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Abstract 

Starck, J. 2019, Livet på Gotska Sandön- Ett långtidsperspektiv, Uppsala universitet, Campus 
Gotland, Gotland, Sverige 

Starck, J. 2019, The life on Gotska Sandon- A long-term perspective, Uppsala university, 
Campus Gotland, Gotland, Sweden. 

 

Gotska Sandön is the Baltic ocean’s most isolated island, located approximately 40 kilometres 
north from the closest civilisation. Today the island serves as a national park and a tourist 
attraction. The remoteness has made the island a difficult place to reach both in the past and 
today. Yet, excavations on the island show that human activity existed long before tourists 
arrived.                    
 The study observes Gotska Sandön through a long-term perspective by examining the 
osteological and archaeological findings from the island. The study is part of a larger project 
conducted by Uppsala university and Södertörns högskola. The purpose of the study is to 
examine the historic human activity on the island to determine the island’s importance for 
humans in the past. Therefore, this paper examines all ages where human activity can be traced, 
resulting in a perspective from the stone age to present-time.        
 Results indicate human activity through different eras where the island has worked as a 
hunting ground as well as a place for rituals such as funeral sites. Conclusions that can be drawn 
from the study is that the island has had different meanings through different times, ritual such 
as functional. The study finds a strong connection between human activity and seal hunting 
throughout the ages and indicates the impact seal hunting has had for human survival.   
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1. Inledning 

1.1.Bakgrund 

Redan på 1800-talet fick Gotska Sandön ökad uppmärksamhet av människor. Öns unika natur 
lockade forskare till ön i intresse av att beskriva och undersöka platsen som påverkas mycket 
av väder och vind. Kulturhistorikern Per Arvid Säve gjorde ett kort besök på ön år 1873 och 
gjorde då en hel del anteckningar om öns flora och fauna. Tack vare hans nedteckningar har vi 
en överblick över den dåvarande öns natur.           
 Gotska Sandön är en plats där få arkeologiska undersökningar har genomförts. Inga 
utgrävningar har gjorts de senaste 90 åren. Trots detta så har det genom åren kommit in en 
mindre mängd lösfynd från ön till olika museum. Med fynden som grund har man kommit fram 
till att människor besökt Gotska Sandön tidigt i historien. De största, senaste och mest omfattade 
utgrävningarna genomfördes av arkeologen Gustav Hallström år 1925 och 1928. Innan dessa 
utgrävningar har ett fåtal mindre givande försök genomförts. Mycket av det vi idag vet om 
Gotska Sandön kommer från Hallströms redogörelser och rapporter från grävningarna 
(Fylkinger 2007: 9).                  
 År 1990 skrev arkeologistudent Ingegerd Fylkinger, vid Stockholms universitet, en 
kandidatuppsats om Gotska Sandön. Uppsatsen behandlade frågor om öns förhållande till 
säljakt och om ön fungerat som handelsplats under yngre järnålder och tidig medeltid. 
Fylkingers forskningsresultat bekräftar bland annat en teori om att handelsverksamhet har ägt 
rum på Gotska Sandön under vikingatiden (Fylkinger 1990: 77).      
 Med ovannämnda källor som stöd i uppsatsen kommer nya forskningsrön att framkomma 
och ett tillfälle att för första gången analysera samtliga fynd från Gotska Sandön. Det kommer 
i sin tur att hjälpa till med att skapa en större förståelse över vad ön har haft för betydelse i olika 
tidsåldrar.                    
 Det är nästan 100 år sedan de senaste utgrävningarna utfördes på Gotska Sandön. De flesta 
genomfördes av historiskt intresserade personer som inte hade en arkeologisk utbildning. 
Fylkinger betonar i sin uppsats värdet av vad förnyade undersökningar skulle ge. Sådana 
undersökningar skulle eventuellt leda till att kunskaperna om öns tidigaste historia ökar 
(Fylkinger 1990: 77).               
 Föreliggande uppsats ingår i ett led av ett planerat framtida forskningsprojekt lett av Sabine 
Sten, professor i osteologi på Uppsala universitet, Campus Gotland, och marinarkeolog Johan 
Rönnby, professor på Södertörns högskola. Projektets mål är att ta reda på hur och var 
människor har levt på Gotska Sandön. 

 

 1.2 Syfte & problemformulering  

Uppsatsens mål är att skapa en större förståelse över vad Gotska Sandön var för plats och vilken 
betydelse den har spelat i den forntida och medeltida människans vardag. Det är betydelsefullt 
att detta studeras, inte bara för framtida forskning, utan även för att komma våra förfäder 
närmare. Genom att observera ön ur ett långtidsperspektiv skapas den överblicken av öns 
förflutna som idag är något fragmenterad. I sin tur kan detta komma att bidra till att öns historia 
inte glöms bort och då går förlorad. Att generera ny kunskap om Gotska Sandöns förflutna kan 
bidra till att platsen återigen väcks till liv.  
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1.3 Frågeställningar  

Följande frågeställningar har formulerats för att ge nya synvinklar kring förhistoriskt och 
historiskt nyttjande av Gotska Sandön: 

• Kan de arkeologiska fynden samt det osteologiska materialet berätta när och hur Gotska 

Sandön nyttjats genom tiderna? 

• Vilka aktiviteter kan spåras genom arkeologiska och osteologiska analyser? 

• Går det att finna likheter och olikheter i hur en isolerad ö nyttjas i förhållanden till andra 

små öar runt Gotland och huvudön Gotland? 

1.4 Teori 

Genom att anlägga ett diakront (långtidsperspektiv) mönster kan fynd och fyndplatser relatera 
till varandra och därigenom skapa en idé om bosättningars lokaliteter på ön. Kombinationen av 
arkeologi och osteologi kan indikera hur och var ön har använts under olika tider. Genom detta 
kan man även spåra rituella såsom funktionella aspekter och på så sätt uppnå ny kunskap. För 
att lyckas med detta krävs det en tolkning och undersökning av både de arkeologiska och 
osteologiska fynden som har påträffats på Gotska Sandön.  

1.5 Metod 

Arbetet har utförts med en kombinerad metod mellan arkeologi och osteologi. Genom att ha 
studerat de arkeologiska fynden från Gotska Sandön tillsammans med en osteologisk analys 
kan rapporten få svar om människors verksamhet på öns olika platser genom tiderna. Det 
osteologiska analysarbetet har utförts på det osteologiska laboratoriet på Uppsala universitet, 
Campus Gotland, med lånat material från Gotlands Museum. Analyserna omfattade även 
material från Historiska museet där studierna utfördes på museets benmagasin i Tumba, 
Stockholm. Det arkeologiska fyndmaterialet har lånats in från Gotlands Museum och studerats 
i det osteologiska laboratoriet på Uppsala universitet, campus Gotland. Fynd har även studerats 
på plats i Historiska museets arkiv och även ute på Hembygdsföreningens museum ute på 
Gotska Sandön. En stor del av uppsatsarbete innefattade även litteraturstudier. Genom att 
studera det som tidigare skrivits och undersökts om ön får arbetet en bakgrund att väga den 
nykomna informationen mot.  

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats till de arkeologiska fynd som kan kopplas till osteologin. Detta beslut 
gjordes för att uppsatsområdet inte skulle bli för brett. Till de studerade fynden kan exempelvis 
jaktredskap och föremål av ben nämnas. Då teorin i uppsatsen förankrar sig i det anlagda 
långtidsperspektivet kommer samtliga tidsperioder man har sett människor vara aktiva på 
Sandön att tas med, då syftet är att skapa en historisk överblick samt ett helhetsperspektiv av 
öns användande.  
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2. Gotska Sandön 

