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Abstract 
During the years 2006-2010 Gotland University conducted seminars excavations in 
Västergarn parish on Gotland.  Inside the wall a total of six house foundations have been 
found and a total of 127 combs have been registered. This thesis is based on a material 
study of the 127 registered medieval combs. The purpose of this thesis is to analyze the 
combs and with their chronology illuminate in which period the society of Västergarn was 
active. And also to find out what the material remains can tell us about the place and its 
people. The questions concern the dating and chronology of the combs, and also how 
analyzing the combs can provide additional information to Västergarn. The method used is 
a comparative material - and literature study. The result of the analyze is that the combs 
are from the transitional period of the Viking - Medieval age, 900- 1100th century. A variety 
of nine different types could be distinguished. I believe that through an osteological –, and 
contextual spatial analysis and a comparative material study of the combs more 
information on the site can be presented. 
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1 Inledning 
 
Västergarn är en av Gotlands minsta socknar till ytan och omringas av en 1 km lång 
halvkretsvall. Innanför vallen finns sockenkyrkan, ruinerna efter den romanska kyrkan 
samt kastal och ett flertal medeltida huslämningar (Zachrisson 1999:8,10,12ff; Norderäng 
2009). Sedan 2005 har Högskolan på Gotland haft sommarkurser och grävt på 
Snauvalds1:2 i Västergarn. Under 2010 utfördes även en seminariegrävning av de som 
läser arkeologi årskurs 1. Under dessa år har sex husgrunder påträffats och totalt har 127 
st. fyndnummer registrerats som kamfynd.  
 
Vi var fyra studenter som fick förfrågan om vi ville skriva vår kandidatuppsats om ett 
empiriskt material från Västergarn och genom våra resultat bidra till forskningen om 
platsen. Denna uppsats bygger på de kamfynd som påträffats där mellan åren 2006-2010 
och med detta skall jag bistå med ytterligare en pusselbit till förståelse av Västergarn. 
 
Då uppsatsen berör en av människans materiella lämningar kommer här en kort 
introduktion som tar upp kammens betydelse för människan och eventuellt för samhället. 
Kammen är ett mycket intressant källmaterial som påträffas i olika kontexter så som i 
bebyggelselämningar samt i gravar och kan därför ge annorlunda information beroende på 
vart de påträffats.  
 
Kammens huvudsyfte är att reda ut hår men jag är av den uppfattningen att kammen även 
kan ha haft en symbolisk betydelse för människan och i samhället. Då det finns olika 
material att tillverka kammen av kanske materialet kan indikera på handel och ge 
information om samhällets ekonomi. Det finns belägg ifrån Skotland där de kunde se hur 
kammens utveckling påverkades av förändringar i samhällets ekonomi (Clark and Heald 
2002:86, 87).  
 
Det finns även teorier om att kvinnor och män använde olika typer av kammar och genom 
att studera gravgåvorna och kamtyperna kanske de skulle kunna ge information om vem 
som vistats på platsen (Ambrosiani 1981: 14; Carlsson:1; Lagerholm 2009:17). Ofta 
påtträffas en ensam kam i brandgravar där inga andra gravgåvor finns. Detta har lett till 
vidare tolkningar om vad kammen kan ha för symbolisk betydelse, som att den kanske 
indikerar på antalet gravlagda individer i en brandgrav (Ambrosiani 1981: 12f; Höglund 
2006/2007:8, 34; Lagerholm 2009:17; Lagerlöf 1988:18). Kammen symboliska betydelse 
lyfts ytterligare fram i Ibn Fablan berättelse från 921 e.Kr. där han nämner mötet med 
vikingen och när han fick uppleva deras morgonrutin, som bestod i att trälkvinnan kom 
med rent vatten till vikingen för att tvätta sitt ansikte och kamma rent sitt hår i (Fyre 2005: 
65). 
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1.1 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet är att analysera de kamfynd som påträffats under seminariegrävningarna 2006-2010 
och med hjälp av kammarnas kronologi belysa under vilken tidsperiod samhället i 
Västergarn var verksamt. Utöver det undersöka vad de materiella lämningarna kan berätta 
om platsen och dess befolkning. För att uppnå syftet har följande frågeställningar arbetats 
fram: 
 

• Vilka kamtyper förekommer och vilken datering har de? 
  

• Vilka analyser av kammaterialet kan bidra med ytterligare information till det 
utgrävda området innanför vallen i Västergarn? 
  

1.2 Metod 
 
För att besvara frågeställningarna och för att kunna tolka det empiriska materialet har en 
jämförande litteratur- och materialstudie genomförts. Första steget var att läsa in sig på 
materialet och forskningshistoriken och då det inte finns tillgång till ett fysiskt 
referensmaterial på Högskolan har materialet jämförts med de bilder och beskrivningar 
som påträffats i litteraturen. Andra steget var materialstudien som baseras på en kvalitativ 
morfologisk studie av kammarna, då främst formen och ornamentiken på kammen är av 
betydelse för en datering och typbestämning.  
 
1.3 Avgränsning  
 
Uppsatsen baseras på de kamfynd som påträffats under seminariegrävningarna utförda av 
Högskolan på Gotland i Västergarn under åren 2006-2010. Då syftet är att genom 
kammarnas kronologi belysa under vilken tidsperiod Västergarn var verksamt har fokus 
lagts på att datera och typbestämma kamfynden. Samtliga 143 kamfynd har behandlats i 
diagrammen för en översikt men till dateringsanalys används endast de kamfynd som var 
möjliga att typbestämma.  
 
1.4 Källmaterial 
 
Det kammaterial som används i uppsatsen är totalt 127 st. registrerade kamfynd som 
påträffats under seminarieutgrävningarna utförda av Högskolan på Gotland mellan åren 
2006-2010. Dateringen och typbestämning har baserats på Birgitta Brobergs och 
Margareta Hasslemos typschema av medeltida kammar (Broberg och Hasselmo 
1981:72f). Annan referenslitteratur som har används är Kristina Ambrosianis avhandling 
om vikingatida kammar från Birka och Ribe( Ambrosisani 1981), Lena Thunmark-Nyléns 
sammanställning av de Gotländska vikingatida föremålen (Thunmark-Nylén 1991) samt 
Ragnar Blomqvist avhandling om Lunds medeltida kammar (Blomqvist 1942). 
 
1.5 Källkritik och Problematik 
 
Detta är författarens första kontakt med ett kammaterial och de resultat som redovisas 
baseras på den egna jämförande litteratur- och materialstudie som utfördes för att få 
kännedom om materialet. Eftersom författaren saknar tidigare erfarenheter av kammaterial 
bör analysen inte jämföras med de erkända kamforskarnas.  
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På grund av tidsbrist togs beslutet att endast behandla de kamfragment som påträffats 
under seminariegrävningar mellan åren 2006-2010. Varken långtandskammen eller ben- 
och hornavfall som registrerats från undersökningarna kommer att behandlas. Detta kan 
dock påverka analysen och resultatet och ge en ofullständig bild av området och kammen i 
Västergarn. 
 
Det har förefallit vara enklare att typbestämma den sammansatta enkelkammen än den 
sammansatta dubbelkammen. En av orsakerna kan vara att de behövs färre delar att 
identifiera den sammansatta enkelkammen än dubbelkammen. Författare vill belysa detta 
för läsaren och uppmärksamma att det kan ge en missvisande bild över vilka typer som 
förekommer främst i materialet. 
 
Ett fåtal av bilderna i appendix saknar skalstock. Dock valde författaren att ta med dessa, 
då storlek på kammen inte är av relevans. Bilderna ska endast visa kammen ur ett 
morfologiskt syfte, alltså för läsaren att se kammens form och ornamentik. 
 

2 Västergarn 
 
2.1 Bakgrund 
 
Gotlands minsta socken heter Västergarn och är 13,2 kvadratkilometer till ytan och ligger 
på öns västra sida. Unikt för Västergarn är den halvkretsvall med ändarna riktade mot 
hamnen, vilket ger ett intryck som påminner om Visbys ringmur. Vallen är 1000 meter 
lång, 15 meter bred och 3 meter hög (Zachrisson 1999: 8). Innanför vallen ligger 
Västergarns sockenkyrka som ska ha byggts under 1200-talet och bara några meter norr 
om den finns lämningar av en romansk kyrka. Öster om den romanska kyrkan finns en 
kastal. Vad kastalen har haft för syfte är fortfarande inte besvarat men det finns teorier om 
att det kan ha varit ett försvarstorn eller tornborg. Det finns även lämningar av bebyggelse, 
främst medeltida. Idag återfinns det en mindre fritidbebyggelse och gårdar innanför vallen 
(Zachrisson 1999:8,10,12ff). 
 
Marknads- och hamnplatsen Paviken som ligger intill Västergarn är daterad till 700- 900-
tal. Vid utgrävningar på platsen utförda av bland annat Per Lundström under 1960–70-talet 
påträffades de fynd som uppfattades som handels- och hantverksspill. Det som här är av 
intresse är de avfall av horn- och benhantverk som påträffades. Kanske är det så att 
Västergarns kammar är tillverkade i Paviken? Att det funnits en koppling mellan 
Västergarn och Paviken är inte helt orimligt eftersom Västergarnsån leder fram till Paviken 
som sedan är infarten till Gotlands myrlandssystem (Zacharisson 1999:12; Zerpe 
1989:107). 
 
