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Vikingatida eller medeltida kammar i Västergarn? En fallstudie av 
enkelkammarna funna vid Högskolan på Gotlands seminariegrävningar i 
Västergarn mellan åren 2006-2011. 
 
 
Viking or Medieval combs in Västergarn parish? A case study of the single 
sided combs found at the seminar excavations in Västergarn Parish by the 
University of Gotland between the years 2006-2011. 
 
 
Abstract 
The University of Gotland has between the years 2006-2011 conducted seminar 
excavations in Västergarn parish, Gotland. During this time 167 comb fragments 
have been registered. Out of these are 51 of importance for this study, since they 
are defined as either a single-sided composite comb or a comb case. The purpose 
of this thesis is to enlighten the earliest period in the history of Västergarn by 
focusing on the earliest forms of combs and their cases. And as the title expresses 
do the combs date to the Viking Age or the Middle Ages? The combs from the 
excavations will be compared to different type schemes, both Viking Age and 
Middle Age and different places in Scandinavia such as Lund, Oslo, Lödöse and 
Gotland. The conclusion of the analysis is that the combs from Västergarn are 
from the late 11th century to the early 13th century, during the Early Middle Age.  
 
 
Keywords: Single-sided composite combs, comb-case, Västergarn, Gotland, 
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1 Inledning 

En halvkretsvall, en kastal, en romansk kyrkoruin och en gotisk kyrka som endast 
består av ett kor utgör det centrala i den komplicerade historien om Västergarn. 
Även närheten till den vikingatida handelplatsen Paviken har gjort att det finns 
flera teorier kring vad området har haft för roll i samhället. Denna komplexa 
socken, Västergarn, ligger på Gotlands västra sida, ca 26 km söder om Visby, och 
är en av de minsta socknarna på Gotland. 

Högskolan på Gotland började sina utgrävningar 2005 med att undersöka den 
norra sidan av den romanska kyrkan på jakt efter kyrkogårdsfynd och tecken på 
en avgränsning av kyrkogården. Inga tecken på varken kyrkogårdsfynd eller 
avgränsning blev funna och 2006 flyttade undersökningarna västerut, mot 
fastigheten Snauvalds 1:2. Under de följande åren upptäcktes sex husgrunder och 
bland fyndmaterialet återfinns djurben, keramik, järnnitar, järnföremål, pärlor, 
bearbetat ben, mynt, nålar, bronsföremål och kammar. 

Ett antal studenter har genom åren fått möjligheten att analysera ett material från 
Västergarn. Jag fick möjligheten att göra en fördjupande analys av 
enkelkammarna och fodralen ifrån grävningarna mellan åren 2006 och 2011.  

Kammar är ett mycket spännande material i och med att föremålstypen är vanlig i 
olika kontexter. Under vikingatiden och järnåldern är den främst funnen bland 
gravgåvor. Under medeltiden är kammar ett vanligt inslag från boplatsgrävningar 
och framför allt bland fynden från de medeltida städerna. Detta gör att det finns ett 
mycket omfattande material att tillgodogöra sig inför en morfologisk studie. Den 
sammansatta enkelkammen brukades mellan 400- och 1200-talet och passar 
därför utmärkt att studera tiden mellan vikingatid och medeltid då den inte ersätts 
av dubbelkammen förrän efter medeltidens början. Kammar har dessutom en 
relativ kort livslängd jämfört med många andra fyndkategorier vilket ytterligare gör 
kammen intressant att studera. Den korta livslängden ger en större mängd 
kammar och flera varierade typer och detta gör att kammarna kan dateras till ett 
snävare tidspann och ger på så sätt en säkrare datering av själva kontexten.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att belysa den tidigaste perioden i Västergarns historia. Detta 
kommer genomföras med hjälp av enkelkammarna funna under 
seminariegrävningarna mellan åren 2006-2011. Till detta kommer även en 
diskussion att föras kring brukandet av kammen och vad kammarna kan berätta 
om Västergarn som plats. Följande frågeställningar är utarbetade för att uppnå 
syftet:  
 

 Vilken datering får enkelkammarna och fodralen funna vid seminarie-
grävningarna i Västergarn?  

 

 Vad säger enkelkammarna och fodralen om aktiviteten i Västergarn, när 
startade den och när var den som mest intensiv?  
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1.2 Metod  

Studien baseras på en okulär jämförelse av det empiriska materialet och material 
från referenslitteraturen. Då enkelkammar i allmänhet dateras till järnålder/ 
medeltid har enkelkammar från Västergarn jämförts med tre olika beskrivningar av 
kammar upprättat över materialet från vikingatiden och medeltiden. De har 
jämförts med kammar från gotländska vikingatida gravar, kammar i gravar från 
handelscentret Birka i Mälardalen samt medeltida kammar, funna vid 
stadsgrävningar. För att besvara uppsatsens andra frågeställning har endast en 
litteraturstudie genomförts. Första momentet var att bekanta sig med 
Västergarnsmaterialet och få en överblick över referenslitteraturen och 
forskningshistoriken. Andra momentet var att göra en kvalitativ jämförelse av det 
empiriska kammaterialet med det vikingatida och medeltida referensmaterialet. 
Sista steget var att tolka och analysera den insamlade informationen.   

1.3 Avgränsningar 

Det empiriska materialet avgränsas till enkelkammarna som hittades under 
seminariegrävningar som Högskolan på Gotlands utförde mellan åren 2006-2011. 
Samtliga enkelkamsfragment är medtagna i studien, även de som inte går att 
typbestämma närmare. I dateringsanalysen ingår bara de kamfynd som är av 
relevans för uppsatsen och urvalet av dessa kammar presenteras i kapitel 4.1. 
Västergarns material. Vissa sammansatta enkelkammarna är av typen fodralkam, 
dessa har suttit ihop med ett fodral. För att inte ge en felaktig bild av det empiriska 
materialet är dessa fodral även medtaget i studien. 

1.4 Källmaterial och källkritik  

Under Högskolan på Gotlands seminariegrävningar mellan åren 2006-2011 har 
167 kamfragment registrerats. Utav dessa är 51 enkelkammar och 
enkelkamsfragment, samt 16 stycken kamfodral, som denna studie behandlar. 
Typbestämningen av kammarna mellan åren 2006-2010 baseras på Frögelis 
studie Västergarns kammar (Frögeli 2011:9ff). De kamfragment som är funna 
under grävningarna 2011 är typbestämda av författaren och baseras på 
Thunmark-Nyléns arbete om det vikingatida materialet på Gotland (Thunmark-
Nylén 1991:113f, Thunmark-Nylén 2006:255) samt Broberg och Hasselmos 
typschema över det medeltida materialet (Broberg och Hasselmo 1981:73). 
 