2.1 Geologisk & naturhistorisk beskrivning 

För 11 000 år sedan bildades Gotska Sandön. Sandbankar reste sig ur inlandsisen och platsen 
blev säkerligen redan då ett tillhåll för sälar. Vid den plats på Gotska Sandön som kallas för 
Högalandsbranten kan man idag studera de olika stadierna från öns tillblivelse. Det finns bland 
annat lager från ancylustid (6900-5000 f.v.t) och litorinatid (6000-1000 f.v.t) (Johansson 1941: 
16).                      
 På Gotska Sandön uppskattas det idag finnas omkring 400 olika arter av växter. Många av 
dessa är införda men drygt hälften har sannolikt vuxit på ön naturligt (Petterson 1971: 24). 
Mestadels består marken av grus, sten och sand vilket skapar en ökenliknande känsla (Fylkinger 
1990: 6). Idag är det många forskare som besöker ön på grund av dess unika flora och fauna. I 
början av 1900-talet inrättades Gotska Sandön som nationalpark.  Gotska Sandön är den mest 
isolerade ön i Östersjön. Ön ligger omkring 4 mil norr om Gotland och är som bredast ca 9 km 
lång. Högsta punkten på ön ligger på toppen av en sanddyn och mäter 42 meter över havet. Idag 
är en stor del av ön bevuxen med tallskog.            
  Ön har inga naturliga vattendrag och saknar sötvattensamlingar under sommartid, vilket 
påverkar fågellivet (von Reis 1986: 7). Trots detta upplevs det ändå vara ganska rikligt med 
fågel omkring ön. På ön har tidvis nötkreatur, svin, getter och även hästar betat. Idag finns det 
inga betesdjur kvar på ön. Det är ett tjugotal insekter som uppges endast finnas på Gotska 
Sandön i Sverige (Petterson 1971: 30). På Gotska Sandön gjordes det ett försök under 1700-
talet att inplantera ren och vildsvin, och man kan därför finna ben från dessa arter. Det är dock 
framförallt fåret som man fört till ön där flockarna levde mer eller mindre som halvvilda 
(Petterson 1971: 28).                  
 De första spår av säljakt på Gotland går att studera på stenåldersboplatsen Ajvide. För ca 
5000 år sedan var det en aktiv plats där det fanns rikligt med gråsäl, vikare, knubbsäl och 
grönlandssäl. Grönlandssälen är vanligtvis den mest förekommande sälart som man hittar vid 
stenåldersboplatser (Storå 2004: 129). Att döma av arkeologiska fynd var Grönlandssälens 
population som störst under mellanneolitikum. Efter tidsperioden minskar antalet fynd av 
Grönlandssäl kraftigt och det är ovanligt att man hittar fynd från sälen på platser som varit 
aktiva under senare tidsperioder. Den ökade temperaturen i Östersjön tycks vara en anledning 
till att Grönlandssälen idag lever i norra atlanten (Storå 2004: 115). För att ta reda på vilka 
sälarter som har jagats och funnits på Sandön krävs det att en närmare studie utförs.   
 De flesta arkeologiska fynd från Gotska Sandön är lösfynd som hittats genom att vinden 
och vattnets påverkan lett till att de blottas (Wiséhn 1989: 502). Sanddyner sträcker sig runt om 
ön och det är dessa som leder till den så kallade flygsanden. Från havet spolas konstant ny sand 
upp vilket leder till att sanden rör på sig. Vinden för då sanden vidare över ön och gör att de 
som göms under ytan blir synligt. Flygsanden påverkar ön enormt, och så gör även vädret. 
Väderleksförhållanden har varit helt avgörande genom historien för möjligheten att kunna ta 
sig iland på ön, vilket är något som fortfarande kvarstår (Fylkinger 1990: 75). 

 

’’Har man tur, kan man hitta ett bronsspänne eller ett romerskt eller bysantinskt mynt, om sista 

stormen fått röra om sanden tillräckligt’’ (Engström 1942). 
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Figur 1, Gotska Sandöns uppstickande ur havet i sex stadier, (Mörner 1979: 14) 

 

 

A: Ett submarint grund till ancylustid 

B: En första liten ö i väster för ca 6000–5000 år sedan 

C: En markant ö för ca 4000 år sedan med mer land än idag i sydväst 

D: En ö som tillväxt i norr men eroderats i söder för ca 3000–3500 år sedan 

E: En ö snarlik dagens vid övergången vikingatid/medeltid 

F: Den nutida ön 
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2.2 Tidigmodern historia (1500–1900 e.v.t) 

Följande avsnitt syftar till att ge en förståelse för fynden som man funnit på Gotska Sandön från 
tidigmodern historia. Det är bland annat av intresse att veta att det har funnits en stor bofast 
befolkning på ön under 1800-talet. Från denna period kan man framförallt se spår på hur man 
nyttjat ön ekonomiskt, genom både fårskötsel och säljakt. Avsnittet är väsentligt på så sätt att 
det i detta fall är av stor vikt att vara medveten om all befintlig information. Uttrycket’ ’den 
ovetande arkeologen’’ kan här lyftas in, vilket innebär att man utan rätt kunskap exempelvis 
kan komma att mista fynd från 1800-tal för medeltid.         
 Gotska Sandön är för första gången avtecknat i ett kartverk över norden år 1539 (Fylkinger 
2007: 12). Under samma århundrade benämns ön som obebodd på samtliga sjökort. Under den 
tiden brukades ön av Fåröborna (Petterson 1971: 7). De använde platsen som säsongsplats för 
säljakt och fårskötsel. Enligt skriftliga källor från 1600-talet så hade Fåröborna arrenderätten 
till ön. Under en tid tillhörde Gotland den danska kronan men återkom i svensk makt i slutet av 
1600-talet (Sturkell 1959: 66).              
 Under 1700-talet uppstod det en tvist mellan Fåröborna och den svenska kronan, som 
önskade att sälja ön till en privatperson. Bråket pågick i flera årtionden. Till slut, efter många 
protester, vann Fåröborna tvisten. År 1772 beslutades det istället att ön skulle skattläggas. Detta 
accepterades inte av Fåröborna som i sin tur sa ifrån sig all rätt till ön. Ön var efter det i privat 
ägo fram till mitten av 1800-talet då staten köpte tillbaka ön. I början av 1800-talet satsades det 
på skogen och det var även då som fårskötsel och jordbruk bedrevs på ön. De privata ägarnas 
mål var att ekonomiskt nyttja ön, vilket tyvärr nästan alltid slutade med konkurs. I början av 
1800-talet bodde det hundratals människor på ön. När staten köpte ön år 1858 var det i syfte att 
bygga en fyrstation. Bemanningen på ön bestod då av fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträden. 
Gotska Sandön har haft oroliga århundraden, något som knappts märks av idag när man ser ut 
över den övergivna ön (von Reis 1986: 10).            
 På 1700-talet blev Peter Gottberg tillsynsman på Gotska Sandön. Han har blivit väldigt 
omtalad efter sin död och har många gånger blivit kallad för vrakplundrare och mördare (von 
Reis 1986: 11). Gottberg dömdes för vrakplundring år 1817 och fick som följd aldrig återvända 
till ön. Enligt legenden ska han under nätterna ha ridit längs stränderna med sin tända lanterna. 
Förbipasserande skepp ska ha ankrat nära stranden och efter det tagit sig i land (Wiséhn 1989: 
503). Efter att Gottberg lurat in fartygsbesättningarna bjöd han dem på mat och dryck i den 
beryktade Gottbergsladan. Under måltiden ska han ha bommat igen ladan och utifrån skjutit 
ihjäl besökarna, för att sedan ha plundrat deras skepp. I den ökända ladan har man hittat rester 
av blykulor i de gamla väggstockarna (Johansson 1999: 44). Det sägs att Gottberg grävde ned 
sina dyrbarheter innan han var tvungen att lämna ön, vilket då skulle kunna betyda att skatten 
finns kvar än idag…                 
 Mellan åren 1858–1931 var Hjalmar Söderlund fyrvaktare på Gotska Sandön. Han var född 
på ön och han levde där större delen av sitt liv. Under hans tid på ön samlade han på sig en 
mängd arkeologiska fynd från ön och samlingen kom att kallas Söderlunds samling. Efter hans 
bortgång skingrades tyvärr samlingen på auktion (Fylkiner 1990: 56). Det är däremot tack vare 
fyrvaktarna som många fynd har blivit ihopsamlade genom åren, och av dessa privata samlingar 
så var Söderlunds den definitivt största.             
 Vid det område som idag kallas för Ryska kyrkogården ligger ett tjugotal ryska sjömän 
begravda. Detta efter att det ryska krigsfartyget’’Vsadnik’’ strandat 1864 (Wiséhn 1989:47). 
Gotska Sandön är en svår plats att nå då det finns många grund kring ön. Man kan därför finna 
många rester från skeppsvrak i havet runt omkring ön. Ytterligare en kyrkogård, byggd på 
mitten av 1800-talet, finns på ön. Kyrkogården har varit i bruk ända in på 1900-tal.  