Under 1800-talets mitt var det av vikt för den Gotländska forskningen att det även fanns en 
framstående vikingatid på ön, som den på Birka. Förhoppningarna var att den skulle finnas 
i Västergarn (Cassel 1999:26).  Nils Lithberg tar upp diskussionen om att Västergarn ska 
vara en stad och/eller en vikingastad. Han jämför med bland annat Birka men även andra 
hamnstäder som påminner om Västergarn. Teorin om att Västergarn skulle varit verksamt 
under vikingatiden hölls kvar länge trots att de fanns motbevis. Kulturlagret är tunnare i 
Västergarn än i övriga städer från samma period och det tyder då på en tidig medeltid 
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(Cassel 1999:25f, 37) Teorin avfärdades dock av Erik Floderus då han jämförde tjockleken 
på kulturlagret med Birkas. Han ansåg att Västergarns kulturlager var för tunt för att ha 
varit en stad. Under år 1930 utför han en del mindre undersökningar och karterar området 
med fokus på Vallen och vad den kunnat vara. Om de var en hamn- och marknadsplats för 
bönderna på ön, kanske platsen förfallit samtidigt med kriget mot Visby (Cassel 1999:26f; 
Floderus 1934: 83). 
 
I artikeln Historiken skriver Adolf Schück 1924 om hamnstäder och sjöborgar. Han nämner 
att han inte funnit något specifikt om Västergarn i de äldre skrifterna om Gotland. Det som 
fanns var om den Gotländska kusten. Han baserar detta på de 15 hamnar som en gång 
kantade den. Han jämför även Visby med Västergarns vall och tycker sig kunna tyda ett 
äldre ringformat gatunät innanför Visbys ringmur: Han anser att gatunätet är av ungefär 
samma storlek som vallen i Västergarn och i och med det tycker han att det finns likheter 
(Schück 1924:6f).  
 
Per Arvid Säve nämnde Västergarn i berättelserna om sina resor. Säve var främst 
intresserad av kastalen och han bad klockaren Erik Stenqvist att ta hand om alla de fynd 
som påträffades där. Under sommaren 1864 grävde klockaren Erik Stenqvist i 122 dagar 
och påträffade mängder av fynd, så som kammar, pilspetsar, brynen osv. Alla fynden ska 
ha överlämnats till Visbys läroverkssamlingar, men de har ej återfunnits. Grävningen är 
grunden till varför Västergarn senare blev fridlyst från odlingar och grävningar under 
senare delen av 1800-talet. Under 1900-talet första hälft återuppstod intresset för 
Västergarn men då med fokus på Vallen. 
 
Den första arkeologiska undersökningen som utfördes innanför vallen gjordes på 
kulturlagret år 1929 av Harald Hansson. Undersökningens syfte var att se om lämningarna 
innanför vallen och vallen hade ett samband. Fynd som påträffades daterades till tidig 
medeltid, 1100-talets första hälft.  Nästa undersökning var av kastalen år 1935 av Nils 
Tidmark, även han får en tidig medeltiddatering.  Efter undersökningen av Nils Tidmark 
lades fokus på kulturlagret innanför vallen och år 1946 upptogs fyra provgropar av Bertil 
Almgren för att se om den fanns ett kulturpåverkat lager. År 1950 utfördes en 
exploateringsundersökning i samband med att en ny vägbank drogs i området på samma 
plats där Hansson grävt 1929. Där påträffade både medeltid och sentida lämningar. 
Länsstyrelsen beslutade att det skulle lämnas osållat under vägbanken. År 1974 
undersöktes kyrkoruinen för att fastställa eventuell koppling mellan kyrkorna samt datera 
ruinen. Sedan följer en period med exploateringsundersökningar av området innanför och 
utanför vallen samt av vallen. Det finns dock ingen sammanställd rapport av dessa 
utgrävningar eller resultat (Cassel 1999:28ff).  
  
Den första seminarie- och forskningsgrävning som utfördes i Västergarn utanför vallen var 
år 1989 av Dan Carlsson. Syftet var att finna lämningar från en äldre gård som kunde visa 
tecken på stadsbildning. Gården Ammor torde vara av den mindre sortens gårdar, likt de 
gårdar som ska ha funnits innanför vallen och som försörjde sig på fiske och hantverk via 
handel. Gården återfanns och daterades till tidig medeltid (Cassel 1999:31).  
 
De senaste sammanhängande seminarieutgrävningarna i Västergarn startade 2005. Då 
innanför vallen vid den romanska kyrkoruinen ledd av Professor Jörn Staecker. Christoph 
Kliger övertog år 2010 det vetenskapliga ansvaret. Undersökningen fokuserade på 
sambandet mellan kyrkogården och handelsplatsen. Staeckers uppfattning var att den 
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romanska kyrkan ursprungligen tillhörde handelsplatsen innanför vallen. Dessvärre 
bringade inte grävningen någon klarhet i detta (Norderäng 2008:2,9).  
 
Högskolan på Gotland har fortsatt med seminarieutgrävningar mellan år 2006-2010. 
Sammanlagt har sex husgrunder påträffats samt mänger av fynd. Dessa har tillsammans 
kunnat ge en ungefärlig datering på centralområdet innan för vallen. Dateringarna av 
anläggningarna som har undersökts sträcker sig från sen vikinga/tidig medeltid till sen 
medeltid, men platsen har en kontinuitet som sträcker sig fram tills idag (Norderäng 2005: 
10; 2006: 2; 2007: 2; 2008; 2009:). 
 

3 Presentation av kammen 
 
3.1 Bakgrund 
 
Den troligtvis äldsta kam som påträffats hittades i Syrien i Tell Murybet, som också 
sannolikt är en av de äldsta boplatserna i världen. En C14 datering har gjorts på kammen 
och den angav en datering på 8000 f.kr. Kammen ska vara liten till storleken och har 
endast fyra tänder (Cruse 2007:14). Den äldsta påträffade kammen i Sverige kommer från 
Gotland, Gullrum, som är en stenålderboplats. Kammen är gjord av ben och är skuren i ett 
stycke, alltså en tidig typ av en hel enkelkam. Ryggen har en konkav form och tänderna är 
glestsittande. Ryggen är dekorerad med två huvuden på vardera sida. Den ena är troligen 
en häst och den andra är en avbildning av en människa (Hansson 1897: 6,11ff) . 
 
3.2 Kamforskningen i Sverige 
 
I början av 1900-talet användes kammaterial som påträffades i gravar eller på boplatser 
främst i dateringssyfte (Olin 1987: 4; Lindell 2001:158). Kristina Ambrosiani skrev sin 
avhandling år 1981 om Birkas vikingatida kammar och utformade en kronologi som 
används även idag. Kronologin bygger på kammens form och ornamentik (Ambrosiani 
1981: 18f). Thunmark-Nylén skrev boken Gotlands vikingatid och utformade här en 
kronologi och typologi över vikingatidsmaterialet från Gotland. Syftet var att föremålen från 
Gotlands vikingatid skulle typbestämmas och systematiseras för framtida forskning 
(Thunmark-Nylén 1991:109ff). 
 
Intresset för det medeltida kammaterialet kom i och med att Ragnar Blomqvist beskrev 
Lunds medeltida kammar i Kulturen (Blomqvist 1942). Genom studier av kulturlagret 
kunde Blomqvist systematisera och datera kammarna samt skapa en kronologi och 
typologi (Blomqvist 1942). Mellan åren 1960-80 blev stadsarkeologi mer vanligt och 
intresset för kammen växte med förståelse för den kunskap den kunde bidra med för 
stadsutvecklingen (Ambrosiani 1981:10; Olin 1987:10).  År 1981 sammanställde Birgitta 
Broberg och Margareta Hasslemo en rapport åt Riksantikvarieämbetet. Det var en 
jämförande studie som bestod av fyndmaterialet från sju medeltida städer. På samma vis 
studerade Blomqvist kulturlagret och stratigrafin i syfte att finna ett mönster och utforma ett 
typschema över de medeltida kammarnas kronologi, se figur 1 (Broberg och Hasselmo 
1981: 71-85). 
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3.3 Kamterminologi 
 
Kammen är en kategori av föremål som förekommer i olika kontexter, som gravar och 
bebyggelselämningar. Detta har medfört att det finns en omfattande kamterminologi. I 
Västergarns kammaterial förekommer två modeller, helkammen och den sammansatta 
kammen. För att kunna redogöra för dessa två och kammens olika delar används två 
terminologier, ett för att identifiera kammens olika beståndsdelar och en för det etablerade 
typschema enligt Broberg och Hasslemo. För att kunna beskriva och bestämma de olika 
delarna som ingår i den sammansatta kammen, utgår jag från den kamterminologi som 
används vid Gotlands länsmuseum. Denna kamterminologi kommer i fortsättningen att 
förkortas med beståndsschema GL (Gotlands länsmuseums NORM). 
 
 
3.4 Medeltida kamtyper 
 
Den terminologi som används för att bestämma de medeltida kamtyperna baseras på 
Brobergs och Hasslemos typschema och enligt dem förekommer sammanlagt sex 
kamtyper under medeltiden (figur 1;Broberg och Hasslemo 1981: 72f).  
 
Typ 1 är en sammansatt 
enkelkam med endast en 
tandrad som förekommer i 
olika varianter, som typ1a; 
1b; 1c. Dessa varianter 
redovisas dock inte i 
typschemat men i 
beskrivningen av typ 1. 
Användningen av denna 
kamtyp sträcker sig från 400-
talet fram till 1200-talet. Den 
förekommer dock främst 
under vikingatiden. Den 
vikingatida sammansatta 
enkelkammen är däremot 
inte klassificerad enligt 
Broberg och Hasslemos 
schema. För att kunna 
bestämma de vikingatida 
kammarna från Västergarn 
har Thunmark-Nylén 
(Thunmark-Nylén 1991) och 
Ambrosiani (Ambrosiani 
1981) används som 
referenslitteratur (Ambrosiani 
1981:18f; Broberg och 
Hasselmo 1981:76f, 81,121f; 
Borg 1998: 289, 299; Folin 
och Tegnér 1985:196f; Ros 
1990:81f).  
 Figur 1. Typschema (Broberg och Hasslemo 1981: 73) 
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Typ 2 och 3 utgörs av hela dubbelkammar. Typerna 4-8 är sammansatta dubbelkammar. 
På samma sätt som typ 1 klassificeras dessa i varianter. Typ 4 klassificeras utefter 
ändskivan, till exempel typ 4a har en rektangulär form. Den sammansatta dubbelkammen 
som benämns typ 4 används under 1200- 1300-talet. Typ 5 har dubbelbågiga ändskivor. 
Enligt Broberg och Hasslemo ska den vara av den äldsta dubbelkammen samt vara en 
typisk 1200-tals kam. Typ 8 klassificeras efter ändskivan samt skenan (Broberg och 
Hasselmo 1981:76f, 81,121f). I Västergarnsmaterialet förekommer inga kammar av typ 3, 
6 och 7 och därför görs ingen närmare beskrivning av dem, se figur 1 (Broberg och 
Hasselmo 1981:76f, 81,121f; Borg 1998: 289, 299; Folin och Tegnér 1985:196f; Ros 
1990:81f). 
 