Litteratur om hur kammarna användes under vikingatiden har varit mer 
lättillgängligt. Det finns fler studier om det vikingatida materialet som behandlar 
både själva brukandet och dateringarna av kammarna från denna period än 
medeltiden. I studier om det medeltida kammaterialet har endast dateringen av 
kammen varit av betydelse. Teorier kring hur kammen användes under medeltiden 
har inte förekommit. Författarens tolkning av detta är att kammarna från 
vikingatiden är främst funna i sakrala sammanhang, som gravgåvor, där de har en 
speciell roll i graven och varit av stor betydelse för dåtidens människa. 
Medeltidens material är funnet i profana stads- eller bebyggelse miljöer och ses 
endast som ett vardagligt föremål som saknar en mer meningsfull innebörd och 
tillhör istället ett massmaterial.  
 



7 

 

Kamforskarna har typbestämt både det vikingatida och medeltida materialet på 
samma sätt. Först har separata delar identifierats och sedan har en beskrivning 
utförts, dels delarnas utseende och dels hur delarna förhåller sig till varandra. 
Kammarna som liknar varandra har bildat en egen typ av kam. Dateringen av 
kammarna i litteraturen skiljer sig däremot åt. Thunmark-Nylén och Persson 
redovisar sina dateringar i perioder eller faser, som bygger på absoluta årtal. 
Broberg och Hasselmo, Blomqvist och Grieg redovisar sina dateringar med det lite 
mer svävande beskrivningar, som t.ex. tidigt 1200-tal eller sent 1200-tal.  
 
Materialet från vikingatiden som denna studie bygger på är funnet i gravar, där 
Thunmark-Nylén har upprättat en egen kronologi över kammarna. Dessa kammar 
är både funna på vikingatida gravfält samt bland de gotländska kyrkogårdsfynden. 
Efter typbestämningen var målet att finna övergångstyper, eller korsfynd som 
Thunmark-Nylén kallar dem. Dessa kammar är en blandning av två kamtyper, en 
av den gamla kamtypen som håller på att överges och en av den nyare kamtypen 
som håller på att utvecklas. Därefter har kontexten, graven, undersökts och tolkats 
utifrån de andra funna föremålen och själva utseendet på graven för att minska 
dateringens tidspann. Med den här sortens datering där många olika element 
spelar en större roll, får man en mer noggrann datering av föremålet och man kan 
följa kammens kronologiska utveckling (Thunmark-Nylén 1991:110f). 
 
Medeltidens material är daterat utifrån de stadslager de är funna i. Både Broberg 
och Hasselmo, Blomqvist och Grieg har tolkat material från både stadslager och 
lösfynd. Lösfynden har blivit jämförda med liknande fynd från andra platser för att 
datera dem (Broberg och Hasselmo 1981:84, Blomqvist 1942:142ff, Grieg 
1933:226f, 230). Majoriteten av materialet är uppgrävt under första hälften av 
1900-talet och materialet beskrevs mycket noggrant och relativa kronologier är 
mycket vanligt förekommande i den äldre litteraturen. Relativa kronologier innebär 
att man beskriver olika kamtypers förhållande gentemot varandra, äldre, yngre, 
yngst o.s.v. Problemet med stadsarkeologi är den mycket omfattade mängden 
material. Tolkning och sammanställning av all information tar oerhört lång tid och 
har bara gjorts övergripande (Lihammer 2010:156). Litteraturen över det medeltida 
materialet behandlar endast en eller möjligtvis några lokaler. Det finns studier om 
det vikingatida materialet som sträcker sig från Ryssland till England. Inga 
systematiska genomgångar av medeltida kammar från ett större område har gjorts 
och som Thunmark-Nylén uttrycker sig måste man lägga pusslet över medeltiden 
själv (Thunmark-Nylén 1991:121).  
 
Materialet som har daterats med absoluta årtal, får ett startår och ett slutår, och 
förekommer inte innan eller efter dessa årtal. Medan materialet som endast har en 
svävande datering är det mer oklart vad författaren syftar på. Detta gör det svårare 
att tolka när kammen introducerades, var vanligt förekommande och när den 
försvinner ur det arkeologiska materialet. Det kan även finnas skillnader på hur 
författarna har formulerat sig. Om en författare menar att den var vanlig under 
första delen av 1200-talet, så har kamtypen antagligen introducerats tidigare, 
medan en annan författare kanske menar att den första kammen av detta slag är 
funnet under tidigt 1200-tal.  
 
Till sist är detta författarens första kontakt och analys av ett arkeologiskt 
kammaterial och bör inte jämföras med mer erfarna forskares publikationer. 
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Studien berör 66 registrerade kamfynd och kan endast ge en bild av hur 
kammaterialet innanför Västergarnsvallen, på fastigheten Snauvalds 1:2, har sett 
ut fram tills början av 2012. Men i och med att den sammansatta enkelkammen är 
den vanligaste typen av kam från detta område kan vissa tendenser utläsas ur ett 
relativt litet material. 

1.5 Definitioner  

Definitioner av kammen och dess delar behandlas i kapitlet 3.2 Sammansättning.  
 
I uppsatsen behandlas material från vikingatid och medeltid. Problematiken med 
dessa beteckningar är dels de värderingar och associationer som läggs in i 
begreppen vikingatid och medeltid och dels själva definitionen av orden. När slutar 
vikingatiden? När börjar medeltiden? Är sen vikingatid och tidig medeltid samma 
period?  
 
Enligt Thunmark-Nylén varar vikingatiden mellan åren 800-1050/60, men att 
arkeologer på senare år har angett år 1100 som slutår (Thunmark-Nylén 
1991:110). Myrberg hävdar att den gotländska vikingatiden inte slutar förrän ca 
1140, då Gotland får sin egen myntning som är starten på medeltiden (Myrberg 
2008:26). Men period VIII, som är Thunmark-Nyléns benämning för vikingatiden, 
varar mellan 800-1200. Detta har sin grund i de gotländska kyrkogårdsfynd 
Thunmark-Nylén har studerat. Kyrkogårdsfynden är en del av övergången mellan 
vikingatida och kristna traditioner. Det är kristna begravningar på en kyrkogård 
men de har fått med sig gravgåvor som är en vikingatida tradition. (Thunmark-
Nylén 2006:692). Broberg och Hasselmo behandlar kammar från medeltiden, men 
de tar även upp typer som de daterar till 1000-talet (Broberg och Hasselmo 
1981:84). 
 