 

’’Havets bränningar gör det svårt att komma dit, sanden driver bort den som skulle vilja slå sig ned 

här’’ (Anrick 1927, s. 130). 
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3. Material  

3.1 Presentation av materialet 

Det osteologiska materialet som har påträffats på Gotska Sandön finns idag på Gotlands 
Museum och Historiska Museet (Se apenddix). En stor del av uppsatsarbetet bestod av att 
analysera tidigare observationer och undersökningar som har gjorts av Sandöns historia. Detta 
innefattar främst litteraturstudier. Genom detta har jag skapat en historisk bakgrund av Sandöns 
historia som kunnat bidra till att säkra en del av arbetets slutsatser. Sammanställningen som 
gjorts lägger grund för senare diskussion. Från båda museerna har jag bett om att få studera de 
arkeologiska fynden från Gotska Sandön. Det finns tyvärr inga stora mängder med fynd i 
museernas ägo. Fynden har studerats och försök till identifieringar och tidsbestämningar har 
utförts i bästa möjliga mån. Det finns ytterligare ett museum, vilket är beläget på Gotska 
Sandön, som innehar arkeologiska fynd i sin utställning. För att besöka ön har jag erhållit medel 
vilket gjort det möjligt att kunna studera fynden på plats. 

3.2 Källkritik 

I tidigare källor beskrivs fynd från Gotska Sandön som idag inte går att lokalisera. Detta gäller 
både osteologiskt material och arkeologiska fynd. Det är mest troligt att dessa någon gång i 
tiden har slarvats bort, slängts, misstagits som fynd från en annan plats eller kommit i privat 
ägo. Detta medför vissa hinder för arbetet då stora delar av fynden saknas. På grund av brist på 
referensmaterial till den osteologiska analysen som utfördes i Tumba finns det många ben som 
är oidentifierade.                 
 Sedan Sandön blev en nationalpark finns problemet att turister plockar med sig föremål 
som souvenirer (Rapport Raä 1980). Även översandning och föremålsexponering för solljus är 
problem som påverkar de arkeologiska materialet. Under en naturvetenskaplig expedition togs 
en mängd kranier med från gravrösen på ön. Det finns även uppgifter om att andra’ 
’studerande’’ ska ha tagit med sig kranier från platsen (Hallström 1930). De arkeologiska 
utgrävningar som skedde för omkring 100 år sedan är inte särskilt väldokumenterade och 
utfördes inte på det sätt som de skulle ha gjorts idag. Detta har gjort det svårt att placera var 
vissa fynd och benmaterial är upphittade på ön vilket i många fall förhindrar att placera fynden 
i ytterligare kontext. I vissa fall har det handlat om historiskt intresserade privatpersoner som 
har grävt, vilket lett till slarv.               
 När arkeologen Oskar Wennersten skulle lämna ön efter sina utgrävningar år 1900 sjönk 
hans skepp och samtliga fynd och anteckningar gick förlorade. En tragisk historia, men 
förhoppningsvis ligger fynden kvar på havsbotten och väntar på att återigen få se dagens ljus. 
Efter missödet med båten gjorde Wennersten ett försök att återskapa sina anteckningar som 
gick förlorade. Dessa består av nio handskrivna sidor ur minnet, hur exakta dessa är vet vi inte. 
Inga undersökningar hann göras på de fynd som var ombord innan de gick förlorade. En stor 
mängd mynt har hittats på Gotska Sandön. Det var inte möjligt att studera dessa fynden närmare 
då de idag försvaras på myntkabinettet som har varit stängt under våren för ombyggnation. I 
uppsatsarbetet har jag varit tvungen att ta hänsyn till det faktum att det inte finns C-14 datering 
på något material från Gotska Sandön. Det går därför inte att säkerställa från vilken tidsperiod 
något av det osteologiska materialet härstammar. Detta medför i sin tur problem med att 
diskutera materialet, då möjligheten att benen är från modern tid finns.  
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4. Sammanställning av Gotska Sandöns historia 

4.1 Inledning 

I följande kapitel presenteras olika tidsperioder och tillhörande arkeologiskt fyndmaterial. 
Syftet är att skapa en överblick som bidrar med information till kommande diskussionskapitel. 
Information om hur man kan tolka fynden utifrån mänsklig aktivitet tas även upp. Det är av stor 
vikt för arbetet att samtliga tidsperioder där man har upptäckt mänsklig aktivitet på Gotska 
Sandön redovisas. Detta för att kunna fylla i de luckor i historien som saknas gällande ön, vilket 
i sin tur kommer att bidra till en ökad förståelse kring öns förflutna.  

4.2 Senneolitisk tid (2300–1800 f.v.t) 

Stenåldersfynden från Gotska Sandön är få. Havsnivån bör då ha befunnit sig på en nivå som 
inte legat mer än 10 meter högre än dagens. Dessa fynd tyder på att människor besökt ön 
kortvarigt, kanske i samband med säljakt? Ön såg annorlunda ut för 4000 år sedan. Det har 
exempelvis föreslagits att det kan ha funnits vikar och laguner på den nordliga sidan av ön. 
Dessa ska ha kunnat hjälpa människor att ta sig i land enklare än vad som är möjligt i nutid. 
Lämningar från stenåldersmänniskornas vistelser kan därför tänkas vara på den norra delen av 
ön, långt in på land (Fylkinger 1990: 44). Det har tidigare konstaterats att det endast finns ett 
säkert fynd från stenåldern på Gotska Sandön. Detta fynd består av ett antal flintdolkar. 
 Oscar Wennersten gjorde en del mindre utgrävningar på Gotska Sandön under år 1900. I 
sin rapport uppger han att det är på kyrkogården vid öns sydöstra del, som vi finner de första 
spåren från människors besök på ön. Kyrkogården ligger ca 55 meter innanför kustbanken och 
i överstämmelse med fynden kan man anta att människor befunnit sig där under stenåldern (Se 
pil 1, fig 2, s 12). Det var i samband med utgrävningen av en gravanläggning, där man fann 
obrända människoben, en hel flintdolk och några delar av sådana hittades (Fylkinger 1990: 33).  
Fynden gjordes en meter under marknivån (Wennersten 1900). Flintdolkarna indikerar 
senneolotikum, det vill säga slutet av stenåldern.          
 Det är vanligt att man i gravar från stenåldern finner flintdolkar. Dolkarna användes som 
statusmarkör i gravarna (Wallin 2017: 121). Det är stor sannolikhet att den undersökta graven 
på Gotska Sandön är från stenåldern att döma av de funna flintdolkarna. Det finns tyvärr ingen 
C-14 datering på vare sig denna grav eller på andra fynd från Gotska Sandön (se avsnitt 
källkritik, s 10). Vi kan därför inte med säkerhet veta om graven är från stenålder. Det är möjligt 
att flintdolkarna har deponerats i andra sammanhang och under en annan tidsperiod. När Gustav 
Hallström gjorde sina undersökningar fann han i området vid Kyrkogården en del lösfynd i 
form av flintskärvor, på samma plats som Wennersten gjorde liknande fynd (Hallström 1930). 
Bland materialet från Gotska Sandön finns det 5 delar av flintdolkar, vilka samtliga har hittats 
på mark 10 meter över nuvarande havsnivå, vilket tyder på att de med största sannolikhet är 
från stenålder. Man kan möjligen ställa sig frågan om Gotska Sandön varit en plats dit man åkte 
för att begrava sina döda?               
 Det har påträffats avslag från gotlandsflinta, vilket tyder på att man utövat någon form av 
aktivitet och arbete på Gotska Sandön. Det rör sig om ett föremål, möjligen en skrapa, av gråvit 
flinta av dålig kvalitet. Kanske har man använt den när man flått säl? En annan skrapa av något 
bättre kvalitet än den förstnämnda har även hittats. Den är av ljusbrun transparent flinta och ena 
sidan är formad till en egg. Båda fynden är lösfynd och fyndplatsen är okänd.  
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Figur 2, Centrala platser markerade till följande kapitel. 

 

 

Kännetecknande för neoliotikum i Skandinavien är den gropkeramiska kulturen. Den har fått 
sitt namn från de karakteristiska keramikkärlen som var ornerade med gropar och streck (Wallin 
2017: 117). Några enstaka fragmenterade bitar från en sådan har påträffats i materialet från ön. 
Då det var så pass små bitar är det svårt att veta helt säkert, men den är troligtvis från stenålder. 
Genom muntliga meddelanden från Paul Wallin, Helene Martinsson-Wallin och Ny Björn 
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Gustafsson har ett flertal fynd kunnat dateras till stenålder. Samtliga fynd har okänd fyndplats. 
Tack vare tidsbestämmelserna på fynden kan vi idag konstatera att det inte längre endast finns 
ett säkrat fynd från stenåldern på Sandön, utan ett flertal. Nedan kommer exempel på dessa: 

• Tunnaktig grå tväryxa, välslipad på samtliga sidor. På ena bredbaksidans del är bitar 

urslagna. Kan vara från mellan neolitikum (2300 f.v.t) 

• Krukskärvor troligen daterade till stenålder  

• Skafthålsyxa av sten (figur 3) 

 

 

 

 

Figur 3, Skafthålsyxa av sten. (Foto: Raymond Hejdström) 

 

Fynden tyder på att man tagit sig till ön i slutet av stenåldern för funktionella behov, som 
möjligtvis säljakt. Skafthålsyxan (figur 3) har troligtvis använts till att klubba sälen. Fynden 
tyder även på att man tagit sig ut till platsen av rituella handlingar. Under stenåldern åkte man 
gärna ut till lite avlägsna öar för att begrava sina döda. Från stenålder kan man se ett tydligt 
mönster på de platser man begravt människor. De är ofta placerade med närhet till havet eller 
vattendrag (Edenmo et al. 1997:200). 

4.3 Bronsålder (1800–500 f.v.t) 

Hallström (1930) uppger i sin redogörelse att det endast påträffats ett fynd från bronsåldern på 
Gotska Sandön. Fyndet är en dolkklinga av brons. Under bronsåldern ersattes dolken av svärd 
och vi kan därför anta att fyndet är från tiden innan detta skedde. Dolkklingan, funnen 1873, 
uppges ha påträffats i sandbanken vid varvet (Se pil 2, fig 2, s 12). Riksantikvarieämbetet 
genomförde en fornminnesinventering under 1920-talet. Deras resultat bekräftar att människor 
befunnit sig på Gotska Sandön sporadiskt under sten och bronsålder (von Reis 1986: 7). Möjliga 
anledningar till att det inte finns särskilt många fynd från bronsålder på ön kan vara att de 
fortfarande ligger gömda under sand, eller att ön under denna period hade en annan betydelse 
än vad den senare i historien skulle komma att få.          
 Inne i skogen vid Höga land ligger fyra stora rösen (se pil 5, fig 2, s 12). Hallström (1930) 
har daterat rösena till någon gång efter Kristus men innan vikingatid (Fylkinger 1990: 19). Då 
det med största sannolikhet har funnits senneolitiska gravar med flintdolkar i, på Gotska 
Sandön, skulle man kunna tänka sig att det handlar om bronsåldershögar. Detta i sin tur tyder 
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på att det har funnits en sorts kontinuitet i användandet av ön som begravningsplats, vilket i 
sådana fall ytterligare påvisar den rituella betydelse som ön kan ha haft tidigt i historien. 
Hallström (1930) har dock tidigare daterat högarna till järnålder (se figur 4, s 10). Platsen består 
av flera små rösen av rullsten med människoskelett begravda under. Ett skelett har hittats i en 
träkista (Fylkiner 1990: 19). Under den senare delen av bronsåldern började man begrava 
människor på ett annat sätt än innan, nämligen i ekkistor (Montelius 1906: 173). Om det funna 
skelettet i träkistan på Sandön finns det ingen ytterligare information om och det går därför 
tyvärr inte att inkludera att den är från bronsålder. Hallström (1930) uppger att alla kranier 
begravda på platsen och längre ut på udden blivit borttagna under den naturvetenskaplig 
expeditionen i slutet av 1800-talet.  

 

Figur 4, Skiss över röse (T. Carlsson 1925, ur Fylkinger 1990, sid 19) 
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4.4 Järnålder (0–800 e.v.t)  

Människors verksamhet på ön verkar ha avtagit under ett par århundraden mellan bronsålder 
och folkvandringstid, att döma av avsaknaden av fynd från den perioden. Det första som hittas 
från järnåldern är en eldslagningssten (e.v.t 400-550) funnen vid Bausten. Man fann även ett 
litet spänne av brons av gotländsk typ från tiden 600 e.v.t (Se pil 4, fig 2, s 12). Föremålen 
ingick i Söderlunds samling. Från vendeltid har det påträffats ornerad keramik och polykroma 
pärlor (Fylkinger 1990: 41).               
 Vid Västra station har man funnit ytterligare en eldslagningssten från 500–600 tal. Här fann 
man även en ullsax av brons (Fylkinger 2007: 10). Denna typ har funnits från järnåldern och 
ända fram tills idag (Se pil 3, fig 2, s 12). En hel del mynt har påträffats på Gotska Sandön, från 
järnålder har det däremot endast påträffats ett mynt (Wiséhn 1989: 504). 

4.5 Vikingatid (800–1050 e.v.t) 

Fynden som gjorts från vikingatiden är avsevärt många fler än från föreliggande tidsåldrar. 
Flera av fynden som gjorts från vikingatiden har hittats vid Säludden men det har även gjorts 
fynd vid Höga land och vid Varvet. Det har inte hittats några mynt på ön från vikingatiden. 
Detta är något som kan förefalla märkligt då många myntfynd från vikingatiden har gjorts på 
övriga Gotland (Fylkinger 1990: 47). Hallström (1930) uppmärksammar bland annat detta och 
föreslår att skälet kan vara att många mynt felaktigt blivit daterade till medeltid. Fynden på 
Gotska Sandön som kunnat dateras till vikingatid överrepresenteras av bland annat ringspännen 
och pärlor (Fylkinger 2007:10). Trots att fynden från vikingatiden är fler än de från föreliggande 
tidsåldrar så är de så pass fåtaliga att de tyder på att det inte varit en permanent bosättning på 
ön innan medeltiden. Troligtvis besöktes ön av en och samma anledning som tidigare i historien, 
nämligen säljakten.   

 

Figur 5, Armring av brons, funnen vid räddningsstationen. Daterad till vikingatid (Foto: Raymond Hejdström) 

 

Under övergången mellan vikingatid och medeltid tros det ha bildats en lång strandsporre 
vid säludden. Platsen ska då ha fungerat som en skyddande vik och som hamn för mindre båtar. 
Med bortseende från detta var öns topografi snarlik dagens. Vid säluddsområdet började det 
under denna tid att etableras en boplats (Johansson 2000:19). Spår från de första bofasta 
människorna är synliga än idag i form av husgrunder och gravar. På Säludden kan man se rester 
från eldstäder och gravhögar (Se pil 6, fig 2, s 12). Gravhögarna är däremot inte säkrade till 
vikingatid men det har fastställts att boplatserna är från perioden (Fylkinger 1990: 76). I den 
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västra delen av området vid Säludden finns det en större begravningsplats. En del av de gravar 
som grävts ut innehöll gravgods. Enligt Hallström (1930) tros begravningsplatsen vara före 
medeltid men exakt tidsperiod är osäker. I gravarna fann man bland annat pärlor av glas som 
fanns redan under vikingatid, vilket tyder på att gravarna bör vara från perioden.   
 En del av de fynd som gjorts kan tolkas som mer lyxbetonade föremål än vad säljägare 
vanligtvis hade i sin ägo. Det har diskuterats om vad dessa föremål kan ha haft för 
användningsområde på en sådan enkel bosättning. Det har nämnts att det kan ha varit mer 
välbärgat folk som varit bofasta på ön (Johansson 2000:19). Det kan också ha varit så att fynden 
av lyxbetonad karaktär kommit från strandade skepp.  

4.6 Medeltid (1050–1520 e.v.t) 

Under medeltiden blomstrade Sandön. Fynden från medeltiden visar på en permanent 

bosättning och här kan det ha bott upp till 40 människor samtidigt. Det fanns även hus- och 

betesdjur samt åkrar under denna period (Petterson 1971: 7). Spår från de mänskliga 

aktiviteterna kan vi se än idag genom husgrundslämningar samt i hur naturen har påverkats av 

skogs-och jordbruk (von Reis 1986: 7). Den medeltida befolkningen har tydligen inte enbart 

ägnat sig åt fiske och säljakt. Det har även förekommit handel och skogshantering. Fynden tyder 

på att det har funnits en någorlunda etablerad bofast grupp under medeltiden på Sandön (von 

Reis 1986: 9).                  

 Vid säluddsområdet finns det rester från medeltida bosättningar (Se pil 6, fig 2, s 12). Det 

har även funnits en bosättning vid Varvet (Fylkinger 2007: 10). Boplatsen vid Varvet tycks ha 

övergivits innan den vid Säludden. Boplatsen vid Säludden har använts ända in på 1500–1600 

tal (Fylkinger 2007: 11). En stor mängd mynt från medeltiden (ca 500) har hittats på Gotska 

Sandön (Fylkinger 1990: 47). Mynten är karakteristiska för Gotland och genom deras karaktär 

har man dragit slutsatsen att det varit gotlänningar som koloniserat ön, mest troligt Fåröbor (von 

Reis 1986: 9).                    

 Fyndmaterialet från medeltiden varierar. Man har bland annat funnit två skenben från häst 

med genomborrade hål. Det har tidigare påståtts att fynden är isläggar som använts av 

människor för att färdas över is. I teorin så har skenben från häst inte varit islägg, och frågan 

vad de har haft för egentlig funktion uppstår. Det har även påträffats jaktredskap som pilspetsar 

och knivar och fiskeredskap i form av metkrokar (Se figur 6, s 13). En del av föremålen är av 

enastående fin kvalitet, vilket tyder på ett borgligare behov (Fylkinger 2007: 11). Det är 

exempelvis prydnadsnålar, slöjor, ringspännen och lerkärlsfragment. Sådana föremål är inget 

som säljägare rimligtvis hade i sin ägo och framförallt inget man tog med sig på säljakt. Man 

har även påträffat medeltida segelnålar som, vilket namnet antyder, har använts vid tillverkning 

av segel. Smycken och andra karakteristiska föremål för kvinnor har hittats på ön vilket tyder 

på att även kvinnor har bott på platsen (Fylkinger 1990: 75).       

 Det är en angelägen forskningsfråga att utröna om sakerna på ön är från i huvudsak 

strandningar eller från bebyggelse. Hallström har däremot lagt fram en annan intressant teori. 

Under medeltiden vid den sydskånska kusten tog sillfisket fart. Detta ledde i sin tur till att 

blomstrande samhällen uppstod. Hallström liknar denna händelse vid vad som kan ha skett på 

Sandön (Fylkinger 1990: 11). Föremålen kan även ha kommit dit genom handel, vilket 

uppenbarligen ägt rum på ön och varit en anledning till att folk valt att bosätta sig på platsen.

 Kan Gotska Sandön ha varit det perfekta tillhållet för sjörövare under medeltiden? I slutet 

av 1300-talet härskade piraterna i Östersjön (Wiséhn1989: 10). Teorin har diskuterats av många 

olika forskare, och det är minst sagt fantasieggande. Kan de beryktade vitaliebröderna som höll 

till på Gotland nått till Gotska Sandön? Med tanke på öns avlägsenhet från närmaste befolkning 

samt närheten till handelsvägarna i Östersjön kan Sandön fungerat som en uppehållsort för 

vrakplundrarna (Johansson 2000 :20). 
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Figur 6, Skenben från häst (vänster) Metkrokar i järn (höger) (Foto: Johanna Starck) 
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5. Analys  

5.1 Osteologi 

I följande avsnitt presenteras de osteologiska analyserna. Analyserna har utförts på det 
osteologiska laboratoriet på Uppsala universitet, Campus Gotland, med lånat material från 
Gotlands Museum. Analyserna omfattade även material från Historiska museet där studierna 
utfördes på museets benmagasin i Tumba, Stockholm.  

 

Säl (Phoca sp)                   
 I det analyserade osteologiska materialet från den Gotska Sandön har det påträffats en hel 
del sälben, vilket inte var särskilt förvånande med tanke på sälens betydelse på ön. Mycket av 
materialet var tyvärr dåligt bevarat, och det fanns inga ben som kunde användas som markörer 
för ytterligare artidentifiering på sälen. Tack vare Prof. Jan Storå kunde ett lårben (femur) 
däremot identifieras till sälart. Det rörde sig om en fullvuxen gråsäl, hona (se figur 7). 

 

Figur 7, Lårben från gråsäl (Halichoerus grypus) (Foto: Johanna Starck) 

Ett revben (costae) från säl påträffades med snittspår. Benet var även lätt bränt vilket kan 
tyda på att just denna säl har använts som föda. I övrigt så var det tänder (Dentale) och kotor 
(Vertebrae) som utgjorde den större delen av materialet.         
 I Arnagrop har man funnit nästintill fullständiga skelett från säl (Se pil 7, fig 2, s 12). Man 
har även påträffat stora mängder sälben långt upp på land i sanden (Hallström 1930: 24). Det 
tyder på att man endast tagit till vara på hudarna i vissa fall (Fylkinger 1990:30). De omnämnda 
benen fanns tyvärr varken på Gotlands Museum eller Historiska Museet, så var dessa fynd 
befinner sig idag är okänt. Vid Arnagrop finns det en plats som har egenskaper som tyder på att 
det har varit en flåningsplats. Man har där funnit gropar i marken fyllda med sälben. Metoden 
lär ha varit effektiv för att slippa stanken från kropparna, och kadavren kom att utnyttjas som 
föda för rovfåglar (Fylkinger 1990: 30). 
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Fisk (Pisces sp)                  
 En kota (vertebrae) från torsk (gadus morhua) påträffades bland materialet. Torsken 
koloniserade östersjöområdet för mellan 6000–8000 år sedan och den finns kvar i våra vatten 
än idag (Östersjöcentrum 2018: 4).  Den påträffade kotan var lätt bränd och har med tanke på 
det kan den ha använts som föda.   

             

Nötkreatur (Bos Taurus)               
 I materialet påträffades flera ben från nötkreatur. Benen tydde på att de kom från en kalv 
då epifyserna inte var sammanväxta. Efter MNI (Minimum number of individuals) kan man 
anta att benen kom från ett och samma djur. Under 1800-talet hade man betesdjur på Gotska 
Sandön och detta djur var troligtvis en av de kalvar som fötts på ön. Många av de analyserade 
benen som kom från kalven var brända.  

 

Människa (Homo sapiens)               
 I ett röse vid Fyrstation på norra sidan av ön har rester av människoskelett hittats. Fyra 
bäckenben (coxae) identifierades i materialet. Tydliga könsmarkörer går att studera på 
bäckenbenets inskärning (incisura ischiadica major) som hos män har en triangulär form och 
hos kvinnor tenderar att vara mer bred och oval. På benen kunde man tydligt se att två var av 
manligt kön. Det påträffades även tre relativt intakta kranier (cranium), även där kunde man se 
att två var av manligt kön. På kranierna observerades bland annat käkpartiet och 
ögonbrynsbågarna, som skiljer sig åt utseendemässigt mellan kvinnor och män. Benen kom från 
samma utgrävning och man kan ana att det rört sig om minst tre individer i samma grav. Alla 
ben var obrända. I materialet fanns det mycket blandade ben från människa. Då de flesta är 
lösfynd är det tyvärr inte möjligt att sätta de i ett sammanhang, för mer information om benen 
se appendix. 

 

Hare (Lepus timidus)                
 En underkäke (mandibula) från en fullvuxen hare har påträffats. När haren kom till Gotska 
Sandön vet vi inte, däremot så är hararna troligen förda till Gotland under stenåldern. Idag är 
den ett av de få djuren man kan se på ön. 

 

Får (Ovis)                   
 Ben från får har återfunnits i materialet, både brända och obrända ben. Då det bedrivits 
fårskötsel på Gotska Sandön i flera århundraden är dessa fynd inte särskilt oväntade. 

 

Svin (Sus Scrofa domestica)              
 Ben från svin har identifierats i materialet. Bland annat en hörntand (canin) från en sugga, 
samt ett revben från svin som var lätt bränt. Under 1700-talet gjordes det försök att inplantera 
svin på ön. En C-14 datering skulle eventuellt kunna svara på om de påträffade benen kommer 
från de djuren. 

5.2 Arkeologi 

Det arkeologiska fyndmaterialet har lånats in från Gotlands Museum och studerats i det 
osteologiska laboratoriet på Uppsala universitet, campus Gotland. Fynd har även studerats på 
plats i historiska museets arkiv och även ute på hembygdsföreningens museum ute på Gotska 
Sandön.                     
 En plats verkar ha varit central genom alla tider som människor har vistats på ön (se figur 
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8, s 16). Den största aktiviteten har varit på öns västra sidan, vid de områden som idag kallas 
Varvet och Kyrkogården. Vid övergången mellan vikingatid och medeltid började människor 
röra sig till den norra sidan av ön. De flesta arkeologiska fynd från Gotska Sandön är från 
medeltid och det är även då ön blir topologiskt snarlik dagens ö. Genom att ha anlagt ett diakront 
perspektiv kan man se ett mönster i hur människor har rört sig på ön genom historien.  
 I det studerade materialet kan man tydligt se att jakten på säl varit viktig genom samtliga 
tidsperioder. Det har påträffats många föremål som kan kopplas till jakten, som exempelvis 
yxor och sänken. Det har även påträffats metkrokar vilket troligtvis hör ihop med fiske. Vackra 
pärlor och andra lyxbetonade föremål har även studerats, vilka verkar vara av hög kvalitet. 
 Att Gotland en gång befolkades uppges främst vara på grund av att man här kunde jaga säl 
(Wallin & Sten 2007: 23). Det är troligtvis av samma anledning som Fåröbor sökt sig till Gotska 
Sandön sedan flera årtusenden tillbaka (Fylkinger 2007: 12). Man tog till vara av allt på sälen. 
Av skinnet sydde man kläder och av skelettet kunde man framställa redskap. Sälen var en viktig 
källa som föda och även en stor inkomstkälla. Av späcket från sälen kunde man tillverka tran, 
vilket man i sin tur kunde sälja. Mynten från ön tyder på att handel har förekommit under 
medeltid (Johansson 1999: 19). Fylkingers (1990) kandidatuppsats fastställer även teorin om 
att det pågått handel på ön redan under vikingatid.  

 

Figur 8, Fyndkarta, presenterar de säkra fyndplatserna. 
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6. Diskussion och tolkning 

Det finns många olika metoder för hur man har utfört jakt på säl. På Gotland och på många 
övriga platser har det vanligtvis handlat om att man har klubbat säl, harpunerat eller drivit in 
dem i fångstnät (Wallin & Sten 2007: 26). På Gotska Sandön har man troligtvis nyttjat alla tre 
metoderna. Man har exempelvis funnit flera sänken som brukar användas vid jakt med nät. 
Stenyxan daterad till senneolotikum har möjligen använts vid klubbande av säl. De flintskärvor 
som hittats på Sandön kan även dem kopplas till jakt. Flintavslag är i sig väldigt vassa och under 
stenålder har man använt dem som knivar. Man kan exempelvis ha gjort pilspetsar till själva 
jakten, och även flintskrapor som man använt till att skrapa skinnen med (Wallin & Sten 2007: 
23). Sälen har varit en livsviktig näringskälla under flera årtusenden. De arkeologiska fynden 
tyder på detta. Då benen från säl inte är daterade kan vi inte veta om de är arkeologiska fynd, 
men man kan anta att de med största sannolikhet är före vår tid. Bland de arkeologiska fynden 
från Gotska Sandön fanns många metkrokar. Krokarna var av både brons och järn. En del kotor 
från fisk har påträffats, vilket kan tyda på att man bedrivit fiske på Sandön. Dock, gäller även 
här det faktum att inga ben är C-14 daterade. Benen som ofta är lösfynd går inte att koppla till 
en tidsperiod vilket gör det svårt att följa tidsåldrarna utan att göra en C-14 datering.  
 För Fåröbor har jakten på säl varit av stor betydelse ända sedan lång tid tillbaka i historien. 
Skillnader i hur jakten har utövats under olika tidsåldrar har föreslagits. Genom osteologiska 
analyser från två boplatser på Fårö kan man se att jakten har förändrats genom tid. På Fårö finns 
boplatsen Lauter som har nyttjats av människor under brons-och järnålder. På platsen har man 
påträffat material från fyra olika sälarter, grönlandssäl, gråsäl, vikare och knubbsäl. Ben från 
grönlandssäl har C-14 daterats till en ålder på 2600 år. Av fynden kan man anta att man under 
denna period jagade det man kom åt och att jaktsäsongen var utspridd över hela året. Man har 
däremot inte jagat nyfödda sälar på Lauter under tidsperioden (Sten 2003: 90, Wallin & Sten 
2007: 25). En medeltida gård, Langhammars, har även tagits i observation. Här fann man stora 
likheter med boplatsen Lauter. Jakten av säl har bedrivits året om och fångsten av både unga 
och gamla djur var mycket viktig. Då det mest sannolikt var Fåröbor som tog sig ut till Sandön 
kan man misstänka att jakten har utövats på samma eller liknande sätt här (Wallin & Sten 2007: 
26).                     
 Ben från unga grönlandssälar har iakttagits på stenåldersboplatser runt om på Gotland. 
Genom att man vet att grönlandssälen föder sina ungar i februari-mars kan man undersöka 
längden av lårben och överarmsben på det påträffade materialet för att ta reda på när på året 
man har jagat sälen. På stenåldersboplatser på Gotland har man hittat mycket ben från unga 
grönlandssälar. Det indikerar att man har jagat sälen mellan slutet av vintern och början av 
våren (Wallin & Sten 2007: 25). Jakten under den senare delen av stenåldern tros ha förskjutits 
till senare på året, då materialet av unga grönlandssälar minskar. Skillnader som man slutligen 
kan se mellan säljakt under olika tider är att den under stenålder har varit mer reglerad till vissa 
säsonger och att den senare i historien utövats året om (Wallin & Sten 2007: 27).  Det hade varit 
intressant ur många olika perspektiv att studera närmare de tidigare påträffade sälbenen från ön. 
Tyvärr gick de inte att lokalisera dessa skelett, vilka enligt källor från förr borde finnas. 
 Flintdolkarna i graven från området vid Kyrkogården indikerar på att man under slutet av 
stenålder har sökt sig till ön av rituella syften. Gravarna under denna tiden skulle gärna synas 
och ligga exponerade för förbipasserande. För att man säkert ska kunna säga att gravarna är 
från stenålder krävs det C-14 datering på de bevarade skeletten från platsen. Om gravröset vid 
Höga land visar sig vara från bronsålder kan man även tala om rituellt nyttjande av ön under 
denna tidsperiod. Rent teoretiskt sett är det möjligt. Ön var topografiskt större under bronsålder 
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i sydväst, vid området Höga land, än vad den är idag (se figur 1, s 4). Det som framförallt kan 
styrka de nämnda dateringarna på fyndplatserna är just att de har hittats på mark som fanns 
under sten- och bronsålder. Det har tidigare nämnts att det endast förekommit ett säkrat fynd 
från bronsålder. Kan det vara så att resten av fynden från denna tidsperiod idag ligger gömt 
under havet utanför ön?                  
 Det har inte påträffats några ben från fågel i det osteologiska materialet. Om det hade 
funnits skulle man eventuellt kunnat undersöka hur jakten på sjöfågel har sett ut. Det går inte 
säkert att säga att det har förekommit jakt av fågel på Sandön. Det var däremot väldigt vanligt 
förr och det är därför inte helt otänkbart att man ägnat sig åt detta även på Sandön. Förr tog man 
dessutom vara på ägg från fågel, vilket man sannolikt även gjort på Sandön. Det osteologiska 
materialet har visat på hur husdjurshållningen har sett ut och även hur säljakten och fisket 
utövats. Det går däremot inte att veta med hjälp av benmaterialet under vilken tidsperiod man 
har ägnat sig åt de olika aktiviteterna, men det ger oss ändå en tydligare bild av Gotska Sandöns 
historia som tidigare har saknats.               
 När det gäller frågan om det analyserade materialet kan berätta om vilka aktiviteter Gotska 
Sandön kan kopplas till kan man få ett ganska tydligt svar. Fynden från Gotska Sandön kan 
nämligen klart kopplas till en mängd olika mänskliga aktiviteter. Som tidigare nämnt finns det 
med stor sannolikhet stenåldersgravar på ön. Det finns även brons- och järnåldersrösen. Sandön 
har med tanke på detta varit en rituell plats tidigt i historien. Öns betydelse har ändrats med 
åren. I samband med nya tider blev det allt mer viktigt att fokusera på hur man kan nyttja ön ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Detta har man gjort genom både fårskötsel och säljakt från medeltid 
fram till tidigmodern tid. Säljakten har däremot under alla tider varit en central och viktig del 
av Sandön. Det kan dock tänkas att man under stenålder endast nyttjade sälen för exempelvis 
föda och till klädesplagg. Under vikingatiden blev det mer centralt med handel än tidigare i 
historien och det är möjligt att man då kan ha börjat sälja tranet från sälen. Detta skulle då 
bidragit till ett nytt sätt att tjäna pengar, eller fungerat som ett gynnande medel inom 
byteshandeln.                   
 De arkeologiska fynden av lyxbetonad karaktär, d.v.s. av statusbärande betydelser, 
påträffade på ön kan förklaras genom flera olika teorier. Den mest outforskade teorin och den 
som jag anser bör få uppmärksamhet är huruvida dessa föremål har varit gravgåvor eller har 
offrats till högre makter. Det är inte en omöjlig tanke med avseende till den rituella betydelsen 
som ön troligtvis har haft innan vikingatid. Säljakten har varit väldigt framgångsrik på Sandön, 
och är troligtvis en av anledningarna till att människor har valt att bosätta sig på ön. En 
ytterligare teori om vad de lyxbetonade föremålen har tjänat för syfte kan vara just sälen, och 
handeln av tran. Detta kan ha lett till att det eventuellt uppstått ett rikt och blomstrande samhälle 
på Sandön under vikinga- och medeltid, eller varit under kontroll av personer med viss status. 
Det har spekulerats mycket om att oljan från sälen har varit väldigt viktig i historien för handel 
mellan öar i östersjön (Ahola et al., 2014: 178). Myntfynden från medeltiden tyder på att handel 
har förekommit på ön. Något som stödjer faktumet att handel förekommit är de mängder fynd 
som troligen förts till ön genom handel.             
 Om vi slutligen fokuserar på Gotska Sandön och jämför med huvudön Gotland och de små 
öarna som finns i dess närhet (Fårö och Stora Karlsö) visar det sig att det finns många likheter 
med Sandön och Gotland. Det tros ha varit gotlänningar som koloniserade Sandön och man kan 
därför finna fynd på ön som även har hittats runt om på Gotland. Det rör sig bland annat om 
sannolika gropkeramiska föremål, som bland annat liknar de som påträffats på t.ex. 
stenålderslokalen Ajvide på Gotland. Här kan man se hur man på ett liknande sätt som på 
Sandön har jagat säl. Detta kan man se genom bland annat liknande jaktredskap (Wallin & Sten 
2007).                     
 Till Stora Karlsö tog sig människor redan för ca. 9000 år sedan. Stenåldersmänniskorna 
uppges ha kommit till platsen för att jaga. Så här tidigt i historien har vi inte sett att människor 
har besökt Gotska Sandön. Kan detta vara på grund av att Sandön är svårare att nå än Karlsö? 
Karlsö ligger närmare fastlandet och Öland och Sandön ligger betydligt längre bort. På Sandön 
finns det sannolika spår efter Gropkeramiker som är ca 5000 år gamla, och under senneolitisk 
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tid d.v.s. för ca 4000 år sedan finns det indikationer på gravar och andra aktiviteter. Under 
bronsåldern restes flera mäktiga rösen på Stora Karlsö. Det finns bland annat ett på öns högsta 
punkt, Röisu (Nilsson & Cassel 2009: 13). Jämför man detta röse med det på Sandön vid Höga 
land är de väldigt lika. Studerar man det ytterligare genom flygfoton kan man se att bägge 
rösena är belägna på samma geografiska läge på öarna, det vill säga sydväst (Se figur 9). Höga 
land var under bronsåldern den högsta punkten på Sandön. Är det en slump att rösena är belägna 
på samma landskapsplats och så högt upp som möjligt på öarna, eller finns det ett rituellt 
samband? Stora Karlsö blev troligtvis fastbebodd under järnålder, och från den tiden finns det 
många gravar på ön. Det har även påträffats ett flertal gravar från stenålder i grottan Stora 
Förvar. Kan Stora Karlsö varit en ö dit man åkte för att begrava sina döda under senstenålder 
och bronsålder och därmed tjänat samma syfte som Gotska Sandön? På Karlsö har fårskötsel 
varit av stor betydelse sedan lång tid tillbaka i historien, vilket är en likhet med gotska Sandön. 
Fårskötseln tycks däremot ha börjat bedrivas mycket tidigare på Stora Karlsö än vad den gjorde 
på Sandön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9, Flygfoton över Stora Karlsö & Gotska Sandön med gravrösena markerade med X (Lind, K 2019. Eniro) 
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7. Slutsats 

De arkeologiska fynden och det osteologiska materialet har visat på hur Gotska Sandön har 
nyttjats genom tiderna. Det går däremot inte med säkerhet att säga från vilka tidsperioder som 
det osteologiska materialet härrör. Trots detta tyder materialet på att ön har varit en plats som 
haft olika betydelser och funktioner genom historien.          
 Det har gått att spåra likheter mellan Gotska Sandön och Gotland. Likheter finns även 
mellan Gotska Sandön och Stora Karlsö och Fårö. Likheterna kan man framförallt se i hur 
platserna har nyttjats.  De aktiviteter som slutligen har gått att spåra genom de arkeologiska och 
osteologiska analysera har visat på att Sandön haft både rituella och funktionella innebörder.  
  

7.1 Sammanfattning 

Det man kan säga om Gotska Sandöns historia är att olika tider visar på olika mänskliga 
aktiviteter, funktionella såsom rituella. De rituella handlingarna har troligtvis utövats i form av 
begravningsceremonier och det faktum att man har sett på Sandön som en central och viktig 
plats för att begrava sina döda. Gemensamt genom Sandöns förflutna har varit jakten på sälen 
och hur central den har varit i människors vardag. Man har även ägnat sig åt andra funktionella 
handlingar så som fiske, jordbruk och handel.           
 Metoden att kombinera osteologiska analyser med arkeologi har visat sig vara väldigt 
effektivt och gynnsamt för denna uppsats. Att också sätta de ofta sporadiska fynden i ett 
kronologiskt och spatialt långtidsperspektiv har bidragit till att man på ett smidigt sätt kunnat 
koppla mänskliga handlingar till fynd och fyndplatser. Genom dessa har det sedan gått att skapa 
trovärdiga slutsatser kring öns nyttjande av geografiska lägen, ekonomiska strategier såväl som 
social/rituell plats. Arkeologi är en samverkan mellan en mängd olika metoder, och det är 
viktigt att i sitt arbete ta hänsyn till samtliga.              

7.2 Framtida forskning 

Det finns väldigt mycket som än är outforskat när det kommer till öns historia. Som tidigare 
nämnt har det inte skett några utgrävningar på ön under de senaste 90 åren. Betydelsen som ett 
nytt forskningsprojekt skulle kunna innebära är framförallt att man kan få ytterligare kunskaper 
om den tidigaste perioden som människor vistats på Sandön.        
 Det går att ytterligare utforska den rituella aspekten som ön kan ha haft tidigt i historien. 
Detta kan man framförallt göra genom att man studerar gravhögarna på ön och då eventuellt 
fastställer att de är från bronsålder. Det finns även ett behov av att utföra C-14 dateringar på det 
osteologiska materialet från ön, detta för att kunna sätta in benen i ytterligare kontext. Man 
skulle då exempelvis kunna fastställa om en del gravar härrör från stenålder eller inte. Det finns 
även behov av att undersöka varför man egentligen valt att resa så långt för att begrava sina 
döda, och vidare se närmare på ön som helig plats.          
 Det har varit problematiskt att diskutera det osteologiska materialet på grund av att de inte 
är daterade. Svårigheterna innebar att det inte gick att koppla ihop osteologin med de 
arkeologiska fynden som däremot går att datera.  En närmare studie av benen från säl skulle 
eventuellt kunnat visa hur Östersjöns miljö förändrats och hur detta i sin tur påverkat de olika 



 

21 

 

sälarterna. Man skulle även kunnat studera vilken slags säl som var mest förekommande i 
jaktsammanhang under olika tidsperioder på Sandön.          
 Jag anser att inom ett fortsatt forskningsprojekt på Sandön bör ett av fokusen ligga på 
marinarkeologi. Detta då delar av ön som fanns under bronsålder idag ligger gömt under vatten, 
och det är inte omöjligt att föremål från denna tidsperiod idag ligger gömt under havets yta. 
Ytterligare en aspekt är skeppet som sjönk år 1900 som var lastat med fynd från Sandön. Det 
hade varit gynnsamt att återigen finna dessa föremål. Som tidigare nämnt är det även mycket 
skeppsvrak runt om ön som hade varit intressant att utforska.        
 Det går att studera närmare de lyxbetonade fyndens ursprung och vad de har tjänat för syfte 
på ön. Kan Sandön varit en plats där man offrat till högre makter tidigt i historien? Denna teori 
vore intressant att undersöka ytterligare, då ön troligtvis haft en rituell betydelse fram till 
vikingatid. Intressant hade även varit att finna fler likheter med Stora Karlsö, då denna ö verkar 
ha haft liknande betydelser för människor som Gotska Sandön. Allt som krävs är engagemang. 
Jag tvivlar inte på att mycket än ligger dolt under sandtäcket och väntar på att möta dagens ljus.  
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Inv.nr 

Burnt / 

Unburnt Species Bonelement 

Bonepart 

(Sin/Dex) Side 

Weight 

(g) Fragment Size Age Sex Comment 

11351:a U Avium sp Humerus 
  

7  
 

 
  

17807 U Bos taurus Talus 
  

4  
 

Juvenil 
  

17807 U Bos taurus Costae 
    

Juvenil 
  

17807 
BB 

Bos taurus 

Phalanx 

distalis 
    

Juvenil 

  

17807 
BB 

Bos taurus 

Phalanx 

proximalis 
 

Proximal 
  

Juvenil 

  
17807 BB Bos taurus Humerus 

    
Juvenil 

  
17807 BB Bos taurus Costae 

    
Juvenil 

  
17807 BB Bos taurus Sesamben 

  
23  

 
Juvenil 

  
17807 U Bos taurus Acetabulum 

    
Juvenil 

  
17807 U Bos taurus Kotfrag 

  
12  

 
Juvenil 

  
17807 U Bos taurus Metacarpal Sin Proximal 

  
 

  
17807 U Bos taurus Metacarpal Dex 

 
31  

 
Juvenil 

  
17807 U Bos taurus Molar 

  
3  

 
 

  
17807 U Bos taurus Dentes frag 

  
1  

 
 

  

17807 
BB 

Bos taurus 

Phalanx 

medial 
  

2  
 

Juvenil 

  

11351:a 
U 

Halichoerus 

grypus Femur Dex 
 

40  
 

Adult 
XX 

 
17806 U Homo sap Coxae 

    
 

  
17806 U Homo sap Coxae Dex 

   
 XY 

 
17806 U Homo sap Coxae Dex 

   
 XY 

 
17806 U Homo sap Coxae 

   
2-frag  

  
17806 U Homo sap Femur 

 
Proximal 

  
 

  
17806 U Homo sap Femur 

 
Proximal 

  
 

  
17806 U Homo sap Femur 

 
Distal 

  
 

  

17806 
U 

Homo sap 

Vertebrae- 

sacrum 
    

 

  

17806 
U 

Homo sap 

Vertebrae- 

sacrum 
    

 

 
Osteofyter 
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17806 
U 

Homo sap 

Vertebrae- 

sacrum 
   

4 - frag 
 

  

17806 
U 

Homo sap 

Vertebrae-

lumbales 
    

 

  

17806 
U 

Homo sap 

Vertebrae- 

lumbales 
    

 

  
17806 U Homo sap Vertebrae 

    
 

  
17806 U Homo sap Humerus Dex Distal 

  
 

  
17806 U Homo sap Humerus 

    
 

  
17806 U Homo sap Humerus 

   
3- frag  

  
17806 U Homo sap Humerus Dex 

   
 

  
17806 U Homo sap Radius Dex 

   
 

  
17806 U Homo sap Radius Dex Proximal 

 
1-frag  

  
17806 U Homo sap Ulna 

   
2- frag  

  
17806 U Homo sap Tibia Sin Distal 

  
 

  
17806 U Homo sap Tibia Sin Proximal 

  
 

  
17806 U Homo sap Tibia 

 
Proximal 

  
 

  
17806 U Homo sap Tibia 

   
6-frag  

  
17806 U Homo sap 

   
951  

 
 

  
17806 U Homo sap Frontale Dex 

   
 XY 

 
17806 U Homo sap Temporale Dex 

   
 

  
17806 U Homo sap Temporale Sin 

   
 

  
17806 U Homo sap Mandibula Sin 

   
 

  
17806 U Homo sap Maxilla Sin 

   
 

  
17806 U Homo sap Mandibula Dex 

   
 

  
17806 U Homo sap Maxilla Dex 

      
17806 U Homo sap Occipitale 

    
 XY 

 
17806 U Homo sap Parietale 

    
 

  
17806 U Homo sap Frontale 

    
 

  
17806 U Homo sap Occipitale 

    
 

  
17806 U Homo sap Frontale Sin 

   
 

  
17806 U Homo sap Frontale Dex 

   
 

  
17806 U Homo sap Femur Sin Distal 
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17806 U Homo sap Femur Dex 
   

 
  

17806 U Homo sap Femur Dex 
   

 
  

17806 U Homo sap Femur Sin Proximal 
  

 
  

17806 U Homo sap Femur Dex Medialt 
  

 
  

17806 U Homo sap Tibia Dex Proximal 
  

 
  

17806 U Homo sap Tibia Dex Distal 
  

 
  

17806 U Homo sap Tibia Dex Medialt 
  

 
  

17806 U Homo sap Calcaneus Sin 
   

 
  

17806 U Homo sap Talus Dex 
   

 
  

17806 U Homo sap Talus Sin 
   

 
  

17806 
U 

Homo sap 

Cuniforme 

Medial Dex 
   

 

  
17806 U Homo sap 25 Dentes 

    
Adult 

  
11351:a U Homo sap Premolar 

    
 

  
9413 U Homo sap Molar 

    
 

  
9413 U Homo sap Revben 

  
6  

 
Adult 

  
17807 U Homo sap Premolar 

    
 

  
17807 U Homo sap Femur 

  
120  

 
Adult 

  
11351:a BB Indet 

   
18  30- frag  

  
9413 U Indet Ossa longa 

  
6  

 
 

  
12708 BB Indet 

   
9  6- frag  

  
17807 BB Indet Vertebrae 

    
 

  
17807 U Indet 

   
82  101- frag  

  
17807 U Indet 

   
234  51- frag  

  
17807 U Indet  Calvaria 

   
1- frag  

  
17807 BB Indet 

   
7  8- frag  

  
17807 U Indet 

   
37  24- frag  

  
17807 U Indet Ossa longa 

  
3  2- frag  

  
17807 BB Indet 

   
91  70- frrag  

  
17807 U Indet 

   
20  30 frag  

  
17807 U Indet Ossa longa 

  
18  

 
 

  
17807 U Indet Molar 

  
1  

 
 

  
17807 U Indet 

   
4  4-frag  

  



 

27 

 

17807 U Indet 
   

3  15- frag  
  

17807 U Indet 
   

4  18- frag  
  

17807 BB Indet 
   

29  50- frag  
  

17807 

 

BB Indet 
   

10  24- frag 
 

  
17807 U Indet Calvaria 

  
5  1- frag  

  
17807 U Indet 

   
2  40- frag  

  

17807 
U 

Lepus 

timidus Mandibula 
  

4  
 

Adult 

  
17807 BB Ovis MC 

  
2  

 
 

  
17807 U Molar Indet 

    
 

  
17807 U Ovis Radius 

 
Distal 

  
 

  
17807 U Ovis Radius 

 
Proximal 

  
 

  
17807 U Ovis Humerus 

 
Distal 

  
 

  
17807 U Ovis Tibia 

 
Distal 

  
 

  
17807 U Ovis Tibia 

 
Distal 

  
 

  
17807 U Ovis Costae 

    
 

  
17807 U Ovis Scapula 

  
29  

 
 

  
Fornl: 

301 
U 

Ovis 

2 Vertebrae 

thoracicae 
  

12,5  
 

 

  
11351:a BB Phoca sp Indet 

  
29  

 
 

  
17807 BB Phoca sp Costae 

    
 

 
Snittspår 

17807 U Phoca sp Sacrum 
    

 
  

17807 U Phoca sp Humerus 
    

 
  

17807 U Phoca sp Vertebrae 
  

63  
 

 
  

17807 U Phoca sp Mandibula Sin 
   

 
  

17807 U Phoca sp Mandibula Dex 
   

 
  

17807 U Phoca sp Molar 1 
    

 
  

17807 U Phoca sp PM3 
  

21  
 

 
  

17807 BB Phoca sp Falang 
 

Proximal 
  

 
  

17807 BB Phoca sp Scapula 
    

 
  

17807 U Phoca sp Tibia/Fibula 
  

24  
 

 
  

17807 U Phoca sp Dentale 
    

 
  



 

28 

 

17807 U Phoca sp Calvaria 
  

2  
 

 
  

17807 
U 

Phoca sp 

Vertebrae 

cervicale 
  

25  
 

 

  
17807 U Phoca sp Ulna/Radius 

    
 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp 

4 Vertebrae 

thoracicae 
    

Juvenil 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp 

2 Vertebrae 

lumbales 
  

612  
 

Juvenil 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp 

1 Vertebrae 

lumbales 
    

 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp Ossa longa 
  

90  
 

Adult 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp 

2 Vertebrae 

lumbales 
    

 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp  Vertebrae 
   

3- frag 
 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp Ossa longa  
  

123  
 

Adult 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp 

2 Vertebrae 

Thoracicae 
    

 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp 

4 Vertebrae 

lumbales 
    

 

  
Fornl: 

301 
U 

Phoca sp Vertebrae 
  

179  4--frag 
Juvenil 

  
17807 U Pisces 4 Vertebrae  

   
2- frag  

  

17807 

BB 

Pisces, 

Gadus 

morhua Vertebrae 
    

 

  

11351:a 
U 

Sus scrofa 

domestica Mandibula 
  

21  
 

 

  

9413 
U 

Sus scrofa 

domestica Canin 
  

7  
 

 
XY 

 

17807 
U 

Sus scrofa 

domestica Molar 
    

 

  



 

29 

 

 

 

 

 

17807 
U 

Sus scrofa 

domestica M3 
  2 g  

 

  

17807 
BB 

Sus scrofa 

domestica Costae 
    

 

  

17807 
U 

Sus scrofa 

domestica M3 Dental 
    

Juvenil 

  


