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Abstract

The aim of this essay is to question and analyze problems surrounding the current research
within the field of spikes. The latest breakthrough was in the early 50’s, since then there haven’t
been any major research projects and no interpretations have been made. Not only does this
essay bring a contribution to the research around the spikes, but also question what has earlier
been established through interpretations. The focus of this essay is on the spikes found on the
island of Gotland in the Baltic sea, these are currently stored at the Museum of Gotland. What
was the main area of use that these spikes had and in which context are they found? Although
only 27 finds will be analyzed during this essay, the goal is to get a greater understanding of
the usage of these finds and how this will contribute to the archaeological sites.
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1. Inledning

Min första kontakt med broddar var under sommaren 2017 under en månads praktik mellan
juni och juli på Museum Gustavianum i Uppsala. Den primära uppgiften under praktiken var
att granska material från Valsgärde båtgrav 13. Materialet bestod i huvudsak av båtnitar men
det framkom även andra fynd. Efter en kort tid in på praktiken fick jag upp ögonen för broddar.
Det som fångade upp intresset först var relationen mellan båtar och broddar. Den initiala
tolkningen var att broddar används under vintertid, men när tillfället sedan gavs att gå igenom
forskningen gjordes upptäckten att den var väldigt bristfällig och den existerande forskningen
hade motsägande tolkning. Denna insikt la grunden för beslutet att skriva denna uppsats dels
för att kunna problematisera rådande tolkningar dels för den potential som fanns i materialet.
Möjligheterna att kunna påverka, utveckla och bidra till det som fanns inom broddforskningen
var bidragande faktor till att denna uppsats skrevs. Den färdigställda uppsatsen kan
förhoppningsvis bli ett bidrag till gällande och kommande forskning.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att ifrågasätta broddarnas nuvarande tolkning i forskningen. Forskare har
under senare år inte dedikerat specifikt arbete till broddar och det saknas även övergripande
forskning om dessa. Syftet med detta arbete är därför även att återuppväcka den forskning som,
om än bristfällig, idag finns om broddar och eventuellt ändra eller problematisera denna.
För att uppnå syftet kommer projektet i synnerhet behandla två övergripande frågor. Dessa
frågor är:
1: Vilket syfte hade broddarna?
2: I vilken kontext uppkommer broddarna?

2.1. Avgränsningar och källkritik
2.1.1. Avgränsning
De broddar som kommer behandlas är samtliga arkiverade på Gotlands museum. Majoriteten
av fynden är utgrävda av RAGU (Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar).
Undersökningarna ägde rum mellan 1970-talet till 1991. De består av 27 stycken exemplar med
geografisk spridning över hela ön. Komparation mellan lokalerna kommer att genomföras för
att komma till relevanta slutsatser.

2.1.2. Broddarnas källkritik
Det finns flera källkritiska aspekter till broddar som bör tas till hänsyn. Dels finns det ingen
morfologisk skillnad så de flesta broddar dateras utifrån övriga material i samma kontext. Detta
kan såklart bli problematiskt i tolkandet av hur gamla vissa broddar är. En ytterligare källkritisk
aspekt om broddar är den bristande kunskap som finns, vilket gör att somliga broddar felaktiga
kategoriseras utifrån kronologi, passform och funktion. Vissa fragment identifieras som
broddar fast de nödvändigtvis inte behöver vara det vilket också kan ge en missvisande data.
Hanteringen av broddar gör också att de tenderar att ge en missvisande representation. Detta
beror givetvis på flera olika faktorer, alltifrån att de lätt går sönder vid upptagningen från jord
till att bli deformerade och komma bort (Petersen 1951:64).

2.2. Teori & Metod
Uppsatsen är en empirisk sådan där materialet kommer att studeras genom att observera och
detaljstudera dessa. Andra metoder som används är retrogressiv metod. Retrogressiv metod
innebär att använda sig av ett yngre material för att studera ett äldre. I det sammanhanget
kommer det yngre källmaterialet att bestå av litterära källor för att hjälpa till i tolkningen av
det äldre materialet som är hästbroddar. Uppsatsen kommer inte ha en definitiv teori som är
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känd inom materialets ramar. Däremot kommer Ian Hodders ”Entanglement Theory” att
appliceras. Tankar som kommer att vara delaktiga inom uppsatsens ramar är Hodders syn på
de olika förhållande mellan människa och föremål. Uppsatsen kommer inkludera tre av fyra
förhållandesätt enligt HT (Human depend on Things), TT (Things depend on Things) och TH
(Things depend on Human). Teorin går ut på att ifrågasätta hur människan förlitar sig på ett
material och hur materialet i sig förlitar sig på andra material. I exempelvis en smedja behövs
material såsom en hammare för att den i sin tur ska kunna skapa nya material. Hammaren i sig
är även beroende av andra artefakter som ugnar och hammarstäd etc. för att kunna skapa
föremål. Teorin diskuterar även hur materialet förlitar sig på människan. Exemplet i detta fall
skulle kunna vara underhåll av olika föremål. Den tredje punkten, TH, kommer dock i denna
uppsats att vara vinklad om materialets förhållande till både människan och djuret. Detta då
broddar används av både människa och djur. Synvinkeln är med syfte att se hur materialet
förlitar sig på människan gällande tillverkning och underhåll samt som avfall.
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3. Forskningshistorik

Broddar kan i dagsläget verka allmänt vedertaget då det används av många för att minimera
risk för halka och efterföljande skador. Med anledning av detta är det inte konstigt att den
forskning som berör broddar, eller i något sammanhang nämner broddar, uteslutet tolkar dessa
deponeringar som att de är gjorda under vintertid. I verkligheten användes dock broddar
oberoende av säsong (Sundkvist 2001:72).
Broddarna uppträder först runt vendeltid (Sundkvist 2001:72) men är mer förekommande under
vikingatid (Eklund & Wikborg 2016:124). När det gäller oskodda hästar som under
vikingatiden är det enligt Anneli Sundkvist vinterbroddar som blir mest relevant (Sundkvist
2001:72). Överlag finns det ingen större forskning som berör broddar. I dagsläget existerar
endast två arbeten som kan sägas behandla broddar på ett övergripande plan, dessa genomförda
av Ingemar Atterman (1935) och Jan Petersen (1951). Dock hade ingen av dem ett primärt syfte
att gå igenom enbart broddar utan dess huvudsakliga forskning ägnade sig åt andra ändamål.
Atterman syftade till att granska gravar vid Hovgårdsberg i Vendel och Petersen undersökte
vikingatidens material i Norge. Atterman kunde i sina studier påvisa att det fanns två olika
typer av broddar som tolkades ha olika funktionella syften. Han jämförde de fynd i
Hovgårdsberg med liknande som fanns på Birka och kunde därefter kategorisera broddarna till
två stycken, skobrodd och hästbrodd (Atterman 1935:152). Denna kategorisering används
fortfarande idag. Jan Petersen gick igenom broddarna i Norge och kartlade hur många som
hade hittats i respektive landskap. Efter att ha gått igenom de funna i Norge och jämfört med
svenska fynd så kunde han fastställa tre olika kategorier. Dessa var bandformig (skobrodd),
hästbrodd och trefotig brodd (Petersen 1951:62-64). Den bandformiga brodden och
hästbrodden bedömdes till mest frekvent förekommande medan den trefotiga brodden
påträffades färre gånger och därför ansågs ovanlig. Petersen bedömde även att det
huvudsakligen i Norge inte behövde vara så att det fanns ett funktionellt syfte mellan
bandformiga och hästbrodden då även den bandformiga brodden förekom i samma kontext som
hästar (Petersen 1951:63). Något större arbete inom broddforskningen har inte gjorts sedan
dess.
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4. Generellt om broddar

Kring broddar råder det en stark ovisshet. Mellan forskare finns skilda tankar kring
kategorisering och definition med avsikt på funktion, indelning och kronologi. Det tidigaste
försöket till att dela in broddarna var Ingemar Atterman (Atterman 1935) som ansåg sig kunna
urskilja två olika typer av broddar. Typ ett var för hästar och typ två var för människor. Typ
två benämns idag skobrodd eller bandformig brodd. Denna indelning används fortfarande inom
till exempel Statens historiska museums (SHM) databas (Sök i samlingarna) för broddar.
Huruvida denna indelning går att göra eller ej råder det dock delad mening kring. Vissa forskare
som Jan Petersen pekar på att det finns exempel i Norge att dessa “bandformiga broddar” finns
i kontexter med hästar (Petersen 1951). Hur klassningen ska grundas med fokus på funktion
kan därför diskuteras, men problematiken kan med god grund anses bero på begränsningar i
nuvarande forskning. Den begränsade forskningen kan även noteras i andra kunskapsluckor
kring vad övriga forskare har sagt om hur lång kronologin är på broddar. Både Atterman och
Petersen menar på att det finns en fallenhet på broddar från vendeltid till vikingatid men det
finns dock flera indikationer på att broddar även uppkommer i medeltida material, vilket gäller
för flera av de broddar som behandlas i denna uppsats.

4.1. Karaktärsdrag
Antalet olika broddtyper klassificeras till två övergripande typer av hästbroddar och
bandformiga broddar samt en tredje mindre känd variant som kallas trekloig. Samtliga broddar
har specifika kännetecken som karaktäriserar dem. Hästbroddar definieras genom att ha två
skänklar som är riktade uppåt, de uppkommer ibland att vara riktade vågrätt, vilket tyder på att
de inte har använts. Detta eftersom flera av sådana nyproducerade broddar har påträffats i
verktygslådor i Valsgärde båtgravar (Andersson 2017).
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Figur 1. Exempel på en hästbrodd.
Foto: Sara Kusmin, SHM

Figur 2. Ett exempel på en bandformig eller skobrodd.
Foto: Sara Kusmin, SHM
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Bandformiga broddar karaktäriseras genom deras rundade skänklar och en skarpare pigg än
vad hästbroddarna brukar se ut. Broddtypen förekommer väldigt ofta i bland annat BirkaBjörkö materialet. Ingemar Atterman menar att dessa skulle vara kopplade till människor och
att de var fästa på skon (Atterman 1935:152). Petersen noterar dock att denna typ av broddar i
det norska materialet påträffas även i kontexter med hästar (Petersen 1951:63). Den allmänna
uppfattningen är dock att dessa “bandformiga” broddar helt förknippas med människoskor.
Huruvida detta även gäller i Norge trots att de dyker upp i kontext med hästar går inte Petersen
närmare in på (Petersen 1951:63).

Figur 3. Ett exempel på den trefotiga brodden.
Foto: Stiftelsen föremålsvård Kiruna.

Den trefotiga brodden verkar ha en fallenhet på medeltid där den åtminstone i SHMs gotländska
material uppkommer frekvent och bland annat påträffats i murraset på kastalen i. Brodden är
inte vanligast och uppkommer färst gånger av de tre kända broddtyperna (Petersen 1951:64).
Broddens karaktärsdrag är tre eller fyra armar med en liten nedböjning eller ”flik” längst ut.
Det finns dock ingen ytterligare forskning som är fokuserad på denna broddtyp. Det är
förmodligen denna broddtyp som Olaus Magnus beskriver i sin bok om de nordiska folken.
Brodden beskrivs där som triangelformad med små ”piggar” i varje hörn (Magnus 1975[1]:63).
En liknande beskrivning använder sig Knut Kjellmark av i sin artikel ”Kring en gravplan” som
publicerades i fornvännen 1939 (Kjellmark 1939:42). Även fast beskrivningarna är lika mellan
denna och Olaus Magnus blir det svårt att bevisa synonymik eftersom denna broddtyp är
avbildad som en triangel i Olaus Magnus bok (Magnus 1975[1]:62-63). Broddtypens funktion
är troligtvis anpassad till människor (Kjellmark 1939:43). Osäkerhet kring detta råder dock då
Kjellmark påpekar att de ändå dyker upp i hästkontexter och Jan Petersen menar på att
broddtypen förmodligen har använts just till hästar (Petersen 1951:64). Just denna broddtyp
har tidigare feltolkats. Den har bland annat i tidigare sammanhang namngivits som brandfot,
trefötter, skrinfötter eller grytben (Petersen 1951:61). Samtliga av dessa ord har brukats då
föremålet har tolkats som en anordning som man lägger en gryta på över en varm eld. Vissa
som skulle se denna brodd skulle även kunna tolka det som en viss hovangel. En jämförelse i
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bild, mellan de olika föremålen, visar att det finns vitala skillnader mellan dessa. Det är inte
heller omöjligt att se en liknelse till ankarjärn, dock är dessa fynd alldeles för små i storlek för
att kunna fungera som ankarjärn.
Det finns ytterligare två andra broddtyper som har påträffats bland fyndmaterialet på
Hovgården i Adelsö, men kommer dessvärre inte upp på i någon befintlig litteratur. Den ena
kallas för “Ringformad brodd” och den andra har inget namn men kallas för “Fyrkantig brodd”
och är påträffad tillsammans med ett skärp som kan ha fungerat som spännband för brodden
vid djurets hov. Båda broddtyperna finns i SHMs öppna databas.

4.2. Användningsområde
Vad broddarnas specifika användningsområde har varit omdiskteras då det i många fall nämns
och tolkas som att ha använts som skydd mot hal is. Sundkvist nämner dock att det finns två
olika typer av användningsområden, den ena är mot gräs och lera, den andra mot is (Sundkvist
2001:72). Vid SAUs (Societas Archaeologica Upsaliensis) utgrävning vid Giltuna i Uppland
hittades flera broddar i ett vattenhål (bry). Kontexten tolkas som att de eventuellt glidit av och
fastnat i leran (Sundkvist & Eklund, 2014:141). Det finns dock ingen märkvärdig skillnad
mellan de broddar som har använts på isar och de som använts på gräs. I Olaus Magnus text
framkommer att man använder sig av träskor försedda med broddar. De är av stor användning
bland till exempel vägfarande, fiskare och krigare (Magnus 1976:62). Broddarna användes på
1500-talet för att hästar skulle kunna ta sig fram på sandiga vägar eller isbelagda sjöar (Magnus
1975:63). Samma slags broddar som Olaus Magnus beskriver tycks enligt historikern Ragnar
Jirlow ha använts även under modern tid i samband med vinterfiske (Magnus 1976:307). Att
broddar haft liknande syfte på Gotland bör inte uteslutas då det finns tecknade bilder från 1618
från ”Käutatavlan” som finns i Fårö kyrka. Det är två olika bilder som berättar om att det
bedrevs säljakt. Inga broddar är dock avbildade på tavlan. Att broddar inte användes kan dock
inte uteslutas utan kan ha att göra med att målaren inte valde att avbilda dem. Att det är likadana
broddar som uppträder i Jirlows material om säljakt som Olaus Magnus beskriver kan inte
sägas med säkerhet. Beskrivningen av brodden må vara lik men inte dess avbildning på
träsnittet. För att göra liknande antagande finns en beskrivning om en triangelformad brodd
försedd med piggar i vartdera hörnet för att undvika fall. Dessa broddar ska enligt Magnus ha
använts av knektar vid sammandrabbningar på isen under 1500-talet (Magnus 1975[2]:259).

4.3. Kontext
Broddar förekommer i olika slags fyndkontexter beroende på vilken tid de dateras till. De dyker
ofta upp i gravmaterial såsom under vendeltidens båtgravar, men också i brandgravar från
samma tid. De förekommer även i medeltida material även om det finns forskning som menar
på att detta inte gäller (Sundqvist & Ekholm 2014:141).

4.4. Litterära källor
Broddar nämns i två olika isländska sagor. Den ena sagan heter på svenska Eyrbyggarnas saga.
Sagan nämner endast broddar två gånger så den ger inte alltför mycket information om dessa.
De nämner inte heller något om djurens användande om broddar. Vad sagan däremot bidrar
med är en inblick i hur värdet av broddarna var för människor under vikingatid. Händelserna i
Eyrbyggarnas saga har troligtvis hänt före år 1000 och boken är skriven kring år 1200 (Alving
1978:3). Broddar nämns i kapitlet ”Striden på Vigrafjordens is”. Fjorden beskrivs vara istäckt
och hal med lössnö på isen. En strid utbryter så småningom mellan Steintors sällskap –
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eyrbyggarna och torbrandssönerna (Alving 1978:115). Striden äger rum på isen och en man
från eyrbyggarna, Tord, blir stridande mot en man vid namn Freystein. Tord försöker kasta sitt
spjut, men halkar eftersom han tog i med sådan kraft att han tappade fotfästet på isen och blir
liggandes på rygg. Freystein som tack vare sina broddar kan springa på isen hinner ikapp Tord
som nu åker på rygg längs med isen. Den andra gången broddar nämns är kort därefter när
Freystein ytterligare springer iväg mot Steintor denna gång. Freystein beskrivs här som att han
slogs bra och till skillnad från Steintor stod stadigt på isen då han hade isbroddar på fötterna
(Alving 1978:117). För att sammanfatta texten så kan bedömningen göras att man hade ett
rejält övertag med broddar på isen . Kampen mellan Steintor och Freystein kan se ut lite som
en David mot Goliat liknelse där en med klart övertag slåss mot en som är i ett underläge. Detta
för att den som är i underläge sedan ska vinna.
Den andra isländska sagan som nämner broddar är Gisle Súrssons saga. De går dock under
benämningen helskor, vilket enligt Anne-Sofie Gräslund förslagsvis kan röra sig om broddar
(Gräslund 1991:145). I Gisle Súrssons saga under kapitel fyra nämns företeelsen om att binda
helskor på följande vis:
”När de givit Vestein den begravning som seden var, gick Torgrim till Gisle och sade:
- Det är brukligt att binda helsko på män, när de skall gå till Valhall, och det skall jag
göra med Vestein
Och när han hade gjort det, då sade han:
- Inte kan jag binda helsko, om dessa lossnar”
(Malm.1994:44)

Företeelsen med att binda helskor är något som inte nämns på något annat ställe i sagorna
(Malm 1994:111). Dag Strömbäck tolkar bindandet av helskor till något som görs för att
underlätta den tuffa och långa vägen till dödsriket. Denna sed är något som även påträffas över
det nordgermanska området (Strömbäck 1961:411). Om helskor i realiteten är synonymt med
broddar framgår dock inte .
Förutom isländska sagorna så förekommer även broddarna i Olaus Magnus bok om de nordiska
folken. Boken utgavs 1555 (Magnus 1976). I boken nämner Magnus flera olika företeelser där
broddar används och framförallt hur de används. Han nämner till exempel hur broddar används
för att ta sig fram på sandiga jordar och isiga sjöar. Broddarna beskrivs vara nödvändiga för att
hästar skall ta sig fram i sådana miljöer (Magnus 1976[1]:63). Magnus skriver även om vilka
som använder sig av broddar och hur de ser ut (se Kapitel 4.1 karaktärsdrag och 4.2
användningsområde). Magnus nämner ytterligare flera aktiviteter som pågår på isarna såsom
vägbildning samt kapplöpning med både hästar och människor (Magnus 1976 [1]). I bok 11
har han även ett helt kapitel om krigsföring på isarna (Magnus 1976[2]:223-280). Boken bidrar
till att ge en inblick i vilka aktiviteter som genomfördes på isarna.
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5. Analys

För att vidga perspektivet kommer uppsatsen att behandla det gotländska materialet om broddar
och sätta det i ett övergripande perspektiv. Materialet består av 28 broddar fördelade över hela
ön. Majoriteten av materialet kommer från Visby, men finns även representerade på övriga
Gotland. I analysen kommer flera fynd presenteras, baserade på rapporter från RAGU. RAGU
var Riksantikvareämbetets arbete på Gotland mellan åren 1970-talet och 1991. Under denna
period fanns det inte tillräckligt med resurser för att ta hand om allt material. Därför saknas det
i många fall fullständig presentation av det arkeologiska materialet i rapporterna (Elmshorn
2017:2). Det är även känt att broddar som material oftast blir bortprioriterat av olika
anledningar. Bland annat gör dess storlek att de lätt förstörs och därför inte tas tillvara (Petersen
1951:63). Detta är ett genomgående tema inom uppsatsens arbete. När broddar introduceras på
Gotland är okänt, däremot framkommer slädar på vissa bildstenar vilket kan indikera att även
broddar har använts under samma tid (Nylén & Lamm 1987:102) Även fast dessa inte avbildar
några broddar är det möjligt att anta att broddar brukats för att inte halka på isarna. Detta
antagande stärks bland annat av att det i Osebergsskeppet förekommer både slädar och broddar
i samma kontext (Pedersen 1951:63; Nylén & Lamm 1987:102).

5.1. Burs, Häffinde. 1:9, Fnr 150
Fyndet bedömdes till en början som en nit av något slag. Problematik gällande dokumentation
och arkivering gör att det råder oklarheter kring fyndet. Det “nya “fyndnumret 150 kunde inte
återfinnas, däremot fanns det gamla numret 86, vilket klassats som en nit, och därför blev
bedömningen en feltolkning av en nit. Bilden på figur 5 visar dock tydligt en brodd vilket gör
att Gotlands museum har hittat rätt fynd dock inte under skribentens besök där.
Häffinde 1:9 har geografiskt nära anknytning till havet och ligger cirka 300 meter ifrån
Bandelundaviken och 1 km från dagens gårdsläge av Häffinds 1:9. Området och dess
fornlämningsbild hyser en stark fornlämningsbild som berör vikingatiden. Det rör sig en
maritim miljö som grunden av ett båthus och ett gravfält (Brandt 1986:5). På grund av
problematiken med fyndlistan är det svårt att säga var brodden dök upp. Bebyggelsen på
undersökningsplatsen dateras till 800 – 900 tal e.Kr. Platsen visar även att människor här har
sysslat med handel, skeppsbyggen och hantverk i synnerhet järn (Brandt 1986:53).

5.2. Fårö, Langhammars 1:9
Utgrävningarna på Langhammars 1:9, eller Dyänge ödegårdskomplex som det tidigare
benämndes, bedrevs mellan åren 2000-2009. Fokus under utgrävningen var till en början på
husgrund 1 (RAÄ 87:2) och husgrund 2 (RAÄ 87:1). Under grävningens gång kom den även
att inkludera husgrund 3 (RAÄ 90:1). I anslutning till gårdsläget finns även stensträngar. Under
16-1700-tal benämns området till ängsmark vilket gör att inget är omrört i jorden (WickmanNydolf, 2010:4). Det primära syftet var att förstå en medeltida gårds socioekonomiska status i
ett marginalområde. Sekundära syften var även att förstå husens relation till varandra, dess
funktion och ålder samt hur dess konstruktion såg ut. Vid anslutning till gården fanns även de
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två insjöarna Västerträsk och Kalbjärgaträsk (Lindström 2009:12). Eftersom området är
kraftigt utdikat är det möjligt att en insjö fanns där under perioden 1300 – 1700-talet.
Västerträsk ligger idag cirka 600 meter ifrån huslämningarna men låg troligtvis ännu närmare
gården på medeltiden och hade med stor sannlikhet mer likhet med en insjö (Wickman-Nydolf
2007: 7). Det är mycket möjligt att de låg i direkt anslutning till det medeltida gårdsläget
(Lindström 2009:12). Övriga fornlämningar i anslutning till gårdsläget är stensträngar och
några resta stenar. Det finns även en stenbelagd väg men den tolkas som recent (WickmanNydolf, 2007:7)
De båda broddar som påträffades på platsen grävdes ut i husgrund 2. Huset är fördelat på tre
rum och i huset fanns även två stycken spisrösen. Fyllningsjorden i huset var sotig sandig jord
med något grus. Jorden hade även inslag av mindre gråsten, kalksten samt tegelfragment
(Wickman-Nydolf 2010:8). Husen har vilat på syllstenar och var troligtvis uppförda i
bulhusteknik (Wickman – Nydolf 2006:4). Fynden i Husgrund 2 bestod av många olika slags
järnföremål såsom yxa, spik, hästskosöm, oljelampa, ring och järnslagg. I denna kontext
påträffades även de båda broddarna. Broddarna har fyndnummer 744 och fyndnummer 783 (se
Fig 13-14) och tillhör den trefotiga varianten. De varierar kraftigt i storlek, vilket kan bero på
att de var tillverkade till två olika hästar. Det kan även vara att det är ett resultat av två olika
smeders arbete. I den osteologiska analys som professor Sabine Sten, vid Uppsala universitet
Campus Gotland, genomförde 2007 framkommer endast en hästtand. Genom att studera
tänderna kunde de bedömas att de var gamla djur och Sten bedömde att de troligtvis hade
använt som livsmedel (Sten 2007:16). Övriga fynd i Hus 2 hade spår av material som kopplas
till hästar, däribland hästsko och hästskosöm. Övriga fynd var kniv, kedja, spik, nitar slagg etc.
(Wickman-Nydolf 2007:11). Det är möjligt att anta att Hus 2 fungerat som ett slags
verkstadshus där det arbetats med textil och järnhantverk (Lindström 2009:18). Hus 2 har även
fynd som kan ge dateringar och förutom ett ringspänne från vikingatid är resterande fynd
daterade till medeltid (Lindström 2009:17). Huset har med hjälp av C14 kunnat dateras till
1280 e.kr. (Wickman-Nydolf, 2006:14).

5.3. Lau, Gannor 1:8 Fig 1
Fastighetsbeteckningen går under Lau, Gannor 1:8 men har tidigare även benämnts som
Hallbjäns 5:1. Alla dokument och diarienummer står därför under Hallbjäns 5:1. Det är oklart
varför en sådan ändring har skett.
Hallbjäns 5:1 ligger i ett område med mycket historiska spår. Genom socknen går en ås varvid
många förhistoriska gravar ligger placerade (Wickman-Nydolf 2001:3). Troligtvis var detta
förut ett enda gravfält (Wickman-Nydolf 2001:7). Undersökningsområdet Lau Gannor 1:8
(Hallbjäns 5:1) ligger väster om vägen mellan Lau och Alskog och består av två gravar med
RAÄ nummer 15 och 107. Området hyser även många andra typer av fornlämningar. Strax
söder om platsen ligger sex stensättningar med beteckningen RAÄ 15. Norr om
undersökningsplatsen ligger en stensättning samt en skeppssättning. Båda går under RAÄ
nummer 107 (Wickman-Nydolf 2001:7). I närområdet har flera olika utgrävningar ägt rum
under åren sedan 1928 då T.J Arne grävde ut två stycken rösen vid Fånggårdsbacken.
Utgrävningen 1997 utfördes i samband med en nybyggnation i fastigheten Hallbjäns 1:16.
Under byggnationen upptäcktes två skadade gravar efter en besiktning. Dessa gravar låg på
fastigheten Lau Gannor 1:8 och det beslutades att även dessa skulle undersökas. Skadan till
dessa gravar ska ha skett då markägaren behövde flytta på några stenar som låg i vägen för
dennes jordbruksredskap. Besiktningen visade att dessa stenar hade stått på gravar och gravarna
skadats i samband med att stenarna hade avlägsnats (Wickman-Nydolf 2001:3). Gravarna var
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vid det tillfället inte kända i fornminnesregistret (Wickman-Nydolf 2001:13). Gravarna var till
stor del lika varandra men den ena var något mer utsmyckad än den andra.
Den ena graven, kallad A1, var innehållsrik. Stenarna som hade blivit borttagna låg i en relativ
central position i graven. De gravlagda bestod av två individer, en kvinna och ett spädbarn.
Kvinnan hade lagts på en björnfäll vilket syntes genom att björnklor hittades i graven. Vid
spädbarnet hittades lodjursklor vilket tolkas som att barnet var insvept i en lodjursfäll
(Wickman-Nydolf 2001:14). Kvinnan bedöms vara mellan 33-43 år och var cirka 165
centimeter lång när hon levde. Kvinnan visar även tecken på att ha fött flera barn under sin
levnadstid (Sigvallius 1999:8). Barnet antas vara helt nyfött (Sigvallius 1999:10). Det är inte
omöjligt att vuxna gravar återanvänds för barnbegravningar. I detta fall är det dock mest troligt
att båda har gravlagts samtidigt då barnets placering mot kvinnans skuldra skulle varit mycket
svår om de båda inte gravlades samtidigt (Sigvallius 1999:8). I graven fanns trärester vilket
tolkas vara rester av en kista (Wickman-Nydolf 2001:14). Utanför den troliga
kistkonstruktionen i gravens norra del återfanns flera flata stenar som troligtvis varit en del av
gravkonstruktionen. Det hittades även några stolphål vilket kan tolkas som någon form av
takkonstruktion eller någon slags gravmarkör (Nydolf-Wickman 2001:14). Graven var rikt
utrustat och det framkom bland annat fyra djurhuvudformade spännen runt axlarna. Noterbart
är att det även framkom ett bröstspänne med förgylld brons och inlagda stenar. Något sådant
spänne hade vid utgrävningens tillfälle aldrig hittats på Gotland och det finns en begränsad
upplaga av dem på fastlandet. Ett snarlikt fynd har till exempel hittats i Älby, Ösmo socken
(Wickman-Nydolf 2001:18). Ytterligare fynd var bronsnålar som hittades vid ryggen, dessa
har förmodligen används som klädesnålar eller som accessoar för håret. Vid huvudet fanns
även en blå pärla som troligtvis legat i kvinnans hår (Wickman-Nydolf 2001:4). Vid hakan låg
en blå pärla och vid fotändan hade en benkam placerats. Barnet hade gravlagts med ett par
pärlor samt en miniatyryxa av bärnsten. Miniatyryxan tros ha använts som ett hängsmycke då
man fann den vid barnets kranium. I graven fanns även spelbrickor och lerkärl.
Åtta meter från föregående nämnda grav låg grav A2. De borttagna stenarna hade legat över
den gravsatte. Även i denna grav fanns spår av trä, detta förmodligen också efter en kista som
legat i graven. Likt kvinnan i grav A1 så hade denna individ också placerats på en björnfäll
(Wickman-Nydolf 2001:15). I graven låg en kvinna med en uppskattad ålder på 20 år och 175
centimeter lång (Sigvallius 1999:10). Bedömningen av kön och längd finns det en viss
osäkerhet om (Sigvallius 1999:14). Vid kvinnan fanns djurhuvudformade spännen samt
bronsnålar. Vid bröstet fanns cirka 20 blåa pärlor. Invid ryggen fanns en synål. I graven
framkom även benkam, spelpjäser och en miniatyryxa av bärnsten (Wickman – Nydolf 2001:4)
Gravarna innehöll alltså båda kvinnor och hade väldigt liknande fynd. I båda gravarna fanns
fynd som traditionellt tolkas tillhöra den manliga idealen. Detta gäller fynden som
miniatyryxorna, spelpjäser och hästtanden. Fynden i den rikare graven kan till viss del kopplas
till barnet som kan ha varit av manligt kön. Berit Sigvallius som genomförde den osteologiska
undersökningen 1999 ställer sig frågande om hästtanden i själva verket ens tillhör graven
(Sigvallius 1999:10). I den andra graven A2 är det svårare att motivera att miniatyryxan är ett
manligt attribut (Wickman-Nydolf 2001:19). Grav A2 är även speciellt då det framkommer
spelpjäser i den. Spelpjäser är något som i skelettgravar nästintill uteslutande finns i
mansgravar (Wickman-Nydolf 2001:20). Båda gravarna dateras till Vendeltid cirka 600-talet
(Wickman-Nydolf 2001:5).
Denna brodd är den enda av uppsatsens material som med exakthet kan bedömas till en
bandformig brodd, troligtvis är det den enda bandformiga brodden bland materialet. Brodden
redovisas endast i fyndlistan och den kan kopplas till grav A1. Däremot finns ingen redovisning
om var i graven den hittades. Eftersom det är en brodd så är den med stor sannolikhet funnen
nere vid fötterna (Wickman-Nydolf 2001:28). Det stora frågetecknet kring denna grav är varför
15

det endast framkommer en brodd, eftersom gravarna var orörda (Wickman-Nydolf 2001:16).
Den bandformiga broddtypen överensstämmer tidsmässigt med graven då bandformiga
broddar uppträder på vendeltid. Något som både Ingemar Atterman (1935) och Jan Petersen
(1951) har uppmärksammat.

5.4. Visby, Kalvskinnet 1, fnr 870,1409 och 1775
Kalvskinnet ligger placerad relativt nära packhusen längs med Strandgatan. Detta område
ligger nära Almedalen som troligtvis fungerade som en hamn under medeltiden. Under den
tidigaste byggnadsfasen på platsen har strandlinjen varit längs med strandgatan. Det som stöder
antagandet är bland annat en styråra som hittades 1941 av Gunnar Svahnström. Styråran tros
vara från vikingatid eller tidig medeltid. Även bitar av skepp från förmodat vikingatid är funna
i området (Mogren 1982:2). Byggnaden som omfattar fastighetsbeteckningen Kalvskinnet 1
ligger placerat mellan strandmuren och strandgatan (Mogren 1980:4). Huset innefattar den
byggnad som kallas kalvskinnet men ibland även för vinhuset (Mogren 1982:2). Benämningen
vinhuset kommer från 1400-talet då byggnaden troligt fungerade som saluhus samt vinförråd.
I ett kort skede tjänade det även som Rådhus. Under 1500-talet fungerade det som lagerhus för
skattetjära, men började kort därefter förfalla (Mogren 1980:4). Området har under lång tid
varit utgångspunkt för flera olika slags undersökningar. Den första större och omfattande
utgrävningen utfördes 1921 av J Nihlén. Sedan dess finns en relativt bra uppfattning om hur
byggnaden såg ut (Mogren 1980:4). Utgrävningen där broddarna framkom var på flera sätt
problematisk och flera schakt kunde inte slutföras på grund av praktiska skäl som rasrisk,
översvämning etc. (Mogren 1980:5).
Under utgrävningens gång hittades flera olika bebyggelselämningar, bland annat efter en
kavelbro. Det påträffades även spill ifrån hantverk av ben och horn (Mogren 1980:7). Dock är
det generella fyndet från platsen så pass lite att man inte kan säga att det har funnits en
hantverksplats eller en smedja på platsen. De hantverksspill från ben och horn som finns
uppkommer först på en nivå som ligger 0,4 meter ovanför steril jord. Detta bedöms vara
ungefär samtida som för kavelbron (Mogren 1980:12). Liknande är fallet för rester inom
metallhantverk vilket är väldigt lite som finns representerat. De järnsmältor som finns
uppkommer endast i raseringslagret och i kalkstenspackningen (Mogren 1980:13). Det finns
även andra föremål med hästkontexter som dyker upp på detta område. Materialet gäller två
hästskor och två hästskofragment. De är samtliga funna i eller i närheten av
kalkstenspackningen (Mogren 1980:15). Även fragment som tyder på aktivitet ute på isen har
påträffats. Fyndet är en islägg som troligtvis har fungerat som skridsko eller mede och hade
borrade remhål (Mogren 1980:20). Ifrån denna lokal finns det tre olika broddar med
fyndnummer 870, 1409 och 1775 (Se Fig 16-18). Exakt var det hittades inom lokalen är oklart
då uppgifter om en brodd inte framkommer av rapporten. I Gotlands museums databas där
fynden finns registrerade finns detaljer bevarade som rör fyndomständigheterna. För
fyndnummer 870 nämns det som ”KOMPL ned till träflis” (Under 5-10 cm)”. Detta lager
nämns i rapporten och ska vara det föregående lagret innan kavelbron grävdes fram. Lagret
fortsatte även ner under kavelbron. Kavelbron dateras till 1100-talet (Mogren 1980:32). Fynden
som hittades här är båtnitar, tränaglar och repfragment (Mogren 1980:7). Ingen brodd nämns i
rapporten men förklaringen kan ligga i tidsbrist under utgrävningen. Detta framkommer i
rapporten där Mogren förklarar att allt material inte kunnat granskas i detalj. Fyndmaterial där
informationen är selektiv är spikar, obestämt metallmaterial, trä, läder osv (Mogren 1980:9).
Det är därför troligt att en tolkning av broddarna har gjorts någon gång efter utgrävningen.
Brodd med fyndnummer 1409 nämns i databasen som påträffad i en stenpackning. Det är dock
lite oklart vilken stenpackning som hänvisas till. Troligtvis rör det sig om den så kallade
kalkstenspackning som nämns relativt frekvent i rapporten. Kalkstenspackningen är ett lager
som framkom under kavelbron. Eftersom denna kalkstenspackning förekommer över hela
16

området tolkade Mogren detta som en slags bebyggelsefas. Kalkstenspackningen är placerad
som en öppen plats och i samband med dess anläggande byggs även en brunn (Mogren 1980:8).
Denna form av bebyggelse kan eventuellt tolkas som en torganläggning (Mogren 1980:23).
Den tredje brodden finns det inga detaljer på gällande fyndomständigheter. Det finns dock en
anmärkning om att den hittades 10/5 - 1982 jämfört med fynd 1409 som påträffats 11/5 1982.
Det är därför inte osannolikt att anta att den har hittats i samma kontext, även fast en sådan
slutsats till fullo inte kan bevisas. Det är svårt att säga när torget var i bruk men det tros vara
under 1300-talet (Mogren 1980:24). Det är inte möjligt att ge en exakt tolkning av platsen men
då flera fynd som båtdetaljer och nitar framkommer så kan antas att maritima aktiviteter har
präglat platsen.
Av de broddar som påträffats på platsen är det endast nr 1409 som med säkerhet kan
kategoriseras. Det är en brodd med fyra ben, troligtvis en sällsynt variant av den trefotiga
brodden. De andra fyndnumren är endast fragment och speciellt 870 är väldig skadad på grund
av felaktig förvaring. Utgrävningen där broddarna grävdes upp genomfördes 1982. Detta var
dock en komplettering till en tidigare utgrävning gjord 1974. De fynd som grävdes fram då var
dock äldre trähusbebyggelse som daterades till omkring 1030. 1974 års utgrävning daterade
alltså platsen till vikingatid (Falck 1974:124).

5.5. Visby, S:ta Maria 12-13, fnr 264, 322, 764, 5861)
Denna utgrävning tillhör RAGUs utgrävningar som utfördes mellan åren 1970-1990. Detta
medför att det råder brister i dokumentation och bevarande av vissa material. Under 2010-talet
pågick ett projekt i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Gotland museum för att
färdigställa alla material ifrån RAGU utgrävningar. Informationen om S:ta Maria 12 - 13 är
hämtat ifrån detta (Örjestad 2013:2). Informationen till Örjestads artikel är även hämtad från
ett opublicerat rapportmanus, en artikel i Arkeologi i Sverige 1989 och en artikel i Gotlands
Allehanda (GA) (Örjestad 2013:2).
Lokalen ligger på en platå med en höjd på ungefär 20 - 22 meter över havet och är placerad på
en tidigare strandplatå från Littorinahavets tid. Det har i angränsande områden vid Stora torget
och vid St Clemens hittats spår efter den gropkeramiska kulturen från cirka 3300-2300 f.Kr.
Denna bostadsyta syns även vid kvarteret Kastalen och strax norr om St Nicolai Detta är nog
mest sannolikt som den första bosättningen i området och kanske också i Visby. Nästa
etablering kommer kring Vendeltid under 700-talet och kring medeltiden i samband med Hansa
blir staden en knutpunkt för handel. Under medeltiden uppförs 30 meter väster om
undersökningsområdet Helge Ands kyrka och under 1400-talet kommer ännu en kyrka i
närheten. Denna kyrka heter St Getruds kapell och ligger cirka 20 meter nordväst om det
undersökta området. I kvarteret har flera utgrävningar genomförts, vid 1970 hittades en
dryckesbägare som bedömdes vara ifrån Syrien (Örjestad 2013:22).
Fastigheten ligger idag längs med Norra kyrkogatan och har av allt att döma varit hög aktivitet
under medeltiden. Kvartertet St:a Maria 12 -13 är beläget under ”klinten” som ligger längs med
en väg. Denna väg binder Norderport med St:a Maria och fortsätter mot de centrala delen av
staden. Troligtvis var denna väg även aktivt under medeltiden. I de angränsande kvarteren
Smedjan, S:t Clemens och S:t Nikolaus har det under framkommit flera tecken på en
omfattande aktivitet av järnbearbetning. Förundersökningen vid St:a Maria 12-13 resulterade
vid endast ett fåtal fynd av slagg vilket gör att det kan antas att liknande aktivitet inte har pågått
där (Örjestad 2013:13). Grävningen genomfördes mellan åren 1989 -1990 och gjordes på grund
av en nybyggnation vid Norra Kyrkogatan och på fastigheten S:ta Maria 12 – 13. Utgrävningen
genomfördes eftersom nya bostäder skulle byggas i området (Örjestad 2013:22). Utgrävningen
genomfördes i två olika etapper. Etapp 1 utfördes mellan januari – mars 1989. Under denna
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utgrävning framkom ett medeltida kulturlager samt stolphål till en trolig trähusbebyggelse. Det
framkom även rester efter ett stenhusgrund från medeltiden. Detta föranledde till att en
ytterligare utgrävning gjordes vilket vi hädanefter kallar etapp 2 (Örjestad 2013:2). Genom
keramikfynd kunde stenhusgrunden bestående av syllstenar dateras till ungefär 1200-tal
(Örjestad 2013:3). Det är även från 1200-talet som man tolkar att området har börjat användas
och har olika slags aktiviteter under hela århundradet. Trots att området ligger något i utkanten
av den medeltida hamnen så syns den medeltida expansionen under 1200-talet mycket tydligt
på platsen. De aktiviteter som syns är ben/hornhantverk, smide och gjutverksamheter (Örjestad
2013:22). Hantverksfynden är dock inte i den mängd att det tolkas som en hantverksyta. Under
1300-talet sjunker aktiviteten på området och är relativt låg ända in på 1990-talet (Örjestad
2013:22). Mynt hittades på platsen vilket även de pekar mot 1200-talet. Även mynten visar
Visbys expansionsfas under 1200-talet. De påfunna mynten präglades i Visby, något som var
nödvändigt för att kunna vara den länkande parten i handeln mellan öst och väst. Även
hantverkspill kom fram över hela undersökningsplatsen dock utan en specifik koncentration.
Dubbelkammar av ben, till antalet 97 stycken framkom även på platsen. Någon plats som skulle
kunna tolkas verkstadsyta förekom dock inte (Örjestad 2013:36). Flera föremål som uppkom
på platsen var dock till karaktären av en verkstadsyta däribland slagg, sländtrissor, hästskor,
hästskosöm, bärnsten etc. förekom på platsen. Föremålen visade på olika processer i
tillverkningen och här fanns både kasserade, färdiga och spill. Dessa föremål tolkas
representera den sorts aktivitet som var på platsen under 1200-talet. Trots många fynd på
platsen så ger det inga tydliga svar av vilken aktivitet som har bedrivits på platsen. De
konstruktioner som finns är även de svårtolkade. Det fanns troligtvis ett trähus på platsen som
tolkas att det har brunnit ner, det finns även tecken på att en härd har funnits på platsen. De
många fynd på slagg, smältor och hästskor visar nog på att det har funnits någon typ av
smidesaktivitet på platsen. Denna smidesaktivitet tycks vara kopplad till trähuset (Örjestad
2013:41). Föremålen på platsen ger dock inget enkelt svar och strukturen på platsen har nog
sett annorlunda ut över tid. De olika föremålskategorierna pekar nog på att det har bedrivits
olika aktiviteter på platsen (Örjestad 2013:42).
Här hittades totalt fyra olika broddar. Vart de hittades är dock osäkert men på platsen hittades
flera hästskor och hästskosömmar. Av någon anledning har även skribenten av rapporten
kategoriserat broddar som hästskosömmar. Totalt hittades 105 hästskosömmar på platsen. 20
av dom var av broddtyp (Örjestad 2013:37). Enligt fyndlistan hittades Fnr 764 i schakt 7 nivå
1 medan 264 och 322 hittades i schakt 6 nivå 1. Både i schakt 7 och 6 framkom inget särskilt i
nivå 1. Nivå 1 bestod i båda schakten av svart jord med inslag av kalksten, mur samt taktegel.
Viss skörbränd sten framkom även. I nivå 5 i schakt 6 där 5861 påträffades var jorden fet och
ett väldigt mörkt kulturlager framkom. På vissa delar i schaktet framkom även en
klapperstensformation (Örjestad 2013:55). Av någon anledning är det endast fyra stycken
broddar som finns inlagda i databasen. Detta kan bero på att detta är en del av RAGU projektet
och att fyndkategoriseringen har skett långt efteråt. Det kan även vara så att fynden av någon
anledning har försvunnit på grund av bristande bevaring eller dokumentation (Örjestad
2013:2). Tre av de broddar som finns i databasen är så pass skadade att kategorisering inte kan
sägas med säkerhet (Fig 4-5). Om föremålen ens är broddar kan diskuteras men dess
utformning och bågform som utmärker sig i profil gör att det talar för det. Det råder däremot
stor ovisshet kring det hela och några av de kanske går bättre under namnet järnfragment.

5.6. Visby, S:ta Maria 18-19, fnr 1375 och 1809
På fastighetsbeteckningen S:ta Maria 18-19 hittades två broddar. Särskilt bevarandegraden på
1809 var dålig men det går att urskilja ett cirkulärt platt föremål (Fig 3). 1375 var däremot
väldigt bågformad (Fig 2). I rapporten blir det även svårt att till fullo se till vilken kontext som
dessa broddar tillhör. Detta då de endast syns i fyndlistan och inte nämns i rapporten. I
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fyndlistan nämns dessutom 8 stycken broddar varvid databasen som arbetet baseras på endast
har två stycken från denna lokal. Dock nämns fem av dessa som osäkra då de går under
beteckningen ”Brodd?” (Zerpe 2001). De broddar som nämns med säkerhet är alla funna i det
som går under Fas 1. Denna fas dateras till 1200-talet (Zerpe 2001:13). De skriver i rapporten
att en del avfall innehållande bland annat metallföremål och djurben läggs i odlingsjorden. Det
är inte hel omöjligt att det är här som broddarna senare hittas (Zerpe 2001:13).

5.7. Visby, S:t Drottensg 12 (fnr 61 och 243)
Båda broddar var väldigt svårtolkade på grund av dess bevarandegrad. De är till synes som
vilka slags järnfragment som helst (Fig 20-21). Det är även svårt att helt tolka när och var
brodden har hittats, detta på grund utav olika administrativa problem. Problematiken ligger i
att det i databasen har tillskriven platsen St Drottensgatan 12. Detta gör att det är svårt att
koppla brodden till specifik utgrävning då utgrävningar baseras efter fastighetsbeteckningen.
Mest troligt är att dock att brodden faktiskt hittades i gatan, men sådant är svårt att direkt koppla
till en utgrävning. Fastigheten som tillhör St Drottensgatan 12 vid adress är på fastighetskartan
kallad Priorn 11. Områdets fornlämningsbild präglas av gropkeramiska lämningar som
återfinns på flera platser i Visby (Trönndal 2001:4). Kvartersbilden från medeltiden är däremot
luddig och man vet inte exakt vad som pågick på lokalen (Trönndal 2001:5). Mellan 1981 1982 grävdes medeltida lämningar fram. De lämningarna tolkades som en gammal källare
(Trönndal 2001:5). Under 2001 bedrevs en undersökning på Priorn 11 där det hittades flera
sten och lergods. Även hantverksrester från ben, kopparlegering, järn, rester från kammar och
en sländtrissa (Trönndal 2001:8). Det finns dock ingen övergripande tolkning då ingen
omfattande utgrävning av området har gjorts (Trönndal 2001:9).

5.8. Visby, Systemet 4 Fnr 335 och 338
De båda broddarna utgör fragment av vad som troligtvis en gång i tiden var en trefotig brodd.
Det som talar för det är att den har en uppgående törn längst ut på spetsen vilket de flesta
trefotiga broddar har (Fig 7-8). Det ska inte uteslutas att de skulle kunna vara en och samma
brodd från början. Det rör sig dock troligare om två stycken broddar då de har för olika mått
för att kunna var symmetriska. Lokalen Systemet 4 bestod vid dess utgrävning av en ugn med
där broddarna hittades i anslutning till de kalkstenar som ugnen hade vilat på (Swahnström
1978:8). Runt kalkstenarna hittades keramik daterad till 11-1300- talet (Swahnström 1978:8).
Under kalkstenslagret där broddarna hittades även svartgods, rödgods och ytterligare
metallfragment (Swahnström 1978:8). Med tanke på många fynd av ben, keramik och spår av
metallhantering är det inte helt omöjligt att tolka platsen som en förmodad hantverksyta.

5.9. Visby, Säcken 7, Fnr 4053, 6721 och 7016
Av de tre broddarna funna på Säcken 7 så har 4053 och 6721 mest gemensamt med varandra.
De har både bågformade i profil och har en dålig bevarandegrad vilket gör de svårtolkade (Fig
9). Brodd 7016 är däremot lite unik i sitt slag då den är en trefotig brodd fast med ett mycket
karaktäristiskt utseende (Fig 10). Platsen där brodden hittades i är mycket komplex då det finns
lagerföljder från vikingatiden fram till 1500 – talet. På platsen ryms även mycket bebyggelse
och det är därför svårt att veta exakt vad platsen har haft för betydelse. Brodd 4053 råder det
vissa tveksamheter kring gällande dess kontext. Detta eftersom mycket av dokumentationen
kring tiden för broddens (1974-12-03) utgrävande är mycket bristfällig. Anledningen till detta
kan bero på att en AM Petterson kom in som ytterligare ansvarig arkeolog och att hennes
anteckningar kan ha försakats (Elmshorn 2014:15). Vid datumet för brodden uppgrävande
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tyder bilddokumentationen på att arkeologerna har grävt fram flera stenkonstruktioner och
stolphål (Elmshorn 2014:15). En av stenkonstruktionerna som kom fram var brunn 2, vilket i
ett senare skede tolkades vara från 1200-talet. Vid brunnen fanns även en gångväg som
daterades till 1300-talet. Det är kanske inte helt omöjligt att brodden har en koppling till denna
gångväg (Elmshorn 2014:17). Brodd med nummer 6721 och 7016 hittades i ungefär samma
lager som brodd 4053 men hittades två arbetsdagar in på det äldre lagret som arkeologerna
tolkade vara från 1100 – 1200-talet, alltså vid den tid som tros vara samtida brunnen (Elmshorn
2014:18).

5.10. Visby, Södertull 5, Fnr 276
Har en cirkulär yta ovanifrån och är bågformad i profil. Oklart vilken slags kategori som
brodden tillhör (Fig 6 bland bilagor). Denna brodd hittades vid lägesangivning
16/74.Anledningen till schaktets öppnande var att lokalisera tidigare byggnationsfaser på
platsen (Swahnström 1974:5). Arkeologerna grävde också fram ett klapperstensliknande
kalkstenslager som framkom i flera andra schakt. Brodden rör sig troligtvis om ett lösfynd som
har tappats på gatan.

5.11. Visby, S:t Clemens 4, Fnr 810 och 1211
Båda dessa fynd var kraftigt förstörda och skära i sin helhet. 810 är dock helt och kan därför
tolkas som en trekloig brodd. Utgrävningsschaktet för denna utgrävning bedrevs strax söder
om ruinen St:Clemens nära Smedjegatan. Som namnet kanske anger så var här under
medeltiden ett relativt tätt område för hantverk och då särskilt för smideshantverk. Under
utgrävningen märktes det väldigt tydligt då cirka 400 kg med järn och kopparslagg (Elmshorn
2013:2). Detta skulle kunna tyda på att det är en smedja eller en hantverksyta då ytterligare
spår på hantverk från ben, horn och glas fanns (Elmshorn 2013:3).

5.12. Othem, Klints 1:16, Fnr 412, Fig 12
Eventuellt en bandformig brodd men svårt att säga helt klart på grund av dess fragmentering
och bevarandegrad (Fig 12 Bilagor). Othem ligger på östra Gotland och området var väldigt
betydelsefullt under järnåldern. I närheten av Othem ligger Bogeviken som var betydelsefull
handelsplats under järnåldern. Platsen finns omnämnd på en runsten i Vidbo i Uppland, vilket
ger en insyn att Bogeviken även var känt utanför Gotland (Widerström 2009:5) Drygt 2
kilometer ifrån fyndplatsen Klints 1:6 ligger Spillings där man har hittat världens största
vikingatida silverskatt (Pettersson 2005:5). Från Klints 1:6 har man även hittat en brodd, tyvärr
finns den aktuella rapporten inte kvar men det har bedrivits flera andra utgrävningar på platsen.
Under 2002 hittades en skatt innehållande cirka 700 mynt och cirka 70 övriga silverföremål.
Föremålen dateras mellan vendeltid och medeltid med en koncentration på vikingatid
(Pettersson 2005:5). I anslutning till silverskatten fanns bostadslämningar som härd, stolphål
och lerlager (Pettersson 2005:5). Strax söder om denna plats har man hittat spår av bebyggelse
(Pettersson 2005:5). Kring området finns även två ensamliggande gravar RAÄ Othem 8, 9, 193
och även gravar bestående av sju stensättningar (RAÄ Othem 71). Othem 71:1 grävdes ut
mellan åren 1978 – 1979 av Hilkka Mälarsted. Det rörde sig om totalt sju stensättningar som
grävdes ur men man kunde efter grävningen konstatera att vissa av dem var sekundära sophögar
(Eriksson 2011:8). Då osäkerhet efter denna grävning fanns så benämndes lokalen som
”Gravfält?”. På grund av denna osäkerhet gjordes en ytterligare inventering av Gotlands
museum år 2009 (Widerström 2009:9-11). Inom området finns även svärdslipningsstenar
(RAÄ Othem 14) (Pettersson 2005:7).
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På grund av att den aktuella utgrävningsrapporten saknas och är opublicerad så är det svårt att
säga exakt var brodden hittades. Enligt muntliga samtal mellan Dan Carlsson och Per
Widerström berättade Carlsson att huset troligtvis rör sig om ett uthus på en gård. Själva
gårdsbyggnaden har ännu ej påträffats men den bör finnas i närheten. Fosfatkarteringar som
gjorts i området har inte kunnat visa på något särskilt tecken på en bosättning. Widerström tror
dock att gårdsläget kan ligga strax öster om platsen, mot det moderna gårdsläget. Uthuset
tolkats ha uppförts på 1000-talet av arkeologerna och via dendrokronologi har huset kunna
dateras till 1046 - 1050 e.kr vilket bekräftar den teorin (Widerström 2009:14). I vissa finns det
en korrelation mellan silverskatter och verkstadshus, något som Majvor Östergren har
uppmärksammat (Östergren 1989:62). Silverskatten från 2002 hittades i närheten av stolphål
och härd och tolkas.
Det är svårt att exakt gå in på detaljnivå eftersom rapporten saknas men kort efter utgrävningen
2007 publicerade Dan Carlsson tillsammans med Kenneth Jonsson en artikel i Myntstudier
2008. Artikeln handlade i huvudsak om en skatt som hade hittats precis utanför det tolkade
uthuset. Det hittades cirka 80 föremål av silver varav majoriteten var mynt (Carlsson 2008:3).
Troligtvis tillhör föremålen samma skatt som grävdes ut 2002. Carlssons teori är att fynden
blivit utspridda på grund av en grävning på 40 - 50 talet. Grävningen i samband med
anläggandet av ett täckdike. Eftersom mynt är svåra att upptäcka i speciellt svart jord då mynten
är så sammanbundna med marken. I tid stämmer detta överens med den silverring som
lämnades in på 40-talet (Carlsson 2008:3). Den numismatiska analysen kunde visa på en
aktivitet på platsen mellan 300 - 1600-talet. e.Kr. Skatten har troligtvis till en början deponerats
kring 1020-talet vilket är ungefär samtida datering som uthuset. Skatten tolkas dock som en så
kallad familjeskatt där skatten har byggt upp under flera generationer (Carlsson 2008:6). Två
mynt tolkas som lösfynd den ena är ett tyskt mynt från 1000-talet och de andra dateras till
1500-talet (Carlson 2008:5).

5.13. Hellvi, Prästgården, Fnr 200, Fig 19
Denna utgrävning genomfördes 1978, anledningen till utgrävningen var för att frilägga samt
konservera murarna från prästgårdsruinen. En ytterligare avsikt var att kunna se hur
brukningstiden för prästgården såg ut (Andersson 1980:1). Ruinen ligger cirka 75 meter söder
om Hellvi kyrka. Vid ruinen finns även andra lämningar som kan tolkas ha en koppling till
prästgården. Cirka nio meter norr om ruinen finns något som kan tolkas som en gammal
jordkällare och närmare kyrkan finns även en brunn (Andersson 1980:1). Det finns dessvärre
inte mycket bevarat av den skriftliga historien och man vet därför inte mycket om prästgården.
Endast två präster namn är kända idag. Det är oklart när prästgården har uppförts men det är
känt att kyrkan uppfördes under 11 - 1200-talet (Andersson 1978:33). Vid utgrävningen av
prästgårdsruinen framkom ganska snart murar tillhörande någon form av ugnskonstruktion
(Andersson 1980:1). Denna ugn har i efterhand tolkats som en bakugn (Andersson 1978:34). I
schakt tre som upprättades i anslutning till ugnen hittades flera föremål med koppling till häst.
Fynden med hästanknytning var bland annat två stycken hästskofragment samt tio stycken
hästskosömmar (Andersson 1980:3). Det hittades även flera indikationer på metallhantverk
som spikar, slagg, järnplåt, bronsbleck och knivblad. Liknande föremål hittades även i schakt
4 (Andersson 1980:3). Sammanfattningsvist så rör det sig om två byggnader som har legat
söder om prästgården. Den byggnaden som innehöll en ugn dateras till senmedeltid. Den andra
byggnaden som tolkas som en träbyggnad kunde dessvärre inte dateras (Andersson 1980:4).
Även i själva ruinen finns det i ruta A1 hästskosömmar och hästskorfragment. Brodden
påträffades enligt databasen i ruta A2. I rapporten nämns det endast som ”diverse järnfrag och
spik”. Denna beskrivning är dock väldigt förekommande i flera andra rapporter vilket sedan
återkommer i diskussionen. Kontexten på materialet kring ruta A2 torde vara 1200 - 1400-tal
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(Andersson 1980:6). Lokalen tolkas som en dagligstuga (Andersson 1980:4). Lokalen var
överlag ganska fyndfattig (Andersson 1980:9). I uthusen hittades ytterligare en brodd, detta är
dock inte samma som finns i databasen. Denna brodd som uppkommer i Gotländskt Arkiv i
1978 års upplaga är en trefotig och är funnen tillsammans med hästföremål. (Andersson
1978:36). I detta uthus har en ugn legat. Uthuset tros ha använt som smedja (Andersson
1978:39). Uppförandet av prästgården dateras till 1200-talets första hälft och har vart aktiv
ända till 1600-talet. (Andersson 1978:38). Anledningen till nedläggning tros ha att göra med
att Lärbro och Hellvi socknar sammanslogs till ett pastorat någon gång efter reformationen
(Andersson 1978:33). Arkeologin tycks alltså att på ett plan stödja detta. Brodden som
framträder i databasen har en cirkulär form ovanifrån med väldigt bågiga skänklar i profil.
Påminner mycket om det föregående exempel men kan ej härledas till en specifik
kategorisering. Detta beror på att föremålet har så pass grov fragmentering.
Tabell 1: Sammanfattning av broddfynden
Lokal
Socken
Gannor 1:8
Lau
Kalvskinnet 1
Visby
Klints 1:16
Othem
Häffinds 1:9
Burs
Langhammar 1:9
Fårö
Prästgården
Hellvi

Antal
1
3
1
1
2
1

Datering
Vendeltid
Medeltid
Vikingatid
Vikingatid
Medeltid
Medeltid

St Clemens 4
St Drottensg 12
St Maria 12-13
St Maria 18-20
Systemet 4
Säcken 7

Visby
Visby
Visby
Visby
Visby
Visby

2
1
4
2
2
3

Medeltid
Medeltid
Medeltid
Medeltid
Medeltid
Medeltid

Södertull 5

Visby

1

Medeltid
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6. Avvikande fynd

De avvikande fynden som nämns innan finns med då de i databasen nämns som brodd men kan
av någon anledning inte kan beskrivas som en sådan. Kriterier för att ett fynd ska bedömas som
avvikande är bristfällig dokumentation, avsaknad av föremålet eller felaktig dokumentation.
Bristfällig dokumentation har vart ett ständigt problem under uppsatsens gång men har i de
flesta fall kunnat bli löst.

6.1. Halla, Broe 1:51
Troligtvis en felskrivning i fyndnumret då Broe 1:51 inte finns, däremot finns 1:15. Det
påstådda numret i denna kontext med Fnr (fyndnummer) är med största sannolikhet inte en
brodd utan snarare en krok alternativt ett krökt nit (Se Fig 11).

6.2. Visby, Kaplanen
Detta fynd hittades inte i magasinet och i databasen som utgallrad. Är troligen ett föremål som
har blivit feltolkad till en brodd i början.
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7. Diskussion

Syftet med denna uppsats var att besvara frågeställningarna:
-

Vilken kontext uppkommer broddarna i?

-

Vilken funktion hade dem?

Detta kan anses vara relativt simpla frågor, vilket till viss del även stämmer. Anledningen till
detta var dock för att ge utrymme till problematisering av den tolkning som redan existerar. Att
veta hur funktionen tyder sig kan vara nödvändigt för tolkandet av föremålet men också för
vissa platser. I de flesta fall då en brodd påträffas tolkas detta som att den ska vara placerad där
under vintertid. Genom att problematisera den nuvarande tolkningen ändras tolkningen av vissa
gravfält som exempelvis Valsgärde där broddar har hittats i de flesta gravar. Broddar i
gravmaterialet finns även i det gotländska materialet. Bland uppsatsens material finns det
representerat i fyndet Gannor 1:8 i Lau där det uppkommer i en grav. Detta tolkas som en
bandformig brodd vilket har använts på skorna och i sådana fall bör finnas på båda skorna.
Sannolikt kan en brodd ha ramlat av eller missats i utgrävningen, något som troligtvis aldrig
med säkerhet kommer kunna fastställas. Däremot kan den praktiska funktionen hos broddarna
ändå diskuteras. I den arkeologiska rapporten från Gilltuna nämner Anneli Sundkvist att de
hittade broddar i vad som antas ha varit en sankmark. Sundkvist tolkade detta som att broddarna
sannolikt hade fastnat i leran, något som är vanligt förekommande för hästskor även idag
(Sundkvist & Eklund 2014:141). Olaus Magnus skrev även på 1500-talet att broddarna inte
bara används till isiga sjöar utan även till sandiga vägar (Magnus 1975[1]:63). Tolkningen om
att platser ska ha vart aktiva under vintertid på grund av att man har hittat broddar blir då alltså
feltolkat då broddar troligtvis har använts året om. Med grund i kartläggning och litteraturstudie
kan även noteras att broddarna sett likadana ut oberoende av säsong eller väderlek.
Diskussionen som anfördes om broddar kontra helskor är intressant men det finns för få belägg
för att dra en fullständig slutsats. Det saknas idag definitiva bevis på att broddar och helskor
skulle vara synonymt med varandra. I fallet av att det skulle finnas belägg för att helskor och
broddar är samma sak skulle detta leda till nya frågeställningar såsom varför vissa får broddar
på hästar medan andra får det på sina skor osv. Sammanfattningsvis är det en intressant och
inbjudande teori med stora svårigheter att bevisa.
Andra frågan berörde i vilken slags kontext som broddarna påträffats i. Innan uppsatsen skrevs
var det känt att broddar existerade under vendeltid men att de i majoritet hittats i vikingatida
material. Det var känt att de fanns i gravar under vendeltid och vikingatid samt att de ibland
påträffades på boplatser. I det undersökta materialet finns två broddar från de här perioderna
representerade. Det första är Lau Gannor 1:8 där brodden hittades i en grav som tillhörde en
kvinna och ett barn. Graven där daterades till vendeltid cirka 550-600-talet e.kr. Det andra
fyndet hittade vid ett uthus på en gård från vikingatiden. Uthuset låg på fastigheten Klints 1:16
i Othem socken på Gotland. Via dendrokronologiska studier från två stolphål kunde uthuset
dateras till cirka 1046-1050 e.Kr.
Den stora överraskningen var dock det stora material som fanns representerat ifrån medeltiden.
Detta då många forskare menar att broddar framförallt dyker upp i vikingatiden och
vendeltiden. Resultatet av analysen visar att övergripande material var från medeltiden. Då
24

syftet med frågeställningen var att problematisera detta, påvisar denna komplexa situation
vilket bidrag frågeställningen är till forskningen. Men var i det medeltida materialet hittas då
broddar? I de flesta fall framkommer de i hantverkarmiljöer där det finns spår av
metallproduktion i bland annat slagg, hästskor och knivar. I vissa fall, som i Prästgårdsruinen
i Hellvi, finns de i vad som tolkas som smedjor och i andra broddar funnits tillsammans med
benhantverk och glas. Med grund i St Maria 12-13 tolkas att det bedrivits många olika slags
hantverk i olika tider. Liknande spridning av hantverksföremål finns det i lokalerna St Clemens,
Systemet 4, Södertull 5, St Maria 18-19 och St Drottensgatan 12 med flera. I vissa fall som i
lokalen Kalvskinnet 1 kan brodden sammankopplas med en maritim aktivitet. Det tecknet kan
visa på ett behov att ha hästarna ute på isen. Om detta kan dock såklart endast diskuteras. Om
broddarna är kopplade endast till hästar eller även till boskap tål att diskuteras även om det
med dagens forskningsbidrag är ett ämne som varken kan bekräftas eller dementeras.
Tvetydligheten kring broddar gör att det även kan diskuteras om den trefotiga brodden ens har
använts till hästar. Det kan i sådana fall stämma att hästbroddar är en föregångare till hästskon
och slutas att användas när hästarna börjar skos (Sundkvist & Ekholm 2011:141).
Vad för slags broddar är det som dyker upp? Mycket av materialet som dyker upp består av
fragmenterade broddar. Anledningar kan vara många men det finns generellt en problematik
inom forskningen när det gäller broddar. Jan Petersen var först med att uppmärksamma detta
1951 och pekade på flera olika nivåer där broddar inte prioriteras på rätt sätt och pekade på två
olika orsaker. Petersen menade att broddar tenderar att gå sönder ute i fält i samband med
upptagandet. Detta skulle förklara varför så många broddar i materialet är skadade. Det andra
är dokumentationsfasen. Broddar kan på grund av sin storlek förloras och/eller bortprioriteras
i brist på lagerutrymme. I vissa fall dokumenteras inte heller var i schaktet fyndet gjorts eller
vilken relation brodden hade till övriga föremål. Detta är nödvändig information för att
fastställa om det rör sig om en brodd eller inte. Många av föremålen i den här studien är
fragmenterade till den grad att de knappt kan identifieras till att vara en brodd och skulle kunna
vara vilket slags järnfragment som helst. I många rapporter hänvisas också broddarnas
fyndnummer till järnföremål. Det finns därför svårigheter med att i efterhand försöka tolka hela
kontexter. Bland fynden som finns lagrade i Gotlands fornsal finns tre stycken poster som inte
tolkades som broddar. Fynden som detta gäller är Broe 1:51 i Halla socken och Kaplanen 8
från Visby socken. Häffinds 1:9 är troligtvis en nit medan Broe 1:51 i Halla är någon
krokliknande föremål. Fyndet från Kaplanen 8 stod i databasen som ”utgallrad”. Troligtvis har
den lagrats vid ett senare tillfälle och bedömningen har ändrats till att det inte var en brodd.
Problematiken gällande arkiveringen ska dock inte helt och hållet skyllas på forskningens
bekvämligheter gällande broddar som Jan Petersen var inne på. Majoriteten av broddfynden på
Gotlands museum grävdes nämligen ut mellan 1970-talet till 1991 och de ansvariga var RAGU
(Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar). Under denna tid delades material från
arkeologiska utgrävningar ut i olika grad. Det fanns i många fall varken resurserna eller tid för
att hantera allt material. Det resulterade i att det idag finns brister i dokumentation och
bevarande av material från denna tid. Under besök på magasinet hos Gotlands museum hittades
till exempel två ytterligare broddar som inte fanns med i databasen. Även i prästgårdsruinen i
Hellvi hittades en brodd som framträder ur Gun Anderssons text i Gotländskt Arkiv från 1979.
Denna brodd finns dock inte med i Gotlands museums fynddatabas, åtminstone inte under
kategorin ”broddar”. Exemplen från Hellvi och besöket på magasinet visar på hur fördelningen
kan se ut och är troligtvis ett resultat av RAGUs utgrävningar på Gotland.
Av de broddar som med säkerhet kunde definieras finns en bandformig brodd från en
vendeltida grav från Gannor 1:8. Eventuellt skulle även fyndet från gården Klints i Othem
räknas in till denna broddtyp men detta kan inte antas med säkerhet. Bland övriga definierbara
broddtyper var fyra stycken av den trefotiga typen. En var fragmenterad men hade ändå kvar
vissa karaktärsdrag som gjorde det var möjligt att härleda den till en specifik broddtyp.
Samtliga av den trefotiga har en kontext från medeltid. Trefotiga typen uppträder dock inte
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enbart under medeltiden utan påträffas även i vikingatida material, något som Jan Petersen
uppmärksammade 1951. Det kan möjligt antas att den trekloiga typen har en fallenhet under
medeltiden. För att kunna bevisa denna teori krävs dock en mer omfattande studie av ett större
material av broddar. Det forskning bör utveckla ytterligare är att se hur förhållandet såg ut över
tid och se om det finns skillnader i materialet från vendeltid till medeltid. Det bör ses även ur
kontextuella aspekter som är lättare att se ur ett bredare material med frågeställningar såsom
”Varför dyker broddar upp i gravmaterialet ur järnåldern ”. En ytterligare intressant aspekt är
varför de dyker upp i vendeltid. Det finns belägg för att hästutrustning introduceras i
gravmaterialet betydligt tidigare än vendeltid. Strax utanför Sundsvall i Högom, finns
folkvandringstida gravar där hästutrustning förekommer. Dock finns inga broddar där.
Funktionen som broddar uppfyller, att minska risken för halka, är säkerligen ett problem som
borde vara äldre än vendeltid. Är det något som eybyggarnas saga förmedlar så är det vikten
av men samtidigt skillnaden mellan att bära och inte bära broddar (Alving 1978:117). Vid
gården Langhammar vet man att säl konsumerades rikligt och här har det hittats två stycken
broddar. Halkskydd i form av broddar kan mycket väl vara förknippad med jakt ute på isarna
här. Om man utgår från att detta är fallet så borde ett behov av ett halkskydd vara nödvändigt.
Med det sagt behöver det nödvändigtvis inte vara broddar som var lösningen i äldre tider, men
av någon anledning övergår i sådana fall användandet till broddar vid vendeltidens början.
Framtida forskning bör ändå vara öppen för att vidga tidsramen för broddar och ställa dessa
frågor.

26

8. Slutsats

Svaret på de båda frågeställningar som rapporten har inriktat sig på har visat sig ändra tidigare
slutsatser. På frågan vilken funktion broddar har så kan uppsatsens resultat säga att det broddar
har använts oberoende på säsong. Den viktiga faktorn i det hela tycks vara att användaren till
brodden vill undvika hala ytor med risk för halka. Underlagen skiftades och broddar användes
till isar, lera och sand. Möjligtvis har det använts till vått gräs och även vid hala gator i urban
miljö även om det inte påvisas i litteraturen. Under vendeltid och vikingatid uppträder broddar
i gravar vilket är oklart varför. Det kan i vissa fall vara tecken på resande men det kan också
vara en koppling till de så kallade ”helskor” som nämns i Gisle Súrssons saga. Helskor beskrivs
som något man band kring den avlidne för att denne skulle kunna gå till Valhall. Det finns även
diskussioner om att de var för att man skulle gå till hel, därav namnet Hel – skor.
Broddarnas kontext varierar från olika tider. Under vendeltid och vikingatid framkommer de i
gravmaterialet vilket har diskuterats ovan. Den gemensamma faktorn i både vikingatid och
medeltid tycks vara att de kommer upp i smedjor, verkstäder och uthus.
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9. Sammanfattning

Denna studie är en genomgång av det gotländska materialet av broddar. Materialet är begränsat
till de broddar som finns bevarade på Gotlands museums. Broddarna kommer tidigast under
vendeltid återfinns i gravmaterialet. Eventuellt kan dessa broddar ha en religiös innebörd men
kallas då för helskor. Helskor beskrivs i ”Gisle Súrssons saga” som en sed att binda hos den
döde för en säker resa mot dödsriket. Om helskor verkligen är detsamma som broddar går att
diskutera men det skulle kunna förklara varför de dyker upp i gravmaterialet. Den primära och
självklara uppgiften för broddarna har varit att få grepp om underlag som är löst eller halt. I
den traditionella forskningen så har detta underlag tolkats som is. Denna uppsats visar att
broddar använts på flera olika flera olika underlag som gräs, lera och sand. Broddar är alltså
inte fogade till en speciell säsong, som det tidigare spekulerats.
Broddarna dyker upp redan så tidigt som i Vendeltid och förekommer i de kända båtgravarna i
Valsgärde. Det är dock under vikingatiden som de framkommer som mest och då under de två
typerna bandformig och hästbrodd. Den bandformiga brodden eller skobroddens funktion är
troligtvis till människor som hade brodden bunden under skorna. Brodden karaktäriseras
genom sina ringformade skänklar. Hästbroddar har två raka skänklar och en pigg lagd på en
kvadratisk yta. Brodden används som namnet kan avslöjas av hästar. Däremot råder det
tveksamheter kring huruvida hästbroddar används uteslutande av hästar då denna broddtyp
även framkommer i människokontexter bland Oseberg och Gökstadsskeppet, som är två kända
båtgravar från Norge. Den tredje broddtypen som inte alls är lika frekvent i forskningen kallas
för trefotig brodd. Brodden kännetecknas genom tre eller fyra olika armar som är fogade till en
gemensam yta. I det undersökta materialet återfinns den framförallt i medeltida kontexter.
Undersökningar av dessa broddar på Gotland visar att många dyker upp i hantverksområden.
De äldre broddarna i undersökningsmaterialet dyker de upp både i gravar men även i
gårdsmiljöer. Då broddarna har så bredd variation så talar det för att de inte var standardiserade
utan gjordes sannolikt av lokala smeder.
.
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Foto: Fredrik Sterner Gotlands Museum
Bildbeteckning: Fig 2
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Foto:Fredrik Sterner ,Gotlands Museum
Bildbeteckning: Fig 3
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Lokal: St Maria 18-19

34
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Bildbeteckning: Fig 5
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Foto:Fredrik Sterner,Gotlads Museum
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Bildbeteckning: Fig 7
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Bildbeteckning: Fig 16
Fyndnummer: 870
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Bildbeteckning:Fig 17
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Bildbeteckning: Fig 18
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Bildbeteckning:Fig 19
Fyndnummer:200
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Bildbeteckning: Fig 20
Fyndnummer:243
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Bildbeteckning: Fig 21
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