Diskussionen kring vad som är vikingatid och medeltid kommer inte att tas upp 
närmre i uppsatsen utan författaren vill endast påpeka att det finns en viss 
problematik i användningen av ord istället för årtal. För att undvika 
missbedömningar och feltolkningar kommer uppsatsen i huvudsak ange årtal, om 
inte författarna själva har utelämnat årtalsangivelser då har definitionen hämtats 
från det historiska museets hemsida, http://www.historiska.se/. Kapitlet Vikingatida 
enkelkammar och fodral hänvisas till Thunmark-Nyléns typbestämningar och 
dateringar och kapitlet Medeltidens enkelkammar således till Broberg och 
Hasselmos typbestämningar och dateringar.  

2 Tidigare forskning  

2.1 Kamforskning i Sverige och Skandinavien 

Trots att kammen är den näst vanligaste gravgåvan under vikingatid (Folin Tegnér 
1985:196f, Cruse 2007:20) och förekommer i rikliga mängder från medeltida 
städer och bosättningar (Broberg och Hasselmo 1981:72f) finns det få större verk 
som behandlar dess terminologi, typologi och kronologi. Ännu mindre vanligt är 
studier av kammar över ett större område och större tidsspann. De som finns ger 
ofta en bild av en viss plats under en viss tid vilket gör att relationer mellan platser 
och övergångar mellan olika tidsepoker är svårare att jämföra.  

http://www.historiska.se/
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Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet användes kammaterialet 
främst för datering av gravar eller boplatser (Olin 1987: 4). En av de första att göra 
en redogörelse över kammens historia i Sverige var Georg Karlin. I en kortare 
artikel Kammens typologi och historia i Gotländskt arkiv från 1909 redogjorde han 
för enkel- och dubbelkammens introduktion i Sverige, varifrån de hade spridit sig 
och när de slutade användas (Karlin 1909:345f). 
 
Det var inte förrän 1942 som den första systematiska genomgången av ett 
kammaterial gjordes. Ragnar Blomqvist genomförde studien över kammarna från 
Lund, som sträcker sig från tidigt 1000-tal till slutet av 1300-talet. Materialet består 
av fynd från stratigrafiska lager, men många fynd är lösfynd. Vissa kamtyper 
består endast utav lösfynd (Blomqvist 1942:134). I och med att lösfynden saknar 
kontexter ger det en osäker datering av kammarna. 1947 sammanställde Birger 
Nerman ett urval av det vendeltida gotländska kammaterialet, 550-800 e.kr, för att 
kunna utföra en analys av den så kallade Setre-kammen från Norge (Nerman 
1947:112). 
 
Under 1960–80-talet utvecklades stadsarkeologin. Man ville få ökad förståelse och 
kunskap om hur städerna uppkommit. Städer som Lund, Sigtuna och Lödöse 
tillhör de äldsta städerna i Sverige och ett mycket omfattande material av kammar, 
fodral, hantverksspill och fragment blev funna vid dessa arkeologiska utgrävningar 
(Ambrosiani 1981:10, Lihammer 2010:154). 1981 gav Kristina Ambrosiani ut sin 
avhandling som behandlade kammarna funna i Birka och Ribe under vikingatiden. 
Kronologin som hon upprättade över Birkamaterialet används än idag och baseras 
på både form och ornamentik (Ambrosiani 1981:18f). Avhandlingen behandlar 
även tillverkningsprocessen, råmaterialet och kammakerier runt om i Skandinavien 
(Ambrosiani 1981:7). Samma år gav Birgitta Broberg och Margareta Hasselmo ut 
en rapport om keramik, kammar och skor. Rapporten var en del av 
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museers projekt om samtliga 
medeltida städer inom Sveriges gränser (Lihammer 2010:156). Broberg och 
Hasselmo upprättade ett typschema över både enkel- och dubbelkammar, där 
enkelkammarnas typindelning baseras på fynden från Lödöse i Västra Götaland. 
Dateringen av kammarna bygger på i vilket stratigrafiskt lager de är funna i och 
jämförelser med andra studier runt om i Skandinavien (Broberg och Hasselmo 
1981:72f).  
 
Lena Thunmark-Nyléns projekt Gotlands Vikingatid har resulterat i sju böcker, 
fördelat på fyra band som gavs ut mellan 1995-2006, samt en preliminär 
presentation i Gotländskt arkiv från 1991. Böckerna ger en systematisk 
genomgång av de gotländska vikingatida gravfynden, deras typologi och 
kronologi. Kammarna som behandlas i studien är enkelkammar, hela och 
sammansatta dubbelkammar men även fodral som ofta utesluts från andra studier. 
Syftet med projektet var att systematisera fyndtyperna, klassificera och skapa 
kronologier över föremålens utveckling under vikingatiden på Gotland (Thunmark-
Nylén 1991:109ff). 
 
Steven Ashby från The University of York har inriktat sin forskning på förhistoriska 
och vikingatida kammar i Storbritannien. I hans doktorsavhandling låg fokuset på 
ben- och hornkammar mellan åren 800-1400 från både Storbritannien och 
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Skandinavien. I hans vidare forskning har ämnet ökats till att även omfatta material 
från åren 300-800, samt produktionsavfall och studie av de isländska sagorna för 
att få ökad förståelse om kamanvändningen. De studier av Ashby som kommer att 
användas i denna studie är en artikel i Medieval Archaeology 53, om kammar, 
kontakt och kronologi över vikingatidens kammaterial i Storbritannien (Ashby 
2009) och ett av hans pågående projekt: en atlas över de kamtyper han har 
identifierat i Storbritannien (Ashby 2010). 
 
År 2011 skrev Ylva Frögeli sin kandidatuppsats i arkeologi om alla registrerade 
kamfynd från Högskolan på Gotland seminariegrävningar i Västergarn, mellan 
åren 2006-2010. Hennes uppsats behandlade både enkelkammar, dubbelkammar 
och fodralkammar, med syftet att datera kamfynden och på så vis kunna datera 
Västergarn (Frögeli 2011:5). Denna uppsats är således en förlängning och 
fördjupning utav Frögelis redan genomförda studie med fokus endast på 
enkelkammarna och deras fodral.  

2.2 En bakgrund till Västergarn 

Sedan 2005 har Högskolan på Gotland hållit i utgrävningar i Västergarn, som är 
en av de minsta socknarna på Gotland, endast 13,2 km². Det mest karaktäristiska 
för Västergarn är de ovan jord synliga fornlämningar. Västergarnsvallen är en dryg 
kilometer lång halvkretsvall som löper i en halvcirkel i mitten av socknen. Under 
övergången mellan vikingatid och medeltid, ca 900-1100, har vallen nått ner till 
havet. Innanför vallen återfinns bland annat ruiner av en rund kastal och en 
romansk kyrka. Bredvid kyrkoruinen finns kyrkan som används idag. Den nya 
kyrkan blev aldrig färdigbyggd utan består endast av koret. Om kyrkan hade 
färdigställts hade den varit en av de största sockenkyrkorna på Gotland. Dessa 
fornlämningar är tydligt kopplade till medeltiden och skulle kunna tänkas vara 
början till en stad i Västergarn (Norderäng 2009:1f). 
 
Redan under 1800-talet började forskare intressera sig för Västergarn. På 1860-
talet beskriver Per Arvid Säve Västergarn och är speciellt intresserad av kastalen. 
Året därpå börjar den första utgrävningen av kastalen. Fynden från kastalen 
innehöll bland annat flera kammar. Alla fynden skänktes till Visby Läroverks 
offentliga samlingar men är idag förlorade. Under slutet av 1860-talet fridlyses 
Västergarn innanför vallen och intresset för platsen sjönk (Cassel 1999:25). Under 
1920-talet var det vallen som var i fokus för diskussionerna kring Västergarn. Nils 
Lithberg och Birger Nerman var dem som främst förde diskussionen kring att 
Västergarn var en forntida stad och var det långt innan Birka. Under 1930-talet 
utförde Erik Floderus mindre undersökningar i området innanför vallen och 
konstaterade att Västergarn har alldeles för tunna kulturlager för att ha kunnat 
vara en stad. Floderus tolkning är istället att vallen ska ha byggts för att skydda en 
marknadsplats. Denna marknadsplats ska ha varit samtida eller något tidigare än 
den romanska kyrkan som dateras till tidigt 1200-tal. Västergarn har även tolkats 
vara böndernas egen stad och kan ha varit rival till borgarnas Visby, men 
konkurerats ut av Visby på grund av inbördeskriget 1288 och Valdemar Atterdags 
attack mot den gotländska landsbygden 1361 (Cassel 1999:27f). Den första riktigt 
väldokumenterade arkeologiska undersökningen av området utfördes 1929 av 
Harald Hansson. Syftet med grävningen var att se om vallen kunde knytas till 
lämningarna innanför vallen. De lämningar som återfanns var troligen en husgrund 
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och av fynden fanns bland annat ett djurhuvudformat spänne och en kam, 
dekorerat med genombrytningar (Cassel 1999:28). 
 
Trots Floderus argument om att Västergarn inte är vikingatida har dessa teorier 
fortfarande levt kvar. Inte minst efter upptäckten av Paviken, en vikingatida 
handelsplats, 2 km norr om Västergarnsvallen. Fram till 1000/1100-talet fanns en 
havsvik som var förenad med havet via ett smalt sund som hade sitt utlopp precis 
norr om Västergarnsvallen. Inne i denna vik låg Paviken, där utgrävningar av 
platsen under 1967-1973 gav dateringen ca 700-1000 e.kr. där 900-talet var den 
period med störst aktivitet av handel och hantverk (Carlsson 2011:134). Någon 
gång mellan 900-1100 har detta smala sund vuxit igen och aktivitet kan ha flyttat 
söderut, till området innanför vallen (Norderäng 2009:2). 
 
Ett av syftena med Högskolan på Gotlands seminariegrävningar har varit att 
undersöka om det finns någon koppling mellan Paviken och Västergarn. 
Existerade de samtidigt eller har Västergarn ersatt Paviken som handelsplats? 
Paviken har tolkats som att platsen slutar att brukas under 1000-talet och 
byggandet av den romanska kyrkan ska ha startat kring 1150. Detta lämnar 150 
års lucka mellan händelserna (Norderäng 2009:2). Däremot är tolkningen av 
Pavikens slutskede öppet för diskussion och enligt Johan Norderäng kan det 
tänkas att området fortsatt att brukas in på 1100-talet (Norderäng 2009:6). 
 
Högskolan på Gotlands grävningar började 2005 med att undersöka kyrkogården 
vid den romanska kyrkogården. Syftet var att finna en avgränsning av 
kyrkogården, men förhoppningar låg även i att finna kyrkogårdsfynd. Men inga 
fynd av detta slag gjordes. 2006 flyttade grävningarna söderut till fastigheten 
Snauvalds 1:2 (Norderäng 2009:19). I detta område har sedan dess sex 
husgrunder påträffats och de omfattade fynden tyder främst på sen vikingatid/tidig 
medeltid omkring åren 1050-1200-talet (Norderäng 2011:24). 

3 Presentation av enkelkammen  

3.1 Introduktion 

Kammar finns i fyra olika huvudtyper, hel enkelkam, sammansatt enkelkam, hel 
dubbelkam och sammansatt dubbelkam. De hela kammarna är i ett helt stycke 
medan de sammansatta kammarna består av flera olika delar som hålls samman 
av nitar. Dubbelkammarna har tänder åt två håll, oftast har en sida glesare tänder 
än den andra (Olin 1987:6). Bland kamfynden ifrån Högskolan på Gotlands 
grävningar i Västergarn är alla huvudtyper representerade förutom den första, hel 
enkelkam. Den äldsta kammen som är funnen i Sverige en hel enkelkam. 
Kammen är ifrån Gullrum socken på Gotland och har daterats till stenålder 
(Thunmark-Nylén 1991:113). Kammen en hel enkelkam, där ena änden har 
formen av ett hästhuvud och den andra ett människohuvud, fig. 1. (Almgren 
1907:115). Denna studie kommer endast att behandla den sammansatta 
enkelkammen. Den har en lång användningstid, 400-1200 e.kr, och återfinns både 
i boplatslämningar och gravar. Kammen är vid sidan av keramik den vanligaste 
gravgåvan under vikingatiden. Dessa faktorer, den långa användningstiden och de 
olika kontexterna, har medfört en mycket omfattande terminologi och beskrivning 
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av sammansättningen (Ambrosiani 1981:13, Folin Tegnér 1985:196f, Cruse 
2007:20). 
 

  
Figur 1. Gullrumskamen. Ur SHM. Föremålsidentitet 120507. 

3.2 Sammansättning  

En enkelkam består i allmänhet av tre delar: platta, ryggskena och nit, fig. 2. 
Plattorna har två olika benämningar, tandplatta, som varierar i antal beroende på 
kammens längd, och två ändplattor (Ambrosiani 1981:60). Ändplattan skiljer sig 
från tandplattan i och med att den endast till hälften består av utskurna tänder och 
sitter på ändarna av kammen. Under vikingatiden var det mycket vanligt att 
tänderna skars ut snett på ändplattan medan under medeltiden var alla tänder 
utskurna till samma längd (Thunmark-Nylén 1991:120). Tandplattorna är ofta 2-5 
cm breda. Anledningen till att de inte görs bredare är att tänderna måste skäras ut 
längs med fiberna i hornet och att hitta längre raka bitar av horn är mycket ovanligt 
(MacGregor 1985:28). Två ryggskenor finns på varsin sida om tand- och 
ändplattorna och håller samman dessa och fungerar som hantag. Det är denna del 
på kammen som varierar mest i både form och dekor. Nitarna, som vanligen är 
gjorda i brons eller järn, håller samman ryggskenorna och plattorna oftast med två 
nitar till varje platta. Men det finns exempel där varannan tandplatta hålls fast med 
en och varannan med två. Vid datering av kammen kan man använda sig av 
nitarnas placering och metallen den är tillverkad av (Thunmark-Nylén 1991:120).  

 
Figur 2. Ur Ambrosiani 1981:60.  
a. Nit. b. Ryggskena. c. Tandplatta. d. Ändplatta. 
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Fem fynd ur materialet skiljer sig åt ifrån de andra i och med att dessa har ett extra 
element. Dessa kamfragment har genombrytningar i skenan och på två av 
kamfragmenten finns det en metallskiva bakom (se kapitel 4.2.3. Typ 1D), vilket 
troligen har funnits på de andra tre. När dessa kammar var nya har metallskivan 
bakom lyst igenom och på så vis varit mycket dekorativ. 

3.2.1 Kamfodral och fodralkammar  

Skillnaden mellan kamfodral och fodralkammar är att med kamfodral menas själva 
fodralet till kammen och fodralkam är följaktligen själva kammen inuti fodralet. 
Fodralen till kammarna består oftast av fem delar: skyddsskena, spännskena, 
styrskena, slutplatta och nitar (se bild 3). Skyddsskenan är den som sitter längst 
ner på fodralet och som oftast matchar kammens ryggskena i form och dekor. 
Spännskenan sitter i mitten av fodralet och som spänner fast kammens tänder. 
Styrskenan sitter överst på fodralets slutplattor och styr kammens ryggskena in i 
fodralet. På olika typer av kammar kan skydds- och spännskenan vara 
sammansatta och så även slutplattan och styrskenan. Slutplattan är den del där 
alla skenor fäster emot och formen varierar från trekantig, fyrkantig, femkantig till 
blombladsformad. Kammarna som tillhör fodralen identifieras av sprinthålet, som 
går igenom ändplattan. När kammen är i fodralet används en sprint i hålet så att 
kammen låses fast i fodralet och således inte faller ut (Thunmark-Nylén 1991:119). 

  
Figur 3. Ur: Thunmark-Nylén 1991:116.  
a. Hänghål. b. Sprinthål. c. Skyddsskena. d. Spännskena. e. Styrskena. f. Slutplatta. 

3.3 Råmaterial  

Kammarna refereras ofta vara gjorda utav ben eller benmaterial, men under hela 
järnåldern var horn från älg, hjort och ren det vanligaste råmaterialet. Det svenska 
språket har här en nackdel gentemot det engelska språket, som skiljer på 
benhorn, antler, och slidhorn, horn. Benhornet växer ut från skelettet hos älg, hjort 
och ren, till skillnad från slidhorndjur som kor, där hornet är ihåligt. Benhornet är 
väldigt kompakt och ett svårjobbat material, men det ger hållbarare kammar 
(Ambrosiani 1981:98, MacGregor 1985:9, Olin 1987:8). Framåt slutet av 
vikingatiden sker en ökad tillverkning av kammar ur ett skelettalt material, speciellt 
vanligt blev platta och smala ben, som t.ex. revben. En tolkning av detta fenomen 
är att tillgången på horn har minskat och kammakarna har då vänt sig till de 
skelletala delarna av kreaturen som det fanns tillgång till (Ambrosiani 1981:102, 
MacGregor 1985:76). 
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Nitarna övergår från att vara gjorda av järn till att tillverkas i brons under slutet av 
vikingatiden. Sättet att placera nitarna ändrades, från att sitta jämt fördelade över 
kammen till att placeras parvis. In på medeltiden användes även nitarna som 
dekor och placerades i överflöd längs ryggskenan. Någon gång under 900-talet 
finner man i det gotländska materialet flest ”korsfynd”, som Thunmark-Nylén kallar 
dem. De kammar som är en blandning av två olika tillverkningsstilar och uppvisar 
element som är både typiskt vikingatida och medeltida. De kammar som visas 
vara gjorda av horn men hade bronsnitar eller tvärtom benkammar med järnnitar. 
Det finns även ett fåtal hornkammar där en tandplatta har gått sönder och ersatts 
av en tandplatta gjord i benmaterial (Thunmark-Nylén 1991:120f).  
 

3.4 Kammen under vikingatiden 

Under början av vikingatiden fanns det ett likartat kammaterial i både form och 
dekor från Staraja Ladoga i Ryssland, till Dublin och York på de Brittiska Öarna 
och i hela Skandinavien. Detta gäller främst Thunmark-Nylén typ EK1 och 
Ambrosianis kamtyp A (Ambrosiani 1981:22,157, Ambrosiani 1982:180, Ashby 
2010:5). Två tolkningar finns angående kamtypens utbredning, dels att kammodet, 
formen och dekoren av kammen var så meningsfullt och utbrett att alla lokala 
kammakare följde efter samma mode. Den andra tolkningen är att kammakarna 
reste till de olika handelsplatserna Birka, Hedeby, Dorestad, Dublin, Staraja 
Lagoda och Ribe med flera. Kammakarna tillverkade kammarna på platsen, sålde 
sina produkter och reste sedan vidare till nästa handelsplats. Denna tolkning 
grundar sig på produktionsavfallet funnet på handelsplatserna, mängden 
representerar inte vad en kammakare bör producera per år för platsens invånare. 
Den första tolkningen, att det fanns lokala kammakare, har avfärdats som mycket 
orimlig och att det är mycket troligare att kammakarna flyttade. En kammakare har 
troligtvis inte bara specialiserat sig på kammar, utan tillverkade även andra 
föremål av horn och benmaterial som fodral av olika slag, tärningar, verktyg 
(Ambrosiani 1981:157, MacGregor 1985:88, Thunmark-Nylén 1991:125, Orrling 
1995:134). 

3.4.1 Presentation av olika kam- och fodraltyper  

Det finns två typer av enkelkammar under vikingatiden, sammansatta 
enkelkammar och fodralkammar. Den dubbelsidiga kammen och hel enkelkam är 
under hela vikingatiden väldigt ovanliga. Under hela vikingatiden var den 
sammansatta enkelkammen dominerande i Sverige (Cruse 2007:20f, Orrling 
1995:135, Thunmark-Nylén 1991:113). Det finns flera olika typscheman över 
vikingatidens kammaterial och de baseras på antingen form eller ornamentik, 
mycket sällan på båda (Ambrosiani 1981:15). Ambrosianis typschema över Birkas 
kammaterial baseras på ornamentik och är därför inte relevant i analysen av 
Västergarns material då fåtalet kamfragment uppvisar någon slags form av 
ornamentik.  
 
Thunmark-Nylén baserar sin typologi på form och storlek på kammarna och har 
identifierat fyra typer av enkelkammar under vikingatiden. Två äldre typer, EK1 
och EK2 samt två yngre, E3 och EK4. Typ EK1 är den kam som bäst 
överrensstämmer med Ambrosianis Birkakammar. De är stora kammar, både i 
längd och bredd, och rikt dekorerade. Kamtypen EK2 särskiljer sig tydligt från de 
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andra kammarna i och med dess karaktäristiska uppåtstickande ”öron” på ändarna 
av kammen. Typerna EK3 och EK4 har samma form på ryggskenan, det som 
skiljer dem åt är att EK3 är ornamenterad medan EK4 alltid saknar dekor. 
Kammarna från vikingatiden är mycket ornamenterade, förutom EK4, och detta 
uppvisas inte bara på ryggskenan. Det är främst typerna EK2 och EK3 som 
uppvisar mycket ornament på både ryggskenan, ändplattorna och tandplattornas 
ryggar. Baserat på Västergarns material är endast de två yngsta typerna av möjligt 
intresse, typ EK3 och EK4. Alla kamtyper har daterats till en av Thunmark-Nyléns 
fyra upprättade perioder inom vikingatiden. Hela vikingatiden får beteckningen 
period VIII av Thunmark-Nylén och därför har detta system även tillämpats nedan 
(Thunmark-Nylén 1991:118). Nedan är en sammanställning av Thunmark-Nyléns 
beskrivningar av de olika typerna av enkelkammar: 

EK1 – Stora, grova kammar, över 20 cm långa och över 2 cm breda, mycket rikt 
dekorerade. Dateras till period VIII:1/VIII:2: (800) - 990/1005 
EK2 – öronkammar, 10-12 cm korta och 1-1,2 cm smala. Böjda ryggskenor med 
uppåtstickade öron. Oftast dekorerad. Dateras till period VIII:2: 900/910 - 990/1005 
EK3 – Smalskenskammar, 12-14 cm långa och 1-2 cm breda. Smal och böjd 
ryggskena, olika dekorer. Dateras till period VIII:3: 990/1005 - 1090/1110 
EK4 – Slätkammar, 12-14 cm långa och 1-2 cm breda. Smal och böjd ryggskena, 
ingen dekor. Dateras till period VIII:4: 1090/1110 - (1200) 

(Thunmark-Nylén 1991:113f, Thunmark-Nylén 2006:255, 259f) 

Kammar som hör till fodralen är av typen sammansatt enkelkam men de 
klassificeras av Thunmark-Nylén som en fristående typ av kam. Thunmark-Nylén 
har identifierat tre typer av fodralkammarna som baseras på skenornas bredd i 
förhållande till varandra, sammansättningen och formen på ändskivan. 
Kamfodralen introducerades i Sverige i mitten av järnåldern, men försvinner helt 
550-800 e.kr, på Gotland, för att åter börja brukas under 900-talet (Thunmark-
Nylén 1991:113). Kammarna som tillhör fodralen förknippas med Thunmark-
Nyléns typ EK3’s konturer med smala och lätt böjda ryggskenor och varierad 
dekor. Skillnaden mellan EK3 och fodralkammarna är att fodralkammarna även 
ska ha raka ändplattor, för att lätt kunna skjutas in i fodralet, samt att både 
ryggskenan och tandplattorna är tunnare än på vanliga enkelkammar (Thunmark-
Nylén 1991:118). Nedan är en sammanställning av Thunmark-Nyléns 
beskrivningar av de olika typerna av kamfodral: 

FK1 – Fodral med delade spänn-/skyddsskenor. Bredare spännskena än 
skyddsskena. Oftast triangelformad slutplatta som sitter ihop med styrskenan. 
Dateras till period VIII:2/VIII:3: 900/910 - 1090/1110 
FK2 – Fodral med delade spänn-/skyddsskenor. Smalare spännskena än 
skyddsskena. Sprinthålet är placerat mellan spänn-/skyddsskenorna. Oftast 
femsidig slutplatta. Separat fastnitad styrskena. Dateras till period VIII:3/VIII:4: 
990/1005 - (1200) 
FK3 – Fodral med spänn-/skyddsskena i ett stycke med mittlinje. Separat fastnitad 
styrskena. Oftast femsidig slutplatta. Särgruppen med fyrkantiga slutplattor oftast 
daterade till 1100-tal. Dateras till period VIII:4: 1090/1110 - (1200) 

(Thunmark-Nylén 1991:118f, Thunmark-Nylén 2006:255, 259f) 
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3.4.2 Hygien och användning  

Hur kammen användes och vilken hygienen vikingarna hade berättas av både 
Ahmad ibn Fadlan och John of Wallingford. De har olika syften med sina 
berättelser. ibn Fadlan skildrar sin resa i Rusernas rike medan Wallingford skrev 
ner den engelska historien ungefär 200 år efter sista delen ur skildringen 
utspelades. De båda texterna skrevs ner under olika tidsperioder, med olika syften 
och de har helt olika syner på vikingarnas hygien. 921 e.kr beskriver ibn Fadlan 
sitt möte med rusarna, vikingar i Ryssland, och deras, enligt honom, motbjudande 
hygien (MacGregor 1985:73). 

As a matter of duty they wash daily their faces and heads in a manner so dirty, and 
so unclean, as could possibly be imagined. Thus it is carried out. A slave girl brings 
each morning early a large vessel with water, and gives the vessel to her master, 
and he washes his hands and face and the hair of his head. He washes it and 
combs it with a comb into the bucket, then blows his nose and spits into the bucket. 
He holds back nothing impure, but rather lets it go into the water. After he has done 
what is necessary, the girl takes the same vessel to the one who is nearest, and he 
does just as his neighbor has done. (Frye 2005:65)  

Wallingford, en engelsk abbot, skrev under 1200-talet ner den engelska historien 
från 449 till 1036 e.kr. I denna beskriver han vikingarna och deras vikingatåg mot 
Englands kuster. I ett kort stycke uttrycker han sin beundran för vikingarnas goda 
hygieniska vanor.  
 

the Danes, thanks to their habit of combing their hair every day, of bathing every 
Saturday and regularly changing their clothes, were able to undermine the virtue of 
married women and even seduce the daughters of nobles to be their mistresses. 
(Orrling 1995:135) 

 
Trots ibn Fadlan och Wallingfords olika syner på nordbornas hygien är en sak klar, 
vikingarna kammade sig varje dag, antagligen för att bli av med löss. En sak som 
däremot utesluts från båda texterna är om det var personliga kammar eller 
familjeägda. Men då kammarna är vanligt förekommande i gravar är det troligast 
att det har varit en personlig egendom. Ambrosiani hävdar även att kammen 
måste ha varit ett vikigt inslag i föreställningen om livet efter detta i och med den 
frekvensen av kammar funna som gravgåvor och att kammen både hade ett 
praktisk och rituellt värde (Ambrosiani 1981:13). 

3.4.3 Kammen som gravgåva  

Kammen har funnits i Skandinavien sedan stenåldern, men blir inte var mans 
egendom förrän under folkvandringstiden, 375-550 e.kr Under tidsperioden innan 
folkvandringstiden, romersk järnålder 1-375 e.kr, ser man i gravskicket att kammar 
fick en ökad betydelse för människorna. I Cassels studie om romersk järnålder på 
Gotland påvisar hon att under första halvan av romersk järnålder innehöll endast 
0.4 % av gravarna en kam. Under den senare halvan hade denna siffra ökat till att 
31 % av gravarna innehöll en kam (Cassel 1998:45). Under folkvandringstiden och 
vikingatiden har antal kammar i gravar ökat ständigt. Kremation av den döde var 
mycket utbrett under folkvandringstiden och i många gravar finner man spår av 
kammar, den döde har alltså blivit bränd med sin kam och sedan placerad i en 
urna (MacGregor 1985:73). Denna ökning utav kammar i gravar har tolkats som 
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att kammen blev en personlig tillhörighet och med detta har den även blivit en av 
den vanligaste gravgåvan (Orrling 1995:135). 
 
En av de främsta fördelarna med att använda kammar inom datering av gravar 
under vikingatiden är att den i allmänhet inte har någon könstillhörighet, både män 
och kvinnor använde liknande kammar. Ben/hornmaterialet bevaras väldigt bra i 
jord till skillnad från trä, läder eller järn, som förmultnar eller rostar. Dos- och 
djurhuvudformade spännen har en tydlig och utformad kronologi, men kan endast 
datera kvinnogravar eller dubbelgravar. Då metaller anses värdefulla i sig själva 
kan dessa föremål även ha varit antikviteter, som har ärvts från generation till 
generation innan de hamnade i graven. Kammen har varit av betydelse i det 
dagliga livet, men råmaterialet har inte haft ett högt ekonomiskt värde, så som 
metall (Thunmark-Nylén 1991:111).  
 
En annan fördel att använda kammarna för datering under vikingatiden är att man 
vet att den sammansatta enkelkammen började brukas innan 800-talet och 
fortsatte att brukas på 1200-1300-talet. Dess kronologi sträcker sig över ett större 
tidsspann och enkelkammen har varit tillgängligt under hela vikingatiden, till 
skillnad från dos- och djurhuvudformiga spännen som slutar användas innan 
kristendomens införande (Thunmark-Nylén 1991:112). 
 
Kammen har en relativ kort livslängd. Den svagaste länken är tänderna, dessa kan 
lätt brytas av. Om detta händer kan en kammakare byta ut den trasiga tandplattan 
för att sätta in en ny. Bland kammarna som förekommer i form av gravgåvor är det 
sällsynt att man ser att kammen har varit blivit lagad, även om de kan vara mycket 
nerslitna. Ofta är grav-kammarna mycket välgjorda och symetriska i både form och 
dekor. Att göra sådant noggrant hantverk tar tid och föremålen har behandlats 
varsamt av sina ägare (Ambrosiani 1981:13). Studier kring hur mycket en kam kan 
slitas under dess livstid har inte genomförts. Olin utförde i sin uppsats 1987 en 
experimentell undersökning och kom fram till att hans hornkam visade inte spår av 
slitage under de sex åren han använde den (Olin 1987:34). 
 
För att skydda kammarna har man använt sig av kamfodral. Ambrosiani påpekar 
att kamfodralen som är funna i Birka är endast funna i mansgravar som är 
arkeologisk könsbedömda, d.v.s. könsbedömda utifrån dess gravgåvor. 
Majoriteten av kammar från Birka är funna i ungefärlig höfthöjd, vilket tyder på att 
både män och kvinnorna haft kammen hängandes från bältet. Teorierna som 
kretsar kring hur kvinnorna förvarade sina kammar är dels att de kanske hade dem 
i läderfodral som är mjukare än ben-/hornfodral, och då mer stöttåliga. Ett 
läderfodral är funnet bland Birkagravarna. Den andra teorin är de hade dem i en 
läderpung, hängandes från bältet (Ambrosiani 1981:14). MacGregor påpekar att 
det även finns spår i England av att man tillverkat kamfodral i trä (MacGregor 
1985:96). Alla kammar har tolkats som att de har hängt från bältet, men kvinnorna 
hade andra tillbehör av metall, som saxar, vilket gör det osannolikt att kammarna 
har hängt helt oskyddade (Ambrosiani 1981:14).  
 
I kristen tid kan det tänkas att kammen har spelat en rituell roll i förberedandet av 
den döde inför gravläggningen. Innan begravningen har den döde tvättats och 
kammats, detta är en ritual som förekommer i nästan alla kulturer och religioner. 
Ofta blir sedan kammarna tabu och oanvändbara för de efterlevande. Inom 
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kyrkogårdsfynden kan det vara möjligt att den kam som den döde har begravts 
med även var den kammen som användes vid tvättningen. Då kammen var en 
personlig egendom under vikingatiden är det troligt att den även var personlig 
under medeltiden. Däremot går det att diskutera huruvida kammen blev 
tabubelagd under medeltiden också (Andersson 2005:125). 

3.5 Medeltidens enkelkammar 

Under 1000-talet var fortfarande enkelkammen den dominerande kamtypen i 
Sverige men i och med dubbelkammens introduktion i början av 1100-talet började 
enkelkammarna och fodralkammarna konkureras ut av både hel och sammansatta 
dubbelkammar (Folin och Tegnér 1985:196f). Det medeltida kammaterialet 
kommer främst från stadslager och innehåller mest dubbelkammar. I och med att 
enkelkammarna konkurerades ut och blir en minoritet i det arkeologiska materialet 
har detta lett till att forskare lagt mindre fokus på användningen av enkelkammen 
under medeltiden. I Broberg och Hasselmos typschema över det medeltida 
materialet betecknas alla enkelkammar med typ 1 och finns i fyra varianter, som 
det inte finns referensbilder på utan endast förklaras med ord. I det studerade 
materialet framgår det att fodralkammar har förekommit, men ingen närmre 
beskrivning sker. Typschemat som Broberg och Hasselmo presenterat baseras på 
kammaterialet funnet vid grävningar i Lödöse i Västergötland (Broberg och 
Hasselmo 1981:72f). 
 
Nedan är en sammanställning av Broberg och Hasselmos beskrivningar av typ1, 
d.v.s. enkelkammar: 

1A – Svagt böjd ryggskena av bågformigt tvärsnitt vanligen 20-25 cm lång.  
1B – Rak, profilerad ryggskena med kort tandrad på ovansidan, längre på 
undersidan, och snidade ändpartier.  
1C – Rak ryggskena, profilerad och dekorerad med tätsittande nitar. 10-20 cm lång.  
1D – Bågformat ryggparti med genombruten dekor och inlagda bronsbleck samt 
övrig dekor.  

(Broberg och Hasselmo 1981:72, 84) 

 
Typ 1A är av samma typ som Ambrosianis Birkakammar och således även 
Thunmark-Nyléns EK1. Det är en stor och grov kam, även tänderna är större och 
grövre än på andra kammar. Längden är ca 20-25 cm och ryggskenan är böjd, 
bred och oftast ornamenterad. Kammen 1B skiljer sig från de andra 
kammaterialen i och med har en kortare taggig tandrad på ovansidan. Denna kam 
är mycket ovanlig och får ingen närmre datering av Broberg och Hasselmo. 
Kammen 1C kan vara allt från mindre än 10 cm till över 20 cm lång. Ryggskenan 
är väldigt smal, ca 1 cm, och den enda dekorationen är den täta nitraden (Broberg 
och Hasselmo 1981:84). Denna kam finns representerat i Lunds material. Där 
beskriver Blomqvist den som en förenkling av den kam, som senare typbestämts 
till 1D av Broberg och Hasselmo (Blomqvist 1942:150). Typen 1D har ett 
karaktäriskt utseende med en kraftigt böjd ryggskena som avslutas med liknande 
öron som på Thunmark-Nyléns typ EK2. Enligt Broberg och Hasselmo ska den ha 
genombruten dekor (Broberg och Hasselmo 1981:84). Denna kamtyp finns 
representerat i kammaterialet från Lund, där dessa kammar har genombrytningar 
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eller ornament men kan även vara helt odekorerade, bortsett från nitarna 
(Blomqvist 1942:144f). 

4  Analys och tolkning 

Kammarna som denna studie behandlar kommer från Högskolan på Gotlands 
seminariegrävningar från Snauvalds 1:2 i Västergarn, mellan åren 2006-2011. Det 
totala antalet inmätta kammar uppgår, i början av 2012, till 167 stycken. (Se 
appendix 9.9 Fyndlista) Kamfynden från åren 2006-2010 baseras på 
typbestämningen av Frögeli år 2011. Frögeli fann 35 sammansatta enkelkammar 
samt 13 fodral. Från året 2011 finns 42 registrerade kamfynd, dessa har 
typbestämts av författaren som fann 18 kamfynd av intresse för denna uppsats. 
Denna studie baseras således på 66 registrerade kamposter, 42 % av det totala 
antalet registrerade kamfynd. I genomgången av materialet fann både Frögeli och 
författaren att vissa poster innehöll flera olika fragment som inte kunde relatera till 
varandra. Dessa gavs då tillfälliga numreringar, t.ex. fyndnummer 4366, som 
delades till 4366,1 (sammansatt enkelkam) och 4366,2 (kamfodral). Det slutgiltiga 
totala antal kamfynd uppgår därför till 70 stycken.  
 
I själva analysen av materialet framkom det att tre poster utav dessa 70 är 
registrerade som kamfynd, och typbestämda av Frögeli till kamfynd, men kan inte 
identifieras som kamfynd av författaren. Dessa tre fragment har därför fått 
benämningen bearbetat ben. Figur 4 visar fördelningen av kamfragment, 
fodralfragment och bearbetat ben.  
 

 
Figur 4. Fördelningen av sammansatta enkelkamsfragment, fodralfragment och bearbetat ben från 
Västergarn. 

4.1 Västergarns material  

I analysen studerade författaren alla 67 fragment som registrerats till antingen 
sammansatt enkelkamsfragment eller fodralfragment. Då alla fragment inte går att 
typbestämma använde sig författaren av samma analys över 
fragmenteringsgraden som Frögeli upprättat 2011. Detta för att kunna undersöka 
vilka fