnbruk, l Visby anlades ar 1876 Graham Brothers mekaniska verkstad. Den blev efter dåtida förhållanden en
mycket stor industri och kom efter en tid att heta Wisby mekaniska verkstad. Tillverkningen bestod bl a av tröskverk, sugoch tryckpumpar, hela utrustningar t i l l sågverk, köksspisar,
gjutning av trädgårdssoffor och järnvägsvagnar. Rörelsen medförde välkomna arbetstillfälle n för stadens befolkning. År 1877
var 50 arbetare anställda. Genom en hårdnande konkurrens tvingades fabriken att upphöra år 1886.
Visby tändsticksfabrik började sin t i l l v e r k n i n g på 1870-talet
men gick snart i konkurs.
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KOMMUNIKATIONER

Det vägsystem som existerade under 1700-talet utgör än i dag öns
huvudnät av vägar. Förändringarna ligger främst i att vägarna
har breddats, kurvor rätats ut och vägbanan asfalterats. En stor
del av de vägar som gick genom öns skogs- och hällmarker har dock
försvunnit e l l e r används endast som brukningsvägar.
Vid genomförandet av laga skiftet anlades dock ett helt nytt system av vägar, v i l k a som regel går spikrakt genom landskapet. De
tjänar huvudsakligen som förbindelsevägar mellan gårdarna på
landsbygden eller som brukningsvägar mellan gårdstomterna och
ägorna.
Anläggandet och underhållet av vägarna var sedan gammalt en angelägenhet för bönderna. Åtskilliga är de "grusningsstenar" som
står längs de gotländska vägarna, speciellt längs de vägar som
inte påverkats av de senaste årtiondenas vägarbeten.
Förutom "grusningsstenar" uppsattes vid olika tidpunkter milstenar. De äldsta stenarna härrör från år 1689 och finns (delvis?)
redovisade på skattläggningskartorna för ön längs Kappelshamnsvägen, Slitevägen samt vägsträckningarna Visby-Hemse (eventuellt
vidare t i l l Ronehamn eller Närshamn) och Visby-Klintehamn-Burgsvik (eventuellt vidare t i l l Hoburgen). T i l l våra dagar har endast tre stycken helmilstolpar bevarats, två finns vid Rone
hembygdsförenings gård vid Burge i Rone socken och en på Gotlands fornsal. Samtliga stenar är tillverkade av grå sandsten.
Nästa period när milstenar uppsattes var under år 1730. Dessa
stolpar var av a l l t att döma gjorda av ek. En av dessa stolpar
är bevarad och finns på Gotlands fornsal.
Under landshövding Carl Otto von Segebadens tid (1765~87) uppsattes en ny generation stenar. Totalt rörde det sig om 199 stenar: 90 stycken i södra och 109 i norra häradet. Norra häradets
stenar tillverkades av kalksten och södra härades av sandsten.
Nästan a l l a stolparna i norra häradet finns fortfarande kvar
ute längs vägarna. För södra häradets del finns endast ett fåtal
stenar bevarade, och ingen av dem på ursprunglig plats. Orsaken
t i l l detta är troligen valet av stenmaterial.
I norra häradet -sattes inga nya milstolpar upp efter år 1782,
men i södra häradet byttes sandstensstolparna från 1780 ut mot
nya kalkstensstolpar 1848-^9- De nya stolparna, 167 stycken,
sattes inte bara upp utefter de gamla vägsträckningarna utan
även längs en rad av de mindre s k kommunikationsvägarna mellan
socknarna. A l l a utom två finns fortfarande kvar, de flesta på
sina ursprungliga platser.
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Det system av milstolpar som i norra häradet tillkom år 1782 och
i södra häradet 18A8-A9, finns i dag i stort sett intakta, ett
förhållande som torde vara unikt för landet.
Järnvägar

Planerna på att anlägga en järnväg på Gotland framfördes första
gången offentligt år 1870. Den drivande kraften var regementsläkaren m m Ernst Leijer i Visby. Den 30 november år 1875 konstituerades bolaget Gotlands Järnvägs AB (GJ). Det bestämdes att
den första banan skulle gå från Visby över Barlingbo-Roma-ViklauVänge-Buttle-Etelhem-Stånga t i l l Hemse.
Anläggningsarbetena påbörjades tämligen omgående och den 10 september år 1878 invigdes Gotlands Järnväg. Materielet t i l l järnvägen inköptes på olika ställen. Godsvagnarna kom från Landskrona. Lokomotiven Wisby, Polhem och Gotland levererades från Trollhättan. Personvagnarna levererades från Landskrona och bestod av
en 1:a klass salongvagn, fyra kombinerade 1:a och 3:e klass vagnar och tre enbart 3'e klass vagnar. A l l räls kom från Cardiff
i England. När trafiken började den 16 september år 1878 var
Visby, Roma, Buttle, Etelhem, Stånga och Hemse stationer färdigbyggda. Stationerna Barlingbo och Bjärges togs i bruk i november
och Karby hållplats tillkom år 1879.
Lönsamheten på järnvägen var i början dålig. Tillkomsten av Roma
sockerbruk medförde dock betydligt förbättrade förhållanden och
man började diskutera anläggandet av nya järnvägslinjer, l första
hand inriktade man sig på en utbyggnad norrut från Visby. År 1896
började arbetet på den nya banan Visby-Väskinde, som från början
byggdes på enskilt i n i t i a t i v men som övertogs av Gotlands järnvägar. Utbyggnaden t i l l Tingstäde började år 1898 och blev färdig
året efter.
En utbyggnad av järnvägen söderut från Hemse blev aktuell när
sockerfabriken startade. Främst diskuterades en utbyggnad ända
t i l l Burgsvik. l Burgsvik var man enig om att betodling på sydligaste Gotland bara kunde b l i möjlig om järnvägen drogs fram
t i l l Burgsvik. Så blev det också och banan öppnades år 1908.
Förutom de järnvägar som anlades av Gotlands järnvägar kom flera
andra linjer t i l l stånd. Trafiken mellan Klintehamn och Roma
drevs av bolaget Klintehamn-Roma Järnväg (KIRJ) och linjen S l i te-Roma av Slite-Roma järnväg (SIRJ). Ett par mindre linjer förekom därutöver, dels mellan Klintehamn och Klintebys for att transportera sten, dels mellan Visby och Visborgsslätt. Den senare
linjen gick med s k ångspårvagnar. Banan förlängdes under år 1912
t i l l Hallvards i Västerhejde.
Lågkonjunkturer, kriser och konkurrens från den ökande b i l t r a f i ken medförde ekonomiska svårigheter för järnvägarna. År 19^*7 tog
staten över Gotlands järnväg och sidobanorna Slite-Roma och
Klintehamn-Roma. År 1953 lades den regelbundna trafiken ned på
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ni kia« personvagn för Gotlands jenwÄg.

tMt.

Denna tredjeklassvagn är
hämtad ur en ritningserie i
" Ingeniörsföreningens Förhandlingar 1879" där lok-och
vagnparken vid GJ presenteras i mycket välvilliga ordalag.
Som framgår av ritningen
saknas varje anordning för
uppvärmning. Vagnen finns
bevarad i restaurerat skick vid
Hesselby Jernvägsstation, ägd
av Föreningen Gotlandståget.

1978.

Järnvägsnätets utbredning år 1900.
Den heldragna linjen markerar GJ:S första linje mellan Visby och Hemse, öppnad för trafik 1878. Streckmarkeringen
anger utbyggnaden av GJ till Väskinde
(1896) och Tingstäde (1899).
Ett nytt järnvägsbolag (Klintehamn—
Roma Järnväg, KIRJ) bildades 1896 och
byggde järnväg mellan Kliniehamn och
Roma. Den nya järnvägen öppnades för
trafik 1398.
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Järnvägsnätet på Gotland 1910.
De heldragna linjerna markeror de järnvägslinjer som
var färdigbyggda år 1900 (CJ: Tingstade-VisbyHemse. KIRJ: Roma-Klintehamn).
Tioårsperioden 1900-1910 innebar stor aktivitet på
järnvägsbyggarfronten. Redan i juli 1900 öppnades
sträckan Hemse-Havdhem för allmän trafik.
Slite-Roma Järnväg, SIRJ, öppnade 1902 trafik mellan Slite och Roma. RoneHamn-Hemse Järnväg,
RHJ, öppnade allmän godstrafik på den 10 km långa
banan 1903. Persontrafik inrättades 1904.
1904 öppnade ytterligare ett järnvägsbolag, Trafik
AB Visby-Visborgsslätt, VVJ, trafik med ångspdrvagnarpåden 2.4 km länga banan mellan Visby och l
27.
GJ förlängde järnvägen från Havdhem till Burgsvik,
och den senare bansträckan öppnades 30 augusti
190S.

Järnvägsnätet på Gotland 1922.
De heldragna linjerna markerar de järn vägar som var
färdigbyggda 1910. Under perioden fram till 1922
byggde GJ ut linjen till Lärbro och VVJ anlade järnväg mellan Visborgsslätt och Hallvards i Västerhejde.
Den första järnvägsnedläggningen var ett faktum i
och med nedläggandet av RHJ, på grund av konkurs
1918. Banan revs någon gäng mellan 1920—23.

Stationer, hållplatser och lastplatser
Platsens
namn

Status

LÅRBRO

Station

19/12 1921

Othem

Håll- och lastplais
under Lärbro station

._.., .„,.
'*''* ' "'

TINGSTÄDE

Station

29/11 1899

Martebomyr

Trafikomfattnigen vid håll- och
lastplatser
I n s k r ä n k n i n g för vissa stationer

' Tillkomst

Obemannad lastplats
under Tinpstäde stn

All slag; trafik mom Gotland
(jodsexp. genom Lärbro station

i

.---

Station

29/11 1899

Rollume

Obemannad lastplats
under Väskinde stn

1Qn,
1¥UJ

1 huvudsak torvlastning från
Skäggs AB

VÄSKINDE

Station

3/11 1896

Hästnäs

Obemannad håll- och
lastplats under
Visby station

' 1897

Obemannad hållplats

1946

i

Håll- och lastplats
under Visby station

i Resande. Biljettförsäljning»
Hästnäs
Vagnslasteods. Persontrafik till och
frAn norra linjen. Inlämning av il! och resgods till norra linjen

.__-

VISBYHAMN

Station
Hamn- och sidospår

VISBY

Station
, _
.„_..
Anslutningsspår t i l l VVj . 5epu l s ' 5

Rosendal
Sylfaste

Obemannad hållplats
| under Visby stn

Exp. av fastlandssamtrafik
f r o m 1/7 1917
Vapnslastgoils. Resande på norra
.injcn. Biljettförsäljning av tågpersonalen eller på närmaste station

1

Stora Vede

inlftnminp av styckegods inom
Gotland f r o m 1/1 1912.
Ingen sarmrafik med fastlandet

.., .qo.
' '° l y j i

_

.

Obemannad lastplats
under Barlingbo stn

Dcc

,_„,.
°

I88

..„.

i
1

_

uet

Sept. 1878

Viklau

Håll- och lastplats
under Roma station

188S

All slags trafik inom Gotland.
Godsexp genom Roma station

BJÄRGES

Station

1/11 1878

Expediering av fastlandssamtrafik
genom Roma eller Etelhem

BUTTLE

Station

Expediering av fastlandssamtrafik
Sept. 1878 ; genom Roma elier Etelhem

ETF.LHEM

Station

Sept. 1878

STÅNGA

Station

Sept. 1878

Fastlandssamtrafik infördes 1926

Ronemyr

Obemannad lastplats

1894

Endast vagnslastgods. Slopades 1910

Tjängdarve

Hållplats under
Hemse station

I88S

Resande inom Golland. Biljettförsäljning på närmaste station

HEMSE

Station
Föreningsstation för
RHJ

Sept. 1878

Alva

Håll- och lastplats
under Hemse station

26/7 1900

HAVDHEM

Station

26/7 1900

Havdhems
tegelbruk

Obemannad lastplats
under Havdhems stn

30/8 1908

I huvudsak tegel och rör i vagnslaster från tegelbruket

Grötlingbo

Håll- och lastplats
under Havdhems stn

30/8 1908

All slags trafik inom Gotland
Godsexp genom Havdhems station

FIOENÅS

Station

30/8

1908

Expediering av fastlandssamtrafik
genom Havdhem eller Burgsvik

Västergårda

Obemannad hållplats

30/8 1908

Resande inom Gotland. Biljettförsäljning på närmaste station

Bjorklunda

Obemannad hållplats

1946

Resande inom Gotland. Biljettförsäljning på närmaste station

BURGSVIK

Station
Bispar till hamnen

30/8 1908

i
1

Person- och styckegodstrafik inom
Gotland. Godscxp genom Roma stn

All slags trafik inom Gotland
Godsexp genom Hemse station

Endast vagnslasttrafik
All slags trafik inom Gotland
Godsexp. genom Barlingbo stn

.„,.,,

ISM

BARL1NCBO

Station

l / l l 1878

Stava

Ohcinannad lastplat"
under Harlingbo

..Q,
i

ROMA

Station
Föreningsstation
för KIRJ och S1RJ
Bispar till Roma
sockerfabrik

Resande inom Gotland. Biljettförsäljning
på närmaste sin eller av banvakten

|

! Håll- och lastplais
under Barlingbo sin

1879

1 huvudsak lorvlastning för Visby
Cemenifabriks räkning

MARTEBO

österport

Håll- och l.iMplats
under Roma station

i

Uxpcdienny av fastlandssamtrafik
genom Tingstäde eller Väskinde

Flygfältet

Karhy

F.ndasl \<ignslnsttrafik
l

Q
(O
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SI ite-Roma-Hablingbo banan och sju år senare lades järnvägen ned
helt och SJ övergick till landsvägstrafik.
Buss l i njer
Efter första världskriget möttes järnvägen av en a l l t större
konkurrens från den privata och yrkesmässiga b i l t r a f i k e n . Den
första p r i v a t a busslinjen i konkurrens med järnvägarna öppnades
år 1923 på sträckan Klintehamn-Visby. Efter några år övertogs
den av bolaget Klintehamn-Roma Järnväg.

Med tiden startades ett flertal nya busslinjer. Dessa kom att
konkurrera med järnvägarna, v i l k a själva startade flera busslinjer.
Vid krigsutbrottet år 1939 blev bensinen ransonerad och myndigheterna föreskrev att vissa busslinjer skulle läggas ned och turerna på andra linjer glesas ut. Det blev i första hand de direkta linjerna t i l l Visby som lades ned. Linjer med svag trafik fick
en del av turerna indragna.
År 19^7 övertog SJ a l l busstrafik på ön.
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HANDEL OCH SJÖFART
1700-talets början var en hård tid för Gotland. Krig och farsoter
medförde svåra umbärande för öns befolkning och för de verksamheter som bedrevs på ön, inklusive sjöfarten. Den senare var,
sett från Gotlands horisont, närmast obefintlig. För exempelvis
året 1718 finns inte ett enda gotländskt fartyg registrerat i
de utgående journalerna hos tullen. Efter freden i Nystad år 1721
kom handel och annan verksamhet igång. För Gotlands del blev det
särskilt kalkbränning och utskeppning av kalksten och sandsten
som gav uppsving för sjöfarten men även trävaror och tjära var
vanliga exportvaror.
Vid slutet av 1700-talet dominerar de gotländska fartygen så gott
som helt den utgående sjöfarten. En bidragande orsak t i l l detta
vara den lagstiftning som stödde svensk sjöfart. Uppsvinget för
sjöfarten och handeln fortsatte in i 1800-talet och redan under
1820-talet fanns över 60-talet skutor i trafik. Kulmen nåddes år
1878 då antalet fartyg var uppe i över 80. Det rörde sig om A
ångbåtar, ^7 skonerter eller galeaser, 2 koffar och 28 slupar
el ler jakter.
Den kris inom sjöfarten som följde under slutet av 1800-talet medförde att Gotlands handelsflotta vid ingången till 1900-talet endast utgjordes av 6 ångare och k2 segelskutor vilket innebar, nära nog en halvering av fartygsbeståndet. Fram t i l l våra dagar har
den gotländska sjöfarten varit av relativt blygsam omfattning.
Ett visst uppsving skedde under 1950-talet, då det gotländska
tonnaget omfattade 2k fartyg. Vid ingången t i l l 1980-talet fanns
1*t fartyg registrerade, sex i Visby och sex i Slite samt 2 i Ronehamn.
Med tiden har också skett en allt större koncentration av verksamheten t i l l ett fåtal hamnar, med Visby, Slite och Klintehamn
som de stora orterna.
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VISBY
Staden drabbades svårt under det stora nordiska kriget (1700-1721)
och av pesten (1710-1711). Handeln och sjöfarten låg nästan helt
nere under krigsåren, l och med freden år 1721 blomstrade emellertid staden snabbt upp igen och handeln, som huvudsakligen var
baserad på kalk och timmer, tog åter fart. Bl a anlades ett
skeppsvarv i staden, vilket, tillsammans med skeppsvarv anlagda
i Klintehamn och Ronehamn, fick stor betydelse för den gotländska
segel f lottans utveckling under 1700-talet. Varvet i Visby var
förlagt t i l l Holmen utanför den gamla slottshamnen, som på 1700talet a l l t mer kom att ersätta den gamla medeltida hamnen i nuvarande Almedalen.
Den ekonomiska uppgången i Visby på 1700-talet skapade mängder
av nya arbetstillfällen i staden. Detta ar en av förklaringarna,
och kanske den viktigaste, t i l l den stora befolkningsökningen i
Visby under 1700-talets sista hälft. En annan orsak t i l l befolkningsökningen var den arti l leri bataljon som år 17^*1 förlades t i l l
Visby med Artillerigården på Södertorg som samlingsplats.
1700-talet blev härmed, vid sidan av 1200-talet, en av Visbys
stora byggnadsepoker. Fram t i l l slutet av 1700-talet blev huvuddelen av de innanför ringmuren tidigare icke ianspråktagna områdena bebyggda.
År 1790 kan sättas som slutpunkt för 1700-talets byggnadsepok.
Fram t i l l detta år hade stadens befolkning ökat från ca 2 000 år
1700 t i l l ca 5 000. Efter år 1790 minskade Visby stads befolkning åter, d e l v i s beroende på att artilleribataljonen lämnade
staden. Fram t i l l I8l0-talet hade befolkningen minskat t i l l ca
3 500 invånare, l stället för bostadsbrist fick Visby ett bostadsöverskott. Under denna period försvann omkring 200 fastigheter
i staden, som så småningom förföll.
Under 1820-talet började emellertid befolkningen åter att öka och
på 1850-talet uppnåddes samma befolkningssiffra som man hade på
1780-talet, d v s ca 5 000 invånare. Därmed inträdde den tredje
stora byggnadsepoken i Visby, som väl ännu inte är avslutad.
l och med att befolkningen på 1850-talet ökade t i l l över 5 000
personer blev innerstaden för trång och man började bygga utanför murarna. Redan omkring 1860 fanns ett tiotal hus utanför murarna i anknytning t i l l Söderport och Österport, l dag bor omkring 20 000 personer utanför stadsmuren, medan befolkningen i
innerstaden minskat t i l l omkring 2 600 personer.
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Befolkningsutveckling i Visby från år 1700. Prickad linje
avser staden innanför muren. Den tunn.tre linjen avser skattskylJiga
enligt källmaterialet efter vilka hela invånarantalet uppskattats.

f-ig 97. Uti generalplan fån. Vi&by. 1965.
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ÖVRIGA TÄTORTER
Förutom Visby fanns under medeltiden ingen mer betydande tätort
på Gotland, om man undantar den sannolika handelsplatsen vid
Västergarn. Några hamnar kan dock ha haft en viss form av tätortskaraktär genom förekomsten av handels- och hamnverksamhet och dessa platser växte med tiden i flera fall ut t i l l regelrätta tätorter. Sjöfart och handel kom också framdeles att spela en stor
roll vid tätortstillväxten.
Under 1600-talet och början av 1700-talet fanns planer på att
bygga ut Slite t i l l stad. En stadsplan upprättades men det hela
rann dock ut i sanden.
Med framväxten av kalkindustrin under 1700- och 1800-talen skapades underlag för en tätortsutveckling. Särskilt på norra Gotland uppstod embryon t i l l en rad små tätortssamhällen, såsom
Kyllaj, Valleviken, Bläse, Lörje etc. Flertalet av dessa samhällen har t i l l i dag förlorat sin karaktär av tätort och för
en tynande tillvaro. Orsaken t i l l detta är framför allt cementindustrins koncentration t i l l Slite.
En annan viktig faktor vid tätortsutvecklingen på ön var byggandet av järnvägar. Vid ett flertal stationer växte det upp mindre
samhällen. Några av dessa, som exempelvis Roma och Hemse, har utvecklats t i l l relativt stora tätorter, andra däremot har förlorat
större delen av sina samhällsfunktioner i och med nedläggandet av
järnvägen. Exempel på detta är Bj|ärges i Vänge socken och F idenäs
i F i de socken.

KONCENTRATIONER AV BEBYGGELSE ANNAN AN JORDBRUKS BEBYGGELSE CA 1B85

f-ig 9 S. Un
1977.

O BEBYGGELSEN KOPPLAD TI U
RÅVARUINDUSTRI. KALKSTEN.
SANDSTEN
A SERVICE UTÖVER LIVSMEDEL
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SKOLVÄSENDET
Undervisningen på ön, liksom i landet i övrigt, var före 18^2
mycket ojämn och bristfällig. Under 1600-talet fanns det en skolmästare i varje pastorat. Om skolmästaren själv var skrivkunnig
kunde han mot ersättning åta sig att lära de barn läsa och skriva,
vilkas föräldrar önskade detta. På ett sekel skedde vissa framsteg så att år 1790 fanns det skolmästare i 77 socknar på ön.
Under början av 1800-talet tillkom genom privata i n i t i a t i v och donationer de första folkskolorna. År 1819 byggdes den första folkskolan, den s k Rajalinska skolan i Roma, på i n i t i a t iv av landshövdingen Samuel von Rajalin. Genom donationer av Christopher
Gazelius byggdes folkskolor i Tingstäde (Gazelianska skolan) och
på Fårö. Även en gemensam skola för Barlingbo och Ekeby församlingar byggdes genom en donation.
År 18*»2 beslutades om allmän folkskola för alla barn. Samtidigt
beslutades att det i varje församling skulle finnas minst en
folkskola. Reformen skuTe förverkligas inom fem år men kom i
själva verket att dra ut på tiden betydligt.
För Gotlands del påbörjades utbyggnaden av skolväsendet tämligen
omgående och fram t i l l år 1876 hade 78 fasta folkskolor inrättats.
Från 1960-talet och framåt har en relativt omfattande sammanslagning av skolor skett, vilket har medfört att ett flertal skolbyggnader har mist sin ursprungliga funktion.

Elinghemi skola från
nordväst.
Byggnaden
år numera i privat ägo.
Foto: Hanna Johansson.

Q 99. uVz. Hitb&on. 1980.
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FOLKRÖRELSERNA
Väckelserörelsen
Redan i slutet av 18^0-talet fick Gotland kontakt med väckelserörelsen. Den gotländske sjömannen Jöns Lindelius hade anslutit
sig t i l l metodismen efter en resa t i l l USA och kom nu t i l l Buttle för att verka som predikant.
*
Han åkte runt på södra Gotland, höll stugmöten, bibelstudier och
andliga samtal. Andra predikanter uppträdde också, bl a Rechnitzer
och den småländske smeden Svensson. Den enda väckelseriktning som
växt fram ur gotländsk mark är hjorterianerna, vars ledare var
Jöns Hjorter från Burs. Verksamheten drevs i gammal lutheransk anda med "den dagliga bättringen efter helgelsens fullbordan". Rörelsen byggde ett litet kapell i Burs.
Hjorter förde sin väckelse under kyrkans hägn medan de andra predikanterna fortsatte vid sidan om kyrkan med en allt större växande kyrkofientlighet. Baptistpredikanten Karl Stenberg kom t i l l
ön år 1857. l troende kretsar talade han om vuxendopet och om
från kyrkan fristående församlingar. Andra predikanter bl a Rechnitzer övergick år 1858 t i l l baptismen och lät döpa sig i havet
vid södra Gotlands kust tillsammans med 20 personer.
Samma år bildades de första baptistförsamlingarna och därmed öns
första frikyrkoförsamlingar i Visby, Havdhem och Eksta. Året därpå hade församlingen i Havdhem 172 medlemmar och nya församlingar
bildades i Grötlingbo, Näs, Träkumla, Slite och Vamlingbo. Redan
under 1860-talets första år märktes en viss stagnation i den baptistiska framgången. Medlemmar uteslöts sedan de anammat den
"sjödinska syndfrihetsläran".
De läsargrupper som hade stannat kvar i kyrkan slöt sig samman
t i l l Gotlands Missionförening som bildades år 1862. Den första
lokalföreningen fanns i Grötlingbo 1863. Denna verksamhet anslöt
sig t i l l Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. År 1865 startade
Gotlands Missionstidning, öns äldsta tidning. Samma år kom metodistpastorn A Cederholm t i l l Visby för att bilda en församling.
Verksamheten utbredde sig snabbt och kapell byggdes i Buttle och
östergarn. Hos baptister uteslöts en del medlemmar för i l läror
och de bildade Fribaptisterna med församlingar i Lau, Hamra och
Havdhem.
Splittringen inom missionsföreningarna ledde t i l l att en grupp
missionsvänner bröt med kyrkan och bildade år 1878 i Linde en ny
organisation, Gotländska Missionsförbundet. Läsarrörelserna inom
kyrkan dog ut nästan helt, medan Gotländska Missionsförbundet
växte under slutet av 1800-talet t i l l det största frikyrkosamfundet på ön. Frälsningsarmén kom år 1885 t i l l Gotland och bildade
sin första kår i Visby.
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Tabeller ang. Frikyrkornas medierasantal 1861-1913
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Frikyrkorörelsen stabiliseras. Nya församlingar bildas, flera kapell och bönehus byggs. En ny rörelse uppstår; pingströrelsen,
vars "nya väckelse" med tungomålstalande och andedop fick fäste
främst i några baptistförsamlingar. Under 1920-talet skedde en
utbrytning och den första pingstförsamlingen bildades i Visby.
l början av 1900-talet var ca sex procent av den gotländska befolkningen engagerad i väckelserörelsen.
År 19M var de största samfunden: Baptisterna (2k församlingar
med 1 070 medlemmar), Gotländska Missionsförbundet (6 distrikt
med l 000 medlemmar), Metodistkyrkan (6 pastorat med 500 medlemmar), Pingströrelsen (6 församlingar med 300 medlemmar), Gotlands
Missionsföreningar (10 föreningar med 222 medlemmar) samt Frälsningsarmén (3 kårer med 70 medlemmar).
Nykte rhet s ro re l sen
Nykterhetsrörelsen kom t i l l Gotland i släptåg efter väckelserörelsen. Den kom att bli mest spridd på södra och mellersta delarna av ön.
Det mycket utbredda spritmissbruket bekämpades med sträng puritan i sm. Den rörelse som verkade mest var troligen God temp l arrörelsen. År 1883 hade rörelsen 225 medlemmar bara i Visby där
man var som störst med två loger. Man hade också ett tiotal loger med mycket intensiv verksamhet utspridd på ön.
Arbetarrörelsen, kooperationen och de politiska partiernas framväxt
Bland de första tecknen på politisk verksamhet i modern mening på
Gotland var ett upprop i Visby Veckoblad den 1*» april 18A8. Det
var dr A Andre som genom uppropet vände sig " t i l l Gotlands Frisinnade invånare!" med uppmaningen att bilda Reformvännernas
sällskap på Gotland. Slagorden var "Frihet, sanning och rätt åt
var man" och "Med lika rösträtt har Skaparen låtit oss födas,
med lika rösträtt nedstiga vi i graven". Sällskapet bildades i
maj samma år men blev ganska kort l i vät.
År 1855 förekom den första strejken i Visby. Det var brist på
bröd samtidigt som spannmål exporterades från ön. Arbetarna
vägrade att transportera spannmålen och försökte förhindre ilastningen. Landshövdingen satte in infanteri och jägarkompanier.
Efterspelet t i l l denna spontana strejk var att flera arbetare och
ett par hantverkare ställdes inför domstol.
År 1873 bildades Visby Arbetareförening av fem arbetare. Det var
en demokratisk sammanslutning med syfte att "utjämna skrankorna
mellan klasserna" och "mellan handens och huvudets arbetare".
Föreningen ökade snabbt sitt medlemstal så att ett tiotal år
senare fanns det 500-600 medlemmar. Det arbetades mycket med
folkbildning, t ex föredrag, kurser, teater och körverksamhet.
Ett bibliotek byggdes också upp. Arbetareföreningen inrättade
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sjukhjälp- och begravningskassa. Föreningen diskuterade ofta
kommunala problem och tog upp problem som berörde medlemmarna.
År 1878 kritiserade Arbetareföreningen Visbys privathandlare därför att de köpte upp varor b i l l i g t utanför stadsmurarna och
gjorde stora förtjänster när de sedan sålde varorna. Arbetareföreningen menade konkurrensen blev lidande och att förlorarna
var producenterna och konsumenterna.
År 1879 uttalade man sig för allmän rösträtt. Föreningen diskuterade år 1883 att bilda en sparkasse- och konsumtionsförening.
Det beslöts att bilda en s k arbetarring, ett slags kooperativ
för att kunna köpa upp varor med rabatt. Samma år utökades verksamheten med en spar- och lånekassa under mottot: "Kampen mot
fattigdom". Arbetarringen ogillades av privathandeln och de gjorde allt för att sabotera verksamheten. År 1883 lades ringen ner.
l Kl inte bildades också en Arbetarring 1883-86.
Den första fackföreningen på Gotland bildades i Visby år 1886.
Det var sex typografer som organiserade sig i Svenska Typografförbundet. En av dessa var sättaren Axel Danielsson sedermera
ordförande i Visby Arbetareförening och VD på den då liberala
tidningen Gotlands Allehanda. Den andra fackföreningen bildades
av stenhuggarna på 1890-talet. Strax efter organiserade sig
också skräddare och skomakare. Det främsta målet med fackföreningarna var att förbättra arbetarnas löner och arbetsförhållande. Den fackförening som var mest politiskt aktiv var stenhuggarnas. Det var genom deras medverkan som den första, första majdemonstrationen anordnades i Visby år 1898. Demonstrationståget på
50 deltagare gick från Stora Torget t i l l Skolbetningen där ett
politiskt föredrag hölls av en "agitator" från fastlandet.
År 1899 kom också den första organiserade strejken på ön. Det var
typograferna som strejkade för högre löner. Tidningarna anklagade
typograferna för att ha ställt sig under "socialismens knutpiska".
Strejken rann ut i sanden genom att tidningarna anskaffade strejkbrytare från fastlandet.
År 1901» bildades diskussionsklubben Facklan i Visby som höll t i l l
på Gamla Apotekets vind efter att ha b l i v i t nekade att hyra Visby Arbetareförenings lokaler p g a deras strävan att bilda socialistiska arbetarkommuner på Gotland. Samma år bildade högern en
underavdelning t i l l Allmänna valmansförbundet (nuv Moderaterna)
på Gotland. Visby Arbetareförening hade sedan länge nominerat
kandidater t i l l Stadsfullmäktigevalen och 190** lyckades föreningens kandidat Axel Danielsson bli invald. År 1905 bildades
Visby Arbetarkommun (nuv Socialdemokraterna).
Stenarbetarna i Hellvi bildade år 1905 en avdelning av Svenska
grov- och fabriksarbetarförbundet. Samma år organiserade sig
järnvägsarbetarna och metallarbetarna.
År 1906 bildades Visby kooperativa handelsförening stödda av
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Visby Arbetareförening. Även i Kl inte bildades en kooperativ handelsförening. År 1907 kom det verkliga genombrottet för arbetarrörelsen på Gotland. Hamnarbetarna, träarbetarna och murarna
organiserade sig. Arbetarna vid Visby cementfabrik bildade fackförening men fabriksledningen avskedade alla organiserade arbetare. År 1908 blev det strejk och kravet var att de avskedade
arbetarna skulle återanställas. Efter lA dagars strejk erkändes
föreningsrätten och arbetarna återanstälIdes. På hösten v i l l e
fackföreningen sluta kollektivavtal men fabriksledningen sade
nej. Det blev strejk igen och strejken fortsatte t i l l s den a l l männa storstrejken tog över år 1909. Denna storstrejk slutade
med ett katastrofalt nederlag. Arbetarrörelsen förde därefter
en tynande tillvaro. Samma år bildades på initiativ av Visby
Arbetareförening, Frisinnade Landsföreningen (nuv Folkpartiet)
på Gotland.
Bara två partier ställde upp vid landstingsvalet år 1910. Det
nyvalda landstinget kom att bestå av 19 högermän och åtta Frisinnade. År 1911 skulle de första proportionella andrakammarvalet ske. De tre riksdagsmän som hade representerat Gotland
var alla högermän. De Frisinnade ställde upp med två olika listor som genom en olyckshändelse också fått två olika partibeteckningar " Sparsamhets och nykterhetsvännerna" och "Nykterhets och
sparsamhetsvännerna". Socialdemokraterna lanserade en egen kandidat. Resultatet blev att vänstern vann ett Frisinnat mandat.
År 1911 bildades Gotlands Socialdemokratiska partidistrikt.
Året efter blev ett mörkt år för kooperationen på Gotland. Visby
kooperativa handelsförening gick allt sämre och detta år var man
tvungen att upplösa föreningen. Orsaken var att privathandlarna
åter hade börjat med krediter.
År 191** var det åter val t i l l riksdagen. Högern återtog alla
mandaten för att sedan förlora ett t i l l de Frisinnade 1917- Vid
detta val deltog också för första gången Jordbrukarnas riksförbund (nuv Centern). Samma år var det också landstingsval. Resultatet blev att sex mandat gick t i l l högern och ett t i l l "Reform
och Nykterhetsvännerna" d v s Frisinnade och Socialdemokraternas
gemensamma lista.
År 1917 blev ett framgångsrikt år för arbetarrörelsen tack vare
att Svenska kommunalarbetarförbundet bildades vid Visby gasverk.
Flera arbetarkommuner (s) bildades bl a i Slite. Nu började också Folkets Hus rörelsen komma igång på allvar. Visby konsumtionsförening bildades år 1919- Vid denna tid b l i r också socialdemokraterna representerade i kommunala församlingar. År 1920 kom genombrottet för bonderörelsen på ön. Vid riksdagsvalet vann Jordbrukarnas riksförbund två mandat på högerns bekostnad som behöll
ett.
År 1921 hölls riksdagsval för första gången med allmän och lika
rösträtt. De Frisinnade och Socialdemokraterna samverkade med
gemensam lista. Resultatet Vänsteralliansen upphörde 192A och
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vid valet återtog högern ett mandat.
Gotlands Frisinnade bildade Folkpartiets Gotlandsförbund år 1935Vid riksdagsvalen ett år senare erövrade socialdemokraterna ett
mandat från bondeförbundet (nuv Centern). För första gången fick
socialdemokraterna på Gotlands representation i riksdagen.
Vid tiden för andra världskriget hade kommunisterna byggt upp
två arbetarkommuner med totalt 75 medlemmar. Vid andrakammarvalet 19^8 förlorade högern sitt mandat t i l l Folkpartiet.
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GOTLANDS FASTA FÖRSVAR
Efter det stora nordiska krigets slut förföll försvarsverken på
Gotland och befästningarna lämnades utan underhåll. Med 17^1 års
krig med Ryssland började statsmakterna åter tänka på försvaret
av ön. Under åren 1741-^6 beviljades medel t i l l iordningsstSllandet av Karlssvärds fästning på Enholmen utanför Slite, enligt tidigare planer. År 1750 är fästningen klar. Den anses dock skällgen omodern. Den var en ganska klen skans i avsaknad av bombfria
kasematter och förrådsrum. Dessutom låg den högt och borde kompletteras med lägre strandbatterier. Dessa tankegångar ledde t i l l
att nya ritningar gjordes över anläggningen.
l början av 1700-talet återkom frågan om att göra Slite t i l l stad
och därmed en utbyggnad av Karlssvärd t i l l en verklig fästning.
Men planerna rann ut i sanden, l samband med att kriget mot Ryssland bröt ut år 1788 förflyttades artilleribataljonen från Gotland och de flesta försvarsanläggningarna raserades, l ett kungligt brev från samma år bestämdes även att Karlssvärds fästning
skulle raseras. Beslutet sattes genast i verket och alla byggnader och kassematter revs.
Efter 2 månader var fästningen
förstörd.
Den 1 april år 1808 invaderade ryska trupper Gotland. Ryssarna
satte ut kustposteringar i Slite och Klintehamn. På infartsvägarna t i l l Visby uppfördes små befästningar. Det behövdes dock ingen
strid för att befria ön. De sista ryska trupperna lämnade Gotland
den 18 maj samma år. En bataljon av Jönköpings regemente lämnades
kvar på ön, samtidigt som smärre kustposteringar sattes upp.
År 1808 anlades två strandbatterier i Visby, ett vid Batteribacken
och ett i Pål issaderna. Fyra år senare kom det ett förslag att
bygga upp en befästning på Torsburgen och strandbatterier vid
Slite, Fårösund och Rone, men detta förslag avslogs. 1820 års
kommitté om Gotlands försvar förordade befästningar vid Fårösund
och Slite. Detta föranledde dock ingen åtgärd.
1839 års försvarskommi tté ansåg att hamnen i Slite borde befästas
eftersom den var begärlig för främmande flottstyrkor. Några åtgärder vidtogs dock inte förrän J samband med Krimkriget, då man
befarade att Östersjön skulle bli krigsskådeplats, l och med kriget förklarades Slite hamn för krigshamn och en sådan måste befästas. Befästningsarbeten igångsattes omedelbart på Enholmen.
Under åren 185A-1&58 färdigställdes nedanför Karlssvärds raserade
vallar två stycken kasematterade verk för uteslutande artilleriförsvar. Batterierna blev beväpnade med 8 st 2k pundiga granatkanoner och l» st 7-tums bombkanoner vardera.
År 1876 indrogs bevakningsstyrkan på ön och ersattes av en c i v i l
ti 11syningsman. Fästningen hade genom utvecklingen på artilleriets
område på kort tid b l i v i t omodern. Enholmen rustades åter med anledning av ett väntat krig år 1885 mellan England och Ryssland.
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Sverige förklarade sig neutralt och proklamerade Slite och Fårösund som krigshamnar. Tyskland krävde att Fårösund skulle befästas
för att kunna erkänna den svenska neutraliteten. Batterianläggningar uppfördes därvid vid Fårösund och blev färdiga år 1886. Vid södra inloppet låg batteri III med 8 st 17 cm kanoner M/69 och batteri l med 6 st framladdningskanoner M/73 och vid norra inloppet
batteri 1 1 med A st sådana pjäser.
År 1898 framhöll militärbefälhavaren att befästningarna vid Fårösund behövde förbättras för att vara användbara för neutralitetsskyddet. Medel för ändamålet beviljades och de gamla batterierna
blev helt ombyggda under de närmaste åren och fick ny bestyckning.
Mot slutet av l800-talet togs frågan om en fästning upp till stöd
för Gotlands försvar. Man fastnade för Tingstäde. Hit v i l l e man
lägga alla mobiliseringsförråd och magasin och dessa skulle skyddas av befästningar. Fästningsbygget påbörjades år 1903. Två år
senare lades befästningsanläggningarna ner. När första världskriget bröt ut år 191^ var Tingstäde fäste knappt påbörjat. A l l t
byggdes dock upp så att befästningen vid krigets slut var färdig.
Många gamla kustskansar blev nya befästningar. År 1919 lade man
ner Fårösunds fästning (batteri l, I I , I I I ) p g a att man ansåg
den som en onödig marin anläggning.
l mitten av 30-talet kom Gotlands kustförsvar åter på tal. Frågan om befästningar vid Fårösund togs upp. Denna gången var det
inte frågan om några "neutralitetsbatterier" utan ett för norra
Gotland utbyggt fast kustförsvar. Därtill skulle komma rörliga
tunga batterier som skulle räcka för hela ön. Vid andra världskrigets utbrott år 1939 var kustartilleriförsvaret inte ännu
färdigt. De gamla skansarna rustades upp. Utom de olika värn vid
kusten som byggdes av skilda byggnadsfirmor, byggdes en hel del
enklare betongvärn för kulsprutor för att komplettera dessa. För
första gången fick Gotland ett verkligt sammanhängande fast kustförsvar.
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SAMMANFATTNING. Karaktär! st! ska drag i Gotlands
satnhä'1lsutveckling.

DE FÖRSTA MÄNNISKORNA (ca 8000 - 6000 f Kr)
När ön för första gången togs i besittning av människor är ännu
oklart, men sannolikt torde det ha skett för ca 8000 - 10000 år
sedan. Landskapet var under periodens början av tundrakaraktär.
Klimatet blev dock mot periodens slut betydligt drägligare, v i l ket medförde att lövträd i allt högre grad etablerade sig på ön.
Människorna livnärde sig uteslutande som jägare och samlare. Troligtvis levde människorna ! små grupper som strövade omkring. Lam*
ningarna från perioden utgörs av diffusa boplatslämningar och enstaka gravar.
JÄGARE OCH JORDBRUKARE (ca 6000 - 2000 f Kr)
Under perioden 6000 - 2000 f Kr introduceras boskapsskötsel och
spannmålsodling. Av tamboskap synes nöt och svin dominera. Det
traditionella jagandet och samlandet spelade dock fortfarande en
väsentlig roll i kosthållet.
Ca 50 boplatser är kända på ön, spridda från Hall socken i norr
t i l l Sundre socken i söder. Huvuddelen av de kända boplatserna är
belägna i anslutning t i l l den forna kusten. De döda har som regel
blivit begravda under flat mark och på eller i omedelbar närhet
t i l l boplatserna.
BYGDENS FRAMVÄXT OCH ETABLERING (ca 2000 - 500 f Kr)
Under loppet av bronsåldern permanentas bebyggelsen allt mer och
bygder växer fram. Jordbruket b l i r den dominerande näringen och
åkerbruket karaktäriseras av en form av skiftesbruk med långvarig
träda på den enskilda åkerytan. Troligen under periodens början
införs årder som jordbruksredskap.
Människorna levde sannolikt i någon form av större samfälligheter,
grupper, med en gemensam, kollektiv, ägande- eller nyttjanderätt
t i l l det egna territoriet. Monumentala gravrösen byggdes, troligen fungerande både som begravningsplats och revirmarkering.
ÅKERBRUKETS PERMANENTNING (ca 500 f Kr - 100 e Kr)
Vid övergången mellan brons- och järnålder (ca 500 - 300 f Kr)
börjar betydelsefulla förändringar ske i samhället. Åkerbruket får
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en a l l t högre grad av permanens över sig, vilket bl a innebär
att tidens åkerformer än i dag kan ses i terrängen. Odlingen sker
inom fixa åkersystem och bedrivs som ett skiftesbruk.
Människorna levde sannolikt fortfarande i familjegrupper. Gravformerna förändras från enstaka monumentala anläggningar t i l l
små stensättningar, där varje individ har fått sin egen grav.
FAMILJEJORDBRUKETS ETABLERING OCH UTVECKLING (ca 100 - 600 e Kr)
Under århundradena efter Kr f sker en uppdelning av de tidigare
större samfälligheterna i separata familje- eller släktgårdar,
där inägomarken (åker- och ängsmark) är privatägd, men där utmarken fortfarande brukades gemensamt av alla gårdarna. Det bebyggelsemönster som växer fram vid denna tid lägger grunden t i l l det
landskap som möter oss på skattläggningskartorna från omkring år
1700.
l samband med uppdelningen av odlingsmarken på separata gårdar
sker också förändringar i jordbruksproduktionen. Åkerarealen var
relativt ringa per gård, vilket sannolikt innebär att ensäde var
det förhärskande produktionssystemet. Ensäde innebär att hela,
eller i det närmaste hela, åkerarealen årligen besås, l boskapsbeståndet ökar andelen får på bekostnad av nöt och svin.
Under loppet av den äldre järnåldern tillkommer nya gårdar som
ett resultat av en befolkningstillväxt. Tillväxten av antalet gårdar når en topp under 500-talet, då landskapet synbarligen Sr
ftil 1 koloniserat. Vid denna tid, troligen mot bakgrund av en agrarkris, sker en ödeläggelse av storleksordningen 10 % av gårdarna.
Det är som regel de minsta, de mest perifert liggande och de dSrmed senast etablerade gårdarna som ödeläggs.
GOTLANDS STORHETSTID (ca 600 - 1361 e Kr)
Med en början under 600-talet inträder Gotlands storhetstid. Denna kom att vara fram t i l l slutet av 1200-talet. Tidens välstånd
och rikedom manifesteras i de talrika vikingatida silverskatterna
funna på ön (fler än för hela landet i övrigt) och de imponerande medeltida byggnadsverken i sten, där kyrkorna intar en särstälIn ing.
Grunden för detta välstånd låg i handeln. Gotland fungerade härvid som en mellanhand och knutpunkt i handeln på Östersjön. En
stor del av denna handel synes ha bedrivits direkt med landsbygden. Med tiden kom dock den framväxande staden Visby att ta över
a l l t mer av handelsverksamheten.
Mot slutet av 1200-talet kulminerar den gotländska handeln och
från och med nu kom en a l l t större del av handeln att ske utan
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Visbys och Gotlands medverkan. Ekonomin stagnerade allt mer och
tillsammans med den agrarkris som drabbar Gotland, liksom större
delen av Europa, kom slutet av 1200-talet och början av 1300-talet att innebära slutet på Gotlands storhetstid. Den definitiva
slutpunkten för Gotland som fri handelsnation sätts med Valdemar
Atterdags erövring av ön år 1361.
OROSTIDER (1361-1721)
Perioden efter danskarnas erövring av Gotland år 1361 kom att
kännetecknas av svåra umbäranden för öns befolkning. Otaliga pirathärjningar och krigståg mot ön medförde bl a en närmast total
stagnation i handeln. Många gårdar kom att ödeläggas och kulturlandskapet växte delvis igen. Någon befolkningstillväxt torde inte ha förekommit.
Först med freden i Nystad år 1721 inträdde en längre fredsperiod,
vilken lade grunden t i l l att förhållandena långsamt förbättrades
på ön.
NYARE TID (1721-19^5)

Under loppet av 1700-talet och framför a l l t under 1800-talet växer
en gotländsk industri fram, baserad huvudsakligen på råvarorna
sten och trä. Ett stort antal kalkugnar anlades och utskeppningen
av kalk var betydande, liksom av träprodukter som tjära, bjälkar
och plank.
Under framför a l l t 1800-talet och början av 1900-talet utvecklades jordbruket betydligt och är i dag en mycket viktig produktionsgren i öns näringsliv.
Från mitten av 1700-talet och fram t i l l 1950-talet ökade öns befolkning stadigt, med undantag av ett par kortvariga nedgångsperioder under slutet av 1700-talet och slutet av 1800-talet.
Från 1950-talet har öns befolkningsmängd minskat kraftigt. Dock
har under senare år en viss återhämtning skett.
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