 
3.5 Sammansatta kammar 
 
Den sammansatta 
kammen finns i tre 
utformningar, 
sammansatt enkelkam 
(se figur 2), 
sammansatt 
dubbelkam och 
fodralkam (Broberg 
och Hasselmo 
1981:72f, Folin och 
Tegnér 1985:196f; 
Ros 1990: 81f). En 
sammansatt kam 
bygger på fyra 
element, skena, 
mellanskiva, ändskiva 
och nit. Alla element 
varierar i antal på 
kammarna, då det 
beror på storleken. Mellanskivorna hålls samman av två skenor på vardera sida som fästs 
samman med nitar. På sidorna av kammen sitter ändplattorna som även de är fastsatta 
med nitar (Ambrosiani 1981: 95f; Petré 1984: 70; Ros 1990: 85; Smirnova 2005:16; 
Vretemark 1990:136; Gotlands länsmuseums NORM).).  
 
Den sammansatta enkelkammen (se figur 2) blev vanligare under yngre järnålder och 
karaktäriserades då av sina halvcirkelformade stödskenor och korta tandrad. Under 
folkvandrings- och vendeltiden utvecklades kammen och blev längre och fick sin lätt 
välvda ryggskena som även representeras i det vikingatida kammaterialet (Lindell 2011: 
163, Ros 1990: 81, Thunmark-Nylén 1981: 122f). Under vikingatiden används främst den 
sammansatta enkelkammen som kännetecknas av mycket ornamentik och dekor 
(Ambrosiani 1981: 12ff, 18f, 25, 55, 62, 76; Thunmark-Nylén 1991: 118). Enkelkammen 
ska ha använts sedan 400-talet i Sverige, men dominerar under 900- 1100-talet och 
parallellt till enkelkammen börjar heldubbelkammen brukas (Broberg och Hasslemo 1982: 
92, 95; Folin och Tegnér 1985: 196f). Under 1100-talet förekommer dock en enklare 
variant med enkel ornamentik och rakare rygg med tättsittande nitar som en dekor (Lindell 
2011: 163, Ros 1990: 81, Thunmark-Nylén 1981: 122f).  En annan utveckling som 

Figur 2. Sammansatt enkelkam, typ1. fnr: 1932 
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kammen genomgår under 1100-
talet var att järnniten byts ut till 
brons. Under medeltiden blir det 
även vanligare att använda ben 
istället för horn.  Förändringarna 
hade en övergångsperiod. De ska 
ha börjat under slutet på 1100-talet 
och tagit fart under 1200-talet 
(Broberg och Hasslemo 1982: 92, 
95; Thunmark-Nylén 1991: 118; 
Vretemark 1990: 137).  
 
De som skiljer de sammansatta 
kammarna åt är hur mellanskivan 
skurits. Den dubbel sammansatta 
kammen har två tandrader.  Mellanskivan har behandlats med en finare tandning och en 
grövre på båda sidor. Den sammansatta dubbelkammen ska ha tillverkats under slutet av 
1100-talet vilket medverkade till att den blev den vanligaste typen under 1200-talet 
(Ambrosiani 1981: 95f, 111; Broberg och Hasslemo 1981:72; Broberg och Hasslemo 1982: 
92, 95; Folin och Tegnér 1985: 196f; Petré 1984: 70; Ros 1990: 82ff; Smirnova 2005:16, 
25). 
 
Den dubbel sammansatta kammen har troligen sitt ursprung i Rom. När vikingarna 
invaderade England och då främst Northumbria hade de med sig sina ägodelar däribland 
kammen, då troligtvis den sammansatta enkelkammen av horn. Den saxiska kammen, hel 
dubbelkammen, dominerade här. Vikingarna tog till sig kammen och vidareutvecklade den, 
därav kom den sammansatta dubbelkammen att utvecklas. På slutet av 1200-talet och i 
början av 1300-talet forsätter den sammansatta dubbelkammen att utvecklas och 
dominera (Ambrosiani 1981: 12ff, 55; Broberg och Hasselmo 1982:92,95 ;Cruse 2007: 20; 
Smirnova 2005: 250). 
 
3.6 Fodralkammar 
Fodralkammen är en ytterligare variant av de sammansatta kammarna. Fodral kammen 
representeras inte i Broberg och Hasslemo typschema och en anledning kan vara att den 
inte förekommer i det medeltida materialet (Broberg och Hasslemo 1981:72f). En 
fodralkam har två ändskivor som fästs med nitar på två eller tre skenor som utgör ett 
skyddshölje, ett fodral till kammens tänder. Det finns fodral till både sammansatta enkel- 
och dubbelkammar. Thunmark-Nylén har kunnat urskilja tre typer av fodralkammar i det 
vikingatida materialet. Det som skiljer dem åt är deras ornamentik och ändskivans 
utformning. Fodralkammen ska ha kommit i bruk under 900-talet. Dock tycks det rimligt att 
tänkta att fodralet till en enkelkam har varit i bruk under samma period som den utan fodral 
(Ambrosiani 1981:95f; Thunmark-Nylén 1991: 117ff, 124; Smirnova 2005:16, 25).  
 
3.7 Helkammar 
Helkammen finns representerad i två olika utformningar, den kan ha en tandrad och 
benämns då hel enkelkam och dubbla tandrader ger benämningen hel dubbelkam. 
Helenkelkammen ska ha använts från stenåldern och fram till yngre järnåldern då den 
byttes ut mot den sammansatta enkelkammen. En hel dubbelkam är en kam som är 
skuren i ett stycke och har en tandrad på var sida. Den hela dubbelkammen förekommer i 
två typer Brobergs och Hasslemos typ 2 och typ 3. Tandraden på typ 2 ska vara lika bred. 

Figur 3. Sammansatt dubbelkam, typ 5. Fnr:61 
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Typ 3 har däremot en 
trapetsform vilket gör att den 
ena tandraden är mindre än den 
ena. Hel dubbelkammen 
förekommer från början av 1000-
talet och brukas fram till mitten 
av 1200-talet då den troligen 
ersattes av den sammansatta 
dubbelkammen. Typ 3 är en 
sällsynt typ och kan därför vara 
svårdaterad. Dock förekom den i 
kulturlager i Örebro och kunde 
då dateras till 1300-talet av 
Broberg och Hasslemo (Broberg 
och Hasselmo 1981:72f, 76,81, 
83; Broberg och Hasselmo 
1982: 92; Borg 1998f:298; Folin och Tegnér 1985:196f; Lindell 2011: 162f; Petré 1984: 70; 
Ros 1990: 82; Roslund 2001: 274; Vretemark 1990:136). 
 
3.8 Dekor och ornamentik 
 
I kammaterialet från Västergarn förekommer olika typer av ornamentik och dekor, bland 
annat punkterade cirklar, raka linjer om tre eller två, vinkelbandslinjer samt 
kryssornamentik (Thunmark-Nylén 1991: 115f, 118). Den ornamentik som benämns som 
punktcirkelmotiv är den med en cirkel och en punkt i. Den började användas under 400-
talet och blir även den dominerande under denna period. Samma ornamentik har även 
påträffats på de större enkelkammarna med datering ca 750- och 800-tal. Dock ses dessa 
cirkelmotiv tillhöra de yngre kammarna (Thunmark-Nylén 1991:116, 121; Petré 
1984:72,78). Kryssmotiven förekommer mest under 900-talet. Både kryss- och cirkelmotiv 
fortsätter dock att användas under en längre period precis som de punkterade 
cirkelmotiven (Thunmark-Nylén 1991: 115f, 121). En annan typ är vridbandornamentik, 
som förekommer med enkla raka linjer som bildar en kantig tvåbandsfläta (Thunmark-
Nylén 1991:116). 
 
De sammansatta enkelkammarna utan ornamentik förekommer under 900-talets senare 
del och en bit in på 1000-talet. Under 1000-talet sker dock även en förändring och då 
övergår de från att vara utan ornamentik till annan typ av utsmyckning, dekor.  Dekoren 
består ofta av tättsittande nitar på den sammansatta enkelkammen under 1100 – och 
1200-tal. Dekoren av tättsittande nitar förekommer även på de äldre sammansatta 
dubbelkammarna under 1200-talets första hälft. Den dekor som förekommer i 
Västergarnmaterialet är främst tättsittande nitar och de utskurna T- samt kors formerna 
(Blomqvist 1942: 142,144f; Broberg och Hasselmo 1981:78, 84; Broberg och Hasselmo 
1982: 92,95; Smirnova 2005: 54f, 58f; Thunmark-Nylén 1991: 124). 
 

4 Analys   
 
Alla kamfynd från år 2006-2010 har används vid typbestämningen. Det är dock endast 31 
fyndnummer som medverkar i dateringsanalysen (se figur 6). Då syftet är att både datera 
och typbestämma har även vissa mer fragmenterade kamfynd, så som enstaka skenor 

Figur 4. Hel dubbelkam, typ 2. fnr:2225 
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med en ornamentik som kan dateras på till en viss period valts ut. Fyndlistor och bilder på 
alla kammarna som diskuteras i dateringsanalysen finns i appedix. 
 
4.1 Västergarns kammar 
 
Kammar är vanliga fynd ifrån Västergarn och flertalet har påträffats vid utgrävningar. Den 
som dock uppmärksammats mest, är den sammansatta enkelkam som Harald Hansson 
fann under utgrävningen år 1929. Den har öron och en metallskena. Ornamentiken på 
kammen är den som benämns här som punktcirkeltypen samt att den har en dekor av 
utskurna kryss (Cassel 1999:29, 43, 46f, 105; Floderus 1934:71) 
 
I materialet har 51 st. sammansatta enkelkammar och 30 st. sammansatta dubbelkammar 
identifieras. 48 st. sammansatta kamfragment kunde inte typidentifieras. Av den andra 
modellen har sju heldubbelkammar identifierats. Av de fyndnummer som kunnat 
typidentifieras är de den sammansatta enkelkammen som dominerar. En av anledningarna 
till detta skulle kunna vara att den sammansatta enkelkammen är enklare att typbestämma 
än den sammansatta dubbelkammen. Vid en typbestämning av en sammansatt 
dubbelkam behövs en mellanskiva och ändskiva men för att typbestämma en sammansatt 
enkelkam behövs endast skenan. I det vikingatida materialet är enkelkammen 
dominerande och förekommer i fler varianter och för en typbestämning behövs nog 
samma bitar som för dubbelkammen.  
 

 
 
 
Vid genomgången av materialet upptäcktes det att de fanns fler kamtyper registrerade på 
samma fyndnummer. Därför beslutades det att dessa skulle separeras och ges ett nytt 
tillfälligt fyndnummer skapat av författaren. Då det förenklar att varje föremål har ett 
fyndnummer är en individ. Utöver detta kunde ytterligare 13 fyndnummer tas bort då de 
inte kunde identifieras som kamfragment. Totalt blev de 143 fyndnummer som kunde 
identifieras till kammar. Av dessa kunde endast 49 st. typindelas. På 89 st. gick de endast 
att identifiera modell och fyra förblir obestämda. Av dessa 143 kommer endast 31 
fyndnummer att användas i dateringsanalysen. 
 
Under materialstudien utarbetade författaren en terminologi för fragmenteringsgraden, då 
en selektion krävdes inför dateringsanalysen. 
Den består av K, D och F. K står för komplett, alltså att alla delar finns representerade av 
kammen. D betyder defekt och innebär att de går att typbestämma, men att alla delar inte 

Figur 5 Sammanställning över de identifierade kammodellerna 
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finns representerade. F står för fragment, alltså enstaka delar av en kam som inte går att 
typbestämma men identifiera som ett kamfragment och dess utformning, hel eller 
sammansatt samt enkel eller dubbel. De 31 fyndnummer som är med i dateringsanalysen 
har fått fragmenteringsgrad K och D. 
 

Typ Fyndnummer    

 
 
Fyndnr. Med unik dekor 
och ornamentik 

1 1352 134 87 486 836 
 5507    3636 

1C 1158 3107 307 1932  
 498 4370 827   

1D 473     
Fodral till typ 1 1409 915 4366 7045  

2 2225 1193    
2B 1156     
4 829 590 103 278  
5 1403 1658 61 2440  
      
      

 
4.2 Kamtyper och datering 
 
För att kunna identifiera kamtyper har en jämförande material- och litteraturstudie utförts. 
Det referensmaterial som används vid typbestämningen kommer från bilder och 
beskrivningar i litteraturen.  
 
I Västergarnsmaterialet förekommer både helkammar och sammansatta kammar. Båda 
modellerna förekommer även i fler variationer som här kommer att typindelas. Det typer 
som har identifierats är typ 1, 1C, 1D, 2, 2B, 4, 5, 8 samt fodral av typ 1 . Typindelningen 
har utarbetats med hjälp av Broberg och Hasslemos typschema, se fig1 (Broberg och 
Hasselmo 1981:72f, Folin och Tegnér 1985:196f). 
 

 
 

Figur 6. En tabell över kamtyperna och fyndnummerna som förekommer i dateringsanalysen. 
 

Figur 7.  Diagrammet visar antalet typbestämda kamfynd från Västergarn 
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4.2.1 Typ 1 
38 fyndnummer har identifierats vara en sammansatt enkelkam. Tretton av dem kommer 
att användas i dateringsanalysen då det har benämnts som K eller D. Fem av dem har 
identifierats till typ1C och en till 1D enligt Broberg och Hasslemos (se fig 1.). Typ 1 är en 
sammansatt enkelkam som förekommer i tre varianter i detta material. Typ 1 har en mer 
eller mindre lätt bågformad skena och ofta med en fintandad tandrad, där tänderna är 
skurna ut till ändskivan. Den sammansatta enkelkammen ska ha användts redan under 
400-talet och fram till 1100-tal (Folin och Tegnér 1985:196f). Enligt Blomqvist ska denna 
typ dock ha påträffats i kulturlager från 1200-talet (Blomqvist 1942:150).  
 
Den typ1 som förekommer i materialet är den som har varit svårast att datera då den har 
störst likhet med det vikingatida materialet (se bild i appedix 9.1 eller figur 2). Samtliga 
typ1 kammar förekommer med en annorlunda tandning än den som Broberg och 
Hasslemos typschema anser vara en typ1. Min uppfattning är att de mer liknar den 
tandning som finns i de vikingatida kammarna i Ambrosianis avhandling, typ B3 och B4,  
då tänderna inte är skurna hela vägen ut i kanterna och ger ett cirkelformat intryck. Typ1 
som förekommer på bild i typschemat (se fig 1), visar att tänderna är utskurna på hela 
ändskivan. Ambrosiani har daterat B3 och B4 till 900-talet och Broberg och Hasslemo har 
daterar typ1 till 1100-talet (Ambrosiani 1981: 25, 55, 76;Broberg och Hasslemo 1981:73, 
76; Broberg och Hasslemo 1982: 92). Däremot förefaller tandningen vara den enda 
likheten mellan de vikingatida sammansatta enkelkammarna och de i materialet.   
 
Dateringen på de typ1 kammarna av mindre storlek utan ornamentik är 900-talet. Den 
ornamentik som förekommer (fnr:134, se appendix 9.1) är den som benämns punkterad 
cirkel motiv och den dateras till omkring 750- 800-tal. Denna ornamentik förekommer 
främst på den större kammodellen av typ 1. I Västergarnmaterialet förekommer en kam av 
den större storleken av typ 1 (fnr:1352, se appendix 9.1). Den saknar dock ornamentik och 
kan därför inte dateras enligt den som nämns ovan. 
Annars ger de övriga kammarna en antydan på att tillhöra ett tidigt stadium av tättsittande 
nitar som dekor. Att de tillhör ett tidigt stadium är för att de inte riktigt har den täthet och 
nitmängd som förekommer på det typiska kammarna. Den tättsittande dekoren 
förekommer under 1100-talet och 1200-talet på den sammansatta enkelkammen. Den 
datering som jag skulle ge typ1 från Västergarnmaterialet är 1000-tal -och 1100-tal.  
 
4.2.2 Typ 1C 
Typ 1C (fnr: 1158, 3107,307,1932, 827, 4370,498, se appendix 9.2) är en sammansatt 
enkelkam med rak ryggskena och utan ornamentik, men har en dekor av tättsittande nitar 
(se appendix 9:2). Typ 1C har fått en datering av sent 1100-tal tidigt 1200-tal enligt 
Broberg och Hasslemos (Hasslemo  Broberg 1981: 84; Smirnova 2005:71). Blomqvist ger 
kammen en datering mellan 1200-talets mitt och tidigt 1300-tal ( Blomqvist 1942:150). 
 
På denna typ av kam förekommer ingen ornamentik utan en dekor som benämns som 
tättsittande nitar och dekoren ska förekomma under 1100-tal - 1200-tal. Dekoren kan även 
ha förekommit på de äldre sammansatta dubbelkammarna som dateras till 1200-talets 
första hälft (Broberg och Hasselmo 1981:78,84 ;Broberg och Hasselmo 1982: 92,95; Folin 
och Tegnér 1985:196). Både formen och dekor stämmer överrens med samtliga kammar i 
referens materialet varpå det är mest troligt att det är av typ 1C. Dateringen på dem blir då 
med dekoren som ledmotiv 1100-och 1200-tal. 
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4.2.3 Typ 1D 
Den som här benämns som typ 1D (fnr:473, se appendix 9.3)  är en sammansatt 
enkelkam, den har ett bågformat ryggparti med nitar som dekor på skenan och ryggen 
samt utstickande öron, även utskuren dekor kan förekomma, dock inte på den i materialet. 
Vikingatidens kammar hade ofta utstickande öron men under vikingatiden slut och 
medeltidens början var enkelkammen utan öron och ornamentiken dominerande. Denna 
kam påminner om den som Harald Hansson hittade 1929, dock har den inte en utskuren 
ornamentik utan endast nitar som dekor. 
 
Tandningen varierar på denna typ. Det finns de som har både fin och grov tandning men 
även de som bara har en. Den kam som påträffades av Hansson år 1929 är en kam med 
båda tandningarna på samma rad och Erik Floderus ville därför ge den en datering på 
1200-tal. Den som återfinns i materialet förefaller att endast ha en grov tandning. Broberg 
och Hasslemo ger typ 1D en datering på 1000-1100-tal. Då typ 1D inte förekommer i 
Birkas material, eftersom den finns med i Ambrosianis typindelning, indikerar detta på att 
den inte är vikingatida. Men Blomqvist vill ge typ 1D en datering på före 1200-tal 
(Ambrosiani 1981: 25; Blomqvist 1942: 142-148, 150; Broberg och Hasslemo 1981: 84; 
Floderus 1934: 72f). Typ 1D har varit svår att datera då den tydligt har de vikingatida 
formerna, såsom de utstickande öronen. Då den även saknar ornamentik, som är vanligt 
på de vikingatida kammarna och att den endast har en dekor av nitar, anser jag att detta 
indikerar på att det är en tidig medeltida kam, då denna typ av dekor då blev mer vanlig. 
Det är även intressant att den inte förekommer i varken Birka eller i Ribe och  på grund av 
frånvaron från de typiska viktingatida platserna anser jag den mer som en tidig medeltida 
kam och vill därför datera den till 1100-talet.  
 
4.2.4 Typ 2 
Det finns sju stycken typ 2  i materialet, en av dem är typ 2 B. Typ 2 är en hel dubbelkam 
och kan ses som en föregångare till den sammansatta dubbelkammen. Kammen är 
utskuren i ett stycke och är inte sammanfogad med nitar. Den har två tandrader, en med 
en fintandning och en med en grövre. Typ 2 B (fnr:1156, se appendix 9.5) ser likadan ut 
förutom att den är lite smalare på bredden och därför görs ingen uppdelning på dessa två 
som vid typ 1. Då det är en av de äldsta formerna av en kam så är den svår att datera. 
Broberg och Hasslemos upptäckte i sin studie att den brukades parallellt med den 
sammansatta enkelkammen under 1100-talet (Broberg och Hasslemo 1982: 92, 95). Men i 
Rysskand, Novgorod, har den daterats till 1000-tal (Smirnova 2005:145). 
 
Samtliga tre (Fnr:1156,1193,  2225, se appendix 9.5 eller figur 4) förekommer med en 
linjeornamentik precis ovanför/under tandningen på båda sidorna. Men (fnr: 2225) har 
även den punktcirkel ornamentiken.  I Ryssland var typ 2 utan ornamentik vanlig under 
1200-talet. Det finns en typ 2 i materialet (fnr:1193) som ser ut att ha blivit återanvänd, då 
den fintandande sidan ger intrycket av att blivit svallad eller slipad för att kammen ska ges 
intryck att vara en hel enkelkam. Då denna kam är den äldsta formen av kammarna finns 
det mycket referensmaterial i litteraturen. Uppfattningen kring tiden den användes är att 
den byttes ut mot den sammansatta dubbelkammen. Dateringen på denna typ baseras på 
ornamentiken samt att den troligen slutade att tillverkas och gradvis byttes ut mot den 
sammansatta dubbelkammen. Dateringen som ges är 1100-tal till 1200- tal.  
 
4.2.5 Typ 4 
Av typ 4 förekommer sammanlagt nio fyndnummer i material men analysen baseras 
endast på fyra mer eller mindre kompletta kammar (fnr: 829, 590,103,278, se appendix 
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9.6). Typ 4 förekommer i tre utföranden och det som skiljer dem åt är ändskivan. Det är en 
sammansatt dubbelkam, som har en fintandning och en grövre. Skenan har ofta en 
rektangulär form och förekommer ofta enkel utan profilering. Den typen som finns i 
materialet är den som benämns typ 4 A av Broberg och Hasslemos typschema och den 
dateras till 1300-talet (Broberg och Hasslemo 19181: 72f, 77).  
 
Samtliga av typ 4 i materialet är utan ornamentik men tre har en profilerad skena. 
Blomqvist daterar  typ 4 till 1200-talets mitt. Däremot har de som Blomqvist daterar en 
linjeornamentik och de som förekommer i Västergarnmaterialet saknar helt ornamentik 
men har en profilerad skena (Blomqvist 1942: 153f, 157). Fyndnummer 103 innehåller typ 
4 utan profilerad skena som däremot har två hål på ändskivan som kan indikera på att det 
är en kam som tillhör ett fodral. Då det idag endast finns en ändskiva kvar går det inte att 
dementera att hålen är av endast dekorativt syfte, men min troliga uppfattning är att det 
indikerar på hål för en dubbelfodralkam.  
Då kammarna i materialet inte sticker ut utan stämmer överens med den förklaring på den 
typ som Broberg och Hasslemo samt Blomqvist angivit ges dateringen sent 1200-tal och 
tidigt 1300-tal. Däremot skulle den kammen med hål( för ett eventuellt fodral) kunna 
dateras till1300-tal. Troligtvis en utveckling av den först nämnda typen. 
 
4.2.6 Typ 5 
Det finns sex fyndnummer i materialet som  typbestämts som en typ 5 
(fnr:1403,1658,61,2440, se figur 3 eller appendix 9.7). Denna kamtyp är också en 
sammansatt dubbelkam med en bågformad ändskiva. Skenan på denna typ är densamma 
som på typ 4. Typ 5 är den som Broberg och Hasslemo anser vara en typisk 1200-tals 
kam, den förekommer i samma lager i alla de sju städerna som ingick i studien (Broberg 
och Hasslemo 1981: 77;Broberg och Hasslemo 1982: 95).  
 
Även dessa kammar stämmer överrens med Broberg och Hasslemos beskrivning. Typ 5 
ska dateras till  1100-tal och första halvan av 1200-talet (Blomqvist 1942:154). Samtliga i 
materialet saknar ornamentik men två av dem förekommer med profilerad skena och 
nitrader som en dekor. En av dem (fnr: 1403) har även de två hål på ändskivan, som kan 
tyda på att den tillhör ett fodral. Teorierna är många om när den första sammansatta 
dubbelkammen började användas. Men den förkom under både 1100-talet och 1200- talet 
och därför ger jag samtliga typ 5 från västergarnmaterialet den dateringen. 
 
4.2.7 Typ 8 
För övrigt förekommer även i materialeten en ändskiva till en typ 8 A. Detta är också en 
sammansatt dubbelkam med både en fin-och grovtandning. Ändskivan är utskuren och 
skenan är ofta profilerad. Den finns inte representerad  varken i Eketorpmaterialet eller i 
Blomqvistmaterialet. Broberg och Hasslemo daterar dock denna typ till 1300-talet (Broberg 
och Hasslemo 1981: 72, 77; Borg 1998:287-309).  
 
Det finns ingen ornamentik och det går inte att se profileringen på skenan som ibland kan 
ges som en kronologisk indikation. Eftersom det endast är en mindre bit av ändskivan där 
det går att uttyda de tre taggarna har jag valt att hålla mig till den dateringen som Broberg 
och Hasslemo angivit, 1300-tal.  
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4.2.8 Fodralkam av typ 1 
Fodralkammen förekommer inte i Broberg och Hasslemos typschema över de medeltida 
kammarna (Broberg och Hasslemo 1981:73). Jag har dock valt att ta med dessa ändå för 
att ge en så korrekt bild och datering på kammaterialet från Västergarn som möjligt. 
 
I materialet förekommer även fodralkammar, där 13 fyndnummer har kunnat identifieras. 
De förekommer som fodral till både sammansatta enkelkammar och dubbelkammar, en 
indikation på detta är de hål som ofta finns på kammens ändskiva. Fodralkammen är av 
den sammansatta typen och innebär att den är ett skyddshöljde för kammens tänder. Det 
är endast fyra fyndnummer som kommer att bearbetas i dateringsanalysen då det har 
fragmenteringsgraden K eller D. Fodralkammen började att användas under järnålder men 
upphör under sen vendeltid i materialet för att sedan börja användas under vikingatiden,  
ca 900-tal. Fodralkammen fortsätter att vara i bruk fram till 1200-talet då den upphör i det 
arkeologiska materialet (Thunmark-Nylén 1991:113, 123). Som tidigare nämnts finns även 
fodral i olika utföranden och i materialet har tre kunnat identifieras. Samtliga fodral i 
analysen tillhör  kam typ 1 och förekommer i olika utföranden.  
 
Fodral 1 (fnr:1409, se appendix 9.4) har en enkel dekor av tättsittande nitar och en 
profilerad skena,som ska ge intrycket av att det finns fler skenor och en fyrsidig ändskiva.  
På ändskivan återfinns tre linjer och ett kryss som ornamentik. Fodralet är troligen 
Thunmark-Nyléns typ 3, alltså att spänn och skyddskenan är skuren i ett stycke. Men då 
inte ändskivorna stämmer överrens med hennes beskrivning är det mest troligt att fodralet 
är av en särtyp. Hon nämner att det finns en särtyp som har en ”rent rektangulär form och 
fyrsidiga slutplattor” (Thunmark-Nylen 1991: 119). Denna särtyp dateras till 1100-talet. 
Kryssmotivet, både dubbel och enkel är typisk för 900-talet men det finns belägg för att det 
används in på sent 1100-tal (Thunmark-Nylén 1991: 110, 116, 119).  
 
Fodral 2 (fnr:915, se appendix 9.4) är definitivt en av Thunmark-Nyléns typ 3, då den 
endast har en spänn- och skyddsskena som är lätt profilerad samt att ändskivan är 
femsidig. Fodralet har både kryssmotiv och vad som här benämns som 
vridbandsornamentik. Vridbandsornamentiken kommer till under 1000-talet (Thunmark-
Nylén 1991: 118f, 124).  
 
Det förekommer två till fyndnummer som kunnat identifieras till ett fodral av typ 1, en 
skena (fnr:7045, se appendix 9.4) utan ändskivor, samt en ändskiva (fnr:4366, se 
appendix 9.4) av fyrsidig form. På skenan förekommer vridbands - samt punkterade 
cirkelmotiv. Utöver särtypen förekommer en annan typ av fodral där skydds- och 
spännskenan är utskuren i ett stycke och saknar profilering och endast har breda skenor 
(Thunmark-Nylén 1991: 119). Troligen är skenan av den andra särtypen och biten av 
ändskivan är troligen den förstnämnda särtypen. I kammaterialet har det även påträffats 
sammansatta dubbelkammar som har hål på ändskivorna, dessa hål kan vara en 
indikation på att det är en fodralkam.  Materialet ger indikationer på att vara av en tidig 
medeltida karaktär. 
 
Samtliga fodral av typ 1, har jämförts med ett vikingatida referensmaterial och stämmer 
inte in på de typer som ska förekomma under denna period. Dock nämns det en särtyp 
som fodralen stämmer bättre överrens med. Särtypen förekommer under 1100-talet. 
Ornamentiken som påträffats på fodralen har ett dateringsspann mellan 900-talet -1100-
talet. Den troliga dateringen för fodralen är 1100-tal.  
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4.2.9 Övrigt i materialet från Västergarn 
För att få några extra dateringar som underlag har två (fnr: 836, 3636, se appendix 9.8) 
väldigt fragmenterade smala sammansatta enkelkamsskenor som sticker ut med sin unika 
ornamentik använts. Båda har en lodrät linjerad ornamentik på ändarna och centrerat finns 
T-formade genombrytningar. Då de förekommer samma år skulle det även kunna tillhöra 
samma kam. Det finns även ett mindre fragment som har rektangulär form med 
korsformade genombrytningar, däremot har den sistnämnda inte kunnat identifieras till 
kam, då den är för fragmenterad. De T-formade genombrytningarna förekom på 
enkelsammansatta kammar av typ 1 D i Blomqvists material samt i Eketorp materialet 
medans dessa ger ett intryck att vara en typ 1A. Båda nämner att det finns ett bronsbleck 
bakom genomskärningarna (Blomqvist 1942:144; Borg 1998: 295). I Novgorod har även 
den T-formade genomskärningen påträffats på den kam som här benämns som Typ 1 och 
då daterats till 1100-talet (Smirnova 2005: 58f). På grund av likheten mellan Novgorod, 
både typ och ornamentik, anser jag att denna ornamentik användes under 1100-talet.  
 
Det förekommer en sammansatt enkelkam av typ 1 i mindre storlek (fnr:5507, se appendix 
9.8) än den vanliga och mycket ornamentik. Den har en tät linjeornamentik över hela 
skenan och centrerat finns en liten rektangulär ruta med tre punkterade cirklar och lodräta 
linjer. De sammansatta enkelkammarna av den mindre storleken utan öron och 
ornamentik dateras till 900-talest senare del och 1000-talets första del (Thunmark-Nylén 
1991: 114,120ff).  Det de dock de utan ornamentik. Denna mindre typ 1 har inga 
utstickande öron och hör därför inte till den vanliga typen av vikingatida kammar. Jag har 
letat efter ett referensmaterial i litteraturen, då varken Blomqvist, Broberg och Hasslemo, 
Thunmark-Nylén eller Ambrosiani nämner denna kam. Den första uppfattningen var att 
den var vikingatida. Men då den inte  heller förekommer i vikingamaterialet från varken 
Brika eller Ribe blev det svårt. Det finns en som benämns som vridbandsornamentik, men 
den ska bilda en kantig fläta. I detta fall är det endast linjer placerade i lodrät riktning. En 
datering har ej kunnat utföras på denna kam, då den varken förekommer i det vikingatida 
eller medeltida materialet referensmaterialet. 
 

5 Diskussion 
 

I Västergarnsmaterialet har jag kunnat identifiera nio olika typer med hjälp av Brobergs 
och Hasslemos typschema och annan referenslitteratur. En typ som inte finns med i 
typschemat är fodralkammen av typ 1. Jag valde att ta med den trots att den enligt dem 
inte hör till det medeltida materialet, eftersom den också ger en antydan till dateringen av 
materialet. Typerna som hittades är 1, 1C, 1D, 2, 2B, 4, 5, och 8 samt fodral till kammar av 
typ1. Av de fyndnummer som kunde identifieras är det typ 1 som dominerar. Ett intressant 
fenomen är att fodralkammen inte påträffats i någon av de sju medeltida städer som blev 
undersökta.  Broberg och Hasslemo anser att fodralkammen hör till en annan period än 
medeltid. Varför vet jag inte, men det betyder att fodralkammens datering kan bidra till 
dateringen av verksamheten innanför vallen i Västergarn. Inga fynd av typ 3, 6 och 7 
kunde identifieras i materialet vilket är intressant då de anses ge en datering på 1300 tal. 
Deras frånvaro anser jag indikerar på att materialet inte kan dateras till efter 1300-talet 
(Broberg och Hasselmo 1981:76f, 121f; Borg 1998:289, 299; Folin och Tegnér 1985:196f). 
Eftersom 1300-tals kammarna saknas i materialet kanske det tyder på att bebyggelsen då 
hade avtagit innanför vallen eller kanske också flyttats? Precis som att det finns teorier om 
att Paviken är Västergarns föregångare kanske Visby med dess ringmur är Västergarns? 
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På 1300-talet var Visby färdigbyggt och en stad med bättre handel och större tillgångar 
måste ha lockat många.  
 
Kammaterialet från Västergarn har överlag varit väldigt fragmenterat och därmed 
svårtolkat. Fragmenteringsgraden och variationen har skilt sig åt från år och plats, men då 
en rumslig spridning inte utförts kan jag tyvärr inte uttala mig mer om detta. Av de 143 
fyndnummren var det endast 31 st som var tillräckligt hela för att kunna användas vid 
dateringsanalysen.Kamtypernas datering är väldigt spridd och många av dem överlappar 
varandra (se figur 8).  
 
Tyngdpunkten ligger under 1100 – och 1200-talet då de förekommer mest kamtyper 
samtidigt, sex olika typer. Nämligen typ 1, typ 1C, typ 1D, typ 2 och typ 5 samt fodral av 
typ 1. De först nämda, de olika modellerna av typ 1, är de som fortfarande har vissa av de 
vikingatida influenserna kvar, såsom utstickande öron och lätt bågformad  rygg. Under 
1200-talet börjar de sammansatta dubbelkammarna att användas och typ 5 som 
förekommer i materialet är av denna typ. Den äldsta dateringen av materialet förkommer 
på modeller av typ 1 och tillhörande fodral. De kammar som representerar den yngsta 
dateringen är av typ 4 samt en ändskiva av typ 8, dessa förekommer under tidigt 1300- 
talet.  
 

 
 
 
 
Då kamtypernas datering sträcker sig från 900-tal fram till 1300-tal är det svårt att ge en 
mer precis datering över när verksamheten var aktiv i området innanför vallen. Men då det 
förekommer några utmärkande särdrag i materialet bistår de med att specificera 
dateringen något ytterligare, till exempel förekommer det en stor andel sammansatta 
dubbelkammar i materialet och de kommer inte i bruk förrän under sent 1100-tal. Fodralen 
av typ 1 som förekommer indikerar på att de vikingatida trenderna fortfarande är kvar i det 
materiella. Även den mindre kammen av typ 1D, med de utstickande öronen, har de 
vikingatida dragen. Tandningen på de samtliga typ 1 kammarna är inte av den 

Figur 8. Histogram över Västergarns kammaterial 
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karaktäristiska medeltida typen enligt Broberg och Hasslemos typschema.  Den yngre 
sammansatta enkelkammen med nitar som dekor förekommer, dock inte med den täthet 
som det bör för att få benämningen tättsittande nitar. Därav anser jag att de i materialet 
indikerar på att vara av en tidig modell av den med tättsittande nitar. Alla dessa särdrag i 
materialet har gjort att jag anser att det Västergarnsmaterial som hittills grävts fram tyder 
på att verksamheten innanför vallen var aktivt under den troliga övergången mellan 
vikingatid och medeltid, alltså mellan åren 1100 – och 1200-tal.  Övergången mellan 
vikingatid och medeltid är omdiskuterat, då ingen vet exakt när vikingatiden slutar och 
medeltiden börjar (Thumark-Nylén 1991:114, 120; Roslund 2001:250). Jag är medveten 
om denna diskussion och vill bara upplysa läsaren om detta dilemma. Jag är av den 
uppfattningen att det finns en övergång mellan vikingatiden och medeltiden. Ingenting 
slutar bara abrupt utan behöver etablera sig och det kan vara en av många anledningar till 
varför de karaktäristiska vikingatida formerna finns kvar i det medeltida materialet. Då 
området innanför vallen inte är helt genomsökt vill jag även upplysa läsaren på att 
dateringen endast gäller de områden som kamfynden påträffats vid. 
 
Då det hittills har påträffats sex husgrunder innanför vallen under Högskolan på Gotlands 
seminarieutgrävningar bör en kontextuell rumslig analys utföras på kammaterialet. Deras 
kronologi och rumsliga spridning kan bidra med ytterligare dateringar till de olika 
husgrunderna som påträffats innanför vallen. Detta är en studie som jag hoppas kommer 
att utföras i framtiden. Då det påträffades flest variation i fyndmaterialet från 
seminarieutgrävningen utförda år 2007, skulle de vara intressant att gräva i anslutning till 
schaktet, för att se om de påträffas fler kammar eller möjligen hantverksspill. 
 
Det är intressant hur mycket de materiella lämningarna kan berätta för oss om vi tillåter 
dem. Om jag haft kunskapen att utföra en osteologisk analys hade det kanske gått att 
urskilja vilket material kammarna är tillverkade av. Då materialet byttes ut under 
medeltiden från horn till ben skulle en sådan analys bidra med ytterligare datering till 
platsen samt berätta om samhällets ekonomi. Materialet horn blev svårare att få tag på 
och den stora efterfrågan på kammar tvingade tillverkaren att välja ett mer lättillgängligt 
och billigare material men horn fortsatte att användas under en period. Precis som med 
modellerna av kammarna borde materialet ha en övergång. Kanske det finns kammar som 
är tillverkade i både horn och ben? Det kan finnas fler orsaker till varför man har bytt 
material, kanske det handlade om att det blev svårare att få tag på horn än ben, eller att 
horn är ett svårare material att jobba med, på grund av att det är så kompakt? Eller om det 
inträffade något som gjorde att handeln gick ner och att det inte fanns pengar att handla 
de bättre råvarorna med. Eller att efterfrågan blev större och för att hinna med valde de ett 
material, ben, som var enkelt att få tag på och gav en snabbare produktion? Under 900-
talet ska tyska sjörövare ha passerat Västergarn. Deras plundring kanske påverkade så att 
ekonomin blev sämre och resulterade i valet att byta material? Eller kan det ha påverkats 
av tyskarna som flyttade till Visby under 1200-talet och som tillsammans med borgarna i 
Visby ville förstöra landsbornas växande handel på ön? (Floderus 1934: 79f, 81f). Ungefär 
under samma period som jag uppfattar att platsen innanför vallen i Västergarn var bebodd 
fanns det en blomstrande kamtillverkning i Visby, vid stora torget (Zerpe 1989:108). Även 
denna kamtillverkning kan ha påverkat västergarns kammar. 
 
Om det skulle göras en osteologisk analys av kamfragmenten och avfallet finns det 
möjlighet att se vilken typ av material som använts vid tillverkningen. Då det finns belägg 
för att materialet förändrades under medeltid från horn till ben skulle detta kunna ge 
ytterligare dateringar och kanske ge en bild av det ekonomiska tillståndet, då det efter den 
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stora efterfrågan blev för dyrt att tillverka kammar av horn (Vretemark 1990; Folin och 
Tegnér 1985:196). 
 
En av de ovan nämnda orsakerna kan mycket väl stämma, dock behövs det mer 
undersökningar av materialet innan jag kan uttala mig mer om det. Vid en eventuell 
materialstudie skulle det vara intressant om en jämförande analys på Visbys kammar, 
Västergarnskammar och Pavikens kammaterial gjordes för att se om det går att urskilja ett 
inhemskt karaktärsdrag eller för att taga reda på om västergarns kammar är importerade 
föremål. Det förekommer inte kammar i elfenben eller i ett dylikt exklusivt material bland 
kamfynden. Men de kammar ifrån dateringsanalysen av typ 1 som hade en dekor med 
utskurna T-formen förekom även i Novgorod. Kammar av typ 1C som har dekoren med 
tättsittande nitar, som dock saknar den täthet som det borde ha, kan indikerar på att 
Västergarns handel hade en nedgång under denna period. Vid en blomstrande handel 
borde det haft tillgång till det rätta materialet och då fått en exakt replika, av den som jag 
benämner som originalet, i stället för den bättre kopian. Därför har jag även en annan 
tolkning av materialets typ 1C. Det kan också vara att de kammar av typ 1C som finns i 
materialet representerar föregångarna till originalet med tättsittande nitar, och att de är 
därför kammar som finns i materialet inte har den tättsittande dekor som de då borde.  
Vid den jämförande materialstudien skulle däremot detta kunna falsifiera eller bekräftas.  
 
Vid en hastig överblick av alla fynd från seminariegrävningarna 2006-2010 påträffades en 
bit horn. På grund av denna upptäckt skulle det vara intressant att undersöka det 
resterande materialet efter möjligt hantverksspill och avfall.  
Då det påträffats en kamtillverkning i Paviken samt att det förekommer ben- och 
hornhantverkare under denna period i Visby, stora torget, skulle det vara mycket intressant 
att se om Västergarns kammar är av inhemsk karaktär eller importerade (Zerpe 1989:108). 
Den jämförande materialstudien skulle fokusera på form och ornamentik som oftast ger 
indikationer angående vem hantverkaren är. 
 
Det finns indikationer på att män och kvinnor använde olika typer av kammar. Kvinnan ska 
ha haft sin kam i ett snöre eller påse vid midjan medan de kammar som tillhörde ett fodral 
eller har ett handtag vanligen påträffats i de gravar, där den gravlagde efter en osteologisk 
analys könsbestämts som man (Ambrosiani 1981: 14; Carlsson:1; Lagerholm 2009:17). 
Fodralkammen förekommer i både sammansatt enkelkam och i den mindre vanliga 
sammansatta dubbelkammen. Hålen på en kams ändskiva kan även vara till för ett snöre, 
som då kvinnan sedan hängde i midjan. Att tolka kammarna och vem som bar dem är 
svårt ur en kontext som Västergarn. Om kammarna skulle påträffats i gravar utanför 
kyrkogården och då representerar tiden innan kristnandet, kanske det skulle kunna gå att 
analysera detta. Kammaterialet är ett komplext material utan en egentlig karakteristisk 
kronologin. Många av kamtyperna används under flera århundraden och det försvinner 
under perioder för att sedan kommer tillbaka i det arkeologiska materialet. 
Då det förekommer fodralkammar i materialet skulle dessa kunna indikera på att de funnits 
män på platsen, då fodralkammen ofta förknippas med män. Då det spekuleras om att 
kammen även skulle kunna vara en individindikation i gravar, kanske den teorin går att 
anpassa här.  Eftersom det förekommer 13 fyndnummer som kunnat identifieras som 
fodral till kammar i materialet skulle de kunna indikera på att det i alla fall en gång varit 13 
män på platsen? 
 
Att kammen har en symbolisk betydelse och varit en del av en ritual är inte otänkbart om 
det Ibn Fablan berättar är sant. Och eftersom kammen ofta är det enda föremålet i 
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brandgravar bör även det indikera på dess symboliska betydelse (Fyre 2005: 65; Lagerlöf 
1988:18 ).  Många av de föremål som påträffats vid grävningar har en annan betydelse än 
vad ögat ser. Speciellt då det handlar om föremål som skulle kunna återanvändas och 
som även enkelt kan missuppfattas som avfall för att de uppfattats som förstörda eller 
trasiga.  Det finns belägg för att kammar har återanvänds både i Estland, Ryssland och i 
Paviken (Luik 2008; Lundström 1981:101; Smirnova 2005.106f). I Västergarnmaterialet 
har det påträffats många fragment av endast en mellanskiva. Mellanskivornas antal 
varierar med storleken på kammen. En sammansatt kam har olika antal mellanskivor 
beroende på dess storlek. Thunmark-Nylén har uppfattningen att det går att datera en kam 
genom att räkna antalet mellanskivor. Hon anser att de hade kortare kammar under 
vikingatiden än medeltiden (Thunmark-Nylén 1991: 120).  I materialet finns även en 
fragmenterad hel dubbelkam, som endast har en tandrad. Den enda tandningen ger 
intrycket av att ha slipats ned till en hel enkelkam. Kan dessa kamfynd påvisa att de har 
lagat sina kammar? Eller kan Thunmark-Nyléns teori, om att kammarna blev längre under 
medeltiden stämma och därför påträffats fler spill av mellanskivan när de trasiga byttes ut? 
 
Det kanske är så att en återanvänd kam berättar mer om personen än samhällets 
ekonomiska status? Ur en rent ekonomisk synvinkel blir allt som är unikt och mindre 
vanligt i ett samhälle exklusivt och frambringar status till dess ägare. Kanske hade 
kammen en symbolisk betydelse till en början som sedan övergår till att bli en 
statusmarkör i samhället under medeltiden med all handel? Kammens symboliska 
betydelse framhävs i Ibn Fablans berättelse om hur viktigt det var för vikingen att han 
utförde sin renlighetsritual varje morgon. Om kammen haft en individuell betydelse kan det 
förklara varför den som ensam gravgåva påträffats i brandgravar och kanske även varför 
de återanvänd sin kam. 
Om det finns ett stort behov av hantverkare borde tillgången på kammar förefalla stor och 
enkel att få tag på, alltså borde en trasig kam kastas för att istället inhandla en ny. Men 
finns det ett mindre behov av hantverkare blir kammen exklusiv och därmed dyrare och 
det blir därför svårare att få tag på en ny. Därför valde kanske flertalet att återanvända sin 
kam och det skulle kunna indikera på en sämre ekonomi? 
 
Syftet med att ta upp detta ämne är för att vidga våra kunskaper angående föremål som vi 
tror förefaller trasiga. Om endast en mellanskiva påträffas och inte hela kammen eller om 
en fint slipad halvdubbelkam påträffats bör det uppmärksammas. Då dess handling är en 
spegling av samhället.  
 

6 Resultat 
 
I Västergarnmaterialet förekommer kammar av typ 1,1C, 1D, 2, 2B, 4, 5, och 8 samt fodral 
av typ 1. Inga fynd av typ 3, 6 och 7 kunde identifieras i materialet. 
Kamtyperna dateras till följande: 
Typ 1: 1000-och 1100-tal, Typ1C: 1100-och 1200-tal, Typ1D:1100-tal 
Typ 2 och typ 2B: 1100- och 1200-tal. 
Typ 4: sent 1200- och tidigt 1300-tal. 
Typ 5: 1100-och1200-tal 
Typ 8: 1300-talet 
Fodral av typ 1: 1000-och 1100-tal 
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Kamtypernas datering ger verksamheten i området innanför vallen, som hittills grävts fram, 
en datering på övergången mellan vikingatid och medeltid alltså mellan 1000 – och 1200-
tal. 
 
Det är tre analyser jag anser ger intressant information om området innanför vallen i 
Västergarn. Den första gäller de hittills sex påträffade husgrunderna innanför vallen i 
Västergarn. Genom kammarnas kronologi och spridning skulle en kontextuell och rumslig 
studie på kammarna bidra med fler dateringar till området. Den andra är en osteologisk 
analys av kamfragmenten och avfallet. Analysen skulle kunna redogöra för vilket material 
som använts vid tillverkningen av kammarna då materialet förändrades under medeltid 
från horn till ben. Den osteologiska analysen skulle alltså även den bidra med ytterligare 
dateringar och kanske även ge en bild av det ekonomiska tillståndet. Den tredje och sista 
analysen är en jämförande materialstudie. Då det påträffats en kamtillverkning i 
vikingatidens Paviken samt att det förekom en kamtillverkning i medeltida Visby, skulle det 
vara intressant med en jämförande materialstudie av Visbys kammaterial, Pavikens och 
Västergarns. Den jämförande materialstudien skulle fokusera på form och ornamentik som 
kan ge indikationer angående dateringen av Västergarns kammar samt om det är av 
inhemsk karaktär eller export. 
 
 

7 Sammanfattning 
 
Mellan åren 2006-2010 har Högskolan på Gotland utfört seminarieutgrävningar innanför 
vallen i Västergarn på Gotland. Innanför vallen finns lämningar av bland annat en romansk 
kyrka, en kastal samt forntida bebyggelse. Det har påträffats sammanlagt sex husgrunder 
under årens lopp och totalt 127 kamfynd har registrerats. Syftet är att analysera de 127 
registrerade kamfynden och genom deras kronologi belysa under vilken tidsperiod 
samhället i Västergarn var verksamt samt att ta reda på vad de materiella lämningarna kan 
berätta om området innanför vallen. Frågeställningarna berör vilka kamtyper som 
förekommer och vilken datering de har samt vilka analyser av kamfynden som kan bidra 
med ytterligare information om området innanför vallen. Då uppsatsen berör människors 
materiella lämningar kommer även kammens betydelse för människan och eventuellt i 
samhället att behandlas. Metoden som har används är en jämförande material – och 
litteraturstudie med tyngdpunkten på en kvalitativ morfologisk studie av kammarna, då 
formen på kammarna är av betydelse vid en datering. Dateringen och typbestämningen av 
kammarna har baserats utifrån Birgitta Brobergs och Margareta Hasslemos redan 
utarbetade typschema av medeltida kamtyper.  
Flertalet kamtyper kunde identifieras och tillsammans indikerar de på övergången mellan 
vikingatid- och medeltid. Västergarns kammar är ett komplext material och det finns 
mycket kvar att ta reda på vid fler analyser och undersökningar. 
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9 APPEDIX 
9.1 Bilder av typ 1

 
Fnr: 1352 
 

 
Fnr: 134 
 
 

 
Fnr: 87 
 
 
 

 
Fnr: 486 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



29 

9.2 Bilder på Typ 1C

 
Fnr:1158 
 

 
Fnr: 3107 

 
Fnr: 307 

 
Fnr: 1932 
 
 

 
Fnr:498 
 

 Fnr: 
4370

 
Fnr: 827 
 



 

9.3 Bilder på Typ 1D 
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9.4 Bilder på Fodral av typ 1
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9.5 Bilder av typ 2 
Fnr: 2225 
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9.6 Bilder på typ 4 
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9.7 Bilder på typ 5

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fnr:1403 

Fnr: 1658 
 

 
 

 
Fnr:2440 
 

 
Fnr: 61



 

9.8 Bilder på övrigt material 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fnr:3636 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fnr:836 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fnr: 5507 
 
 



 

9.9 Fyndlista 
I fyndlistan presenteras alla kamfynd som används i uppsatsen.  

Det är sorterat efter gråvår. I fyndlistan ingår fyndnummer, Schakt, lager och 
ruta för att kunna gå till rapporterna för mer information (Norderäng 
2006;2007;2008;2009;2010). Kammodell, fragmenteringsgrad samt 
typindelningen efter Broberg och Hasslemos typschema. 
För bilder på kammarna från dateringsanalysen se sista kolumnen appedix. 
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125 10 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F   

205 11 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F   

205 11 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

209 10 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

252 11 2006 SNAUVALDS 1:2     SAM ENKEL TYP 1 F   

316   2006 SNAUVALDS 1:2 1       F   

501 11 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL   F   

505 11 2006 SNAUVALDS 1:2 2   SAM DUBBEL   F   

829 17 2006 SNAUVALDS 1:2 2   SAM DUBBEL TYP 4 D 9.6 

912 17 2006 SNAUVALDS 1:2 3   SAM DUBBEL   F   

978 17 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 4 F   

1058 10 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

125.1 10 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

205.2 11 2006 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

                    

1 21 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 8 F   

36 21 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F   

78 21 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM    F   

131 21 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

466 21 2007  SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL   F   

467 21  2007  SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

473 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 D K 9.3 

486 24 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 K 9.1 

590 25 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 4 D 9.6 

835 26 2 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

846 26 2 2007 SNAUVALDS 1:2 1       F   

1156 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   HEL DUBBEL TYP 2 B K 9.5 

1158 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 C K 9.2 



 

1352 17 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 K 9.1 

1403 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 5 D 9.7 

1406 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

1407 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 C D 9.2 

1408 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

1409 23 2007 SNAUVALDS 1:2 1   FORDRAL TYP 1 D 9.4 

1434 25 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F   

1655 17 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 4 F   

1657 17 2007 SNAUVALDS 1:2 1   LÅNGTAND   F   

1658 17 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 5 K 9.7 

1767 17 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL   F   

1986 17 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 5 D   

1767.1 17 2007 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL   F   

            
    

    

46 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   FODRAL TYP 1 F   

52 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

61 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 5 F 9.7 

80 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL   F   

85 32 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL   F   

103 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 4 F 9.6 

112 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   FODRAL TYP 1 D   

134 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F 9.1 

190 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F   

194 33 2008 SNAUVALDS 1:2 1   FODRAL TYP 1 F   

278 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 4 K 9.6 

306 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1       F   

307 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 C D 9.2 

453 33 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 D   

475 28 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 5 D   

645 29  2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

1932 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 C F 9.2 

2225 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   HEL DUBBEL TYP 2 F 9.5 

2440 28 2008 SNAUVALDS 1:2 2   SAM DUBBEL TYP 5 F 9.7 

2594 28 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F   

2702 28 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM ENKEL TYP 1 F   

112.1 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL   F   

306.1 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1       F   

306.2 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

306.3 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

306.4 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

306.5 31 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

52.1 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   

52.2 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM   F   



 

61.1 29 2008 SNAUVALDS 1:2 1   SAM DUBBEL TYP 4 F   

                    

274 36 2009 SNAUVALDS 1:2 1 4 FODRAL TYP 1 F   

311 35 2009 SNAUVALDS 1:2 1 1 SAM ENKEL TYP 1 F   

915 34 2009 SNAUVALDS 1:2 2 3 FODRAL TYP 1 D 9.4 

1193 35 2009 SNAUVALDS 1:2 2 6 HEL DUBBEL TYP 2 D 9.5 

1699 34 2009 SNAUVALDS 1:2 2 11 SAM   F   

                    

6 44 2010 SNAUVALDS 1:2 1 11 FODRAL TYP 1 F   

41 44 2010 SNAUVALDS 1:2 1 2 SAM ENKEL TYP 1 F   

87 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 3 SAM ENKEL TYP 1 F 9.1 

96 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 6 LÅNGTANDSKAM   F   

108 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 15 SAM DUBBEL   F   

118 44 2010 SNAUVALDS 1:2 1 15 HEL DUBBEL TYP 2 F   

122 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 19 FODRAL TYP 1 F   

214 44 2010 SNAUVALDS 1:2 1 13 HEL DUBBEL TYP 2 F   

257 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 12     F   

498 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 17 SAM ENKEL TYP 1C F 9.2 

608 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 9 SAM   F   

611 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 5 HEL DUBBEL TYP 2 F   

613 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 20 SAM ENKEL TYP 1 F   

817 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 4 SAM   F   

825 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 24 SAM ENKEL TYP 1 F   

826 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 24 SAM ENKEL TYP 1 F   

827 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 2 SAM ENKEL TYP 1C F 9.2 

836 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 14 SAM ENKEL TYP 1 F   

837 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 18     F   

864 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 22 SAM   F   

866 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 18 SAM ENKEL TYP 1 F   

867 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 16 SAM ENKEL TYP 1 F   

1140 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 29 SAM DUBBEL   F   

1200 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 12 SAM DUBBEL   F   

1289 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 11 SAM DUBBEL   F   

1905 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 38 FODRAL TYP 1 F   

2158 46 2010 SNAUVALDS 1:2 1 3     F   

2170 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 37 SAM   F   

2270 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 31 SAM ENKEL TYP 1 F   

2279 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 30 LÅNGTANDSKAM   F   

2948 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 32 SAM   F   

3107 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 32 SAM ENKEL TYP 1C K 9.2 

3612 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 30 FODRAL TYP 1 F   

3636 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1.1 13 SAM ENKEL TYP 1 F   

3654 46 2010 SNAUVALDS 1:2 1 4 SAM DUBBEL   F   



 

3671 46 2010 SNAUVALDS 1:2 1 11     F   

3694 46 2010 SNAUVALDS 1:2 1 9     F   

3719 46 2010 SNAUVALDS 1:2 1 12 SAM   F   

4366 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 28 FODRAL TYP 1 F 9.4 

4370 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 27 SAM ENKEL TYP 1 F   

4433 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1.1 33 SAM ENKEL TYP 1 F   

4866 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1.1 34     F   

5000 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 31 SAM ENKEL TYP 1 F   

5228 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 8 FODRAL   F   

5507 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 30 SAM ENKEL TYP 1 K 9.1 

6004 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 26 SAM   F   

6006 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 26 SAM DUBBEL   F   

6200 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1   HEL DUBBEL TYP 2 F   

7045 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 36 FODRAL TYP 1 D 9.4 

1905.1 45 2010 SNAUVALDS 1:2 1 38 SAM   F   

214.1 44 2010 SNAUVALDS 1:2 1 13 SAM ENKEL TYP 1 F   

214.2 44 2010 SNAUVALDS 1:2 1 13 SAM   F   

2270.1 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 31 SAM DUBBEL TYP 4 F   

2270.2 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 31 SAM DUBBEL   F   

3636.1 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1.1 13 SAM DUBBEL TYP 4 F   

3636.2 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1.1 13 SAM   F   

3694.1 46 2010 SNAUVALDS 1:2 1 9     F   

4366.1 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 28 SAM   F   

4370.1 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 27 SAM ENKEL TYP1C F 9.2 

4370.2 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 27 SAM   F   

4370.3 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 27     F   

4370.4 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 27 LÅNGTANDSKAM   F   

6006.1 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 26 SAM   F   

836.1 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 14 SAM ENKEL TYP 1 F   

836.2 43 2010 SNAUVALDS 1:2 1 14 SAM   F   

866.1 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 18 SAM ENKEL TYP 1 F   

87.1 42 2010 SNAUVALDS 1:2 1 3 SAM   F   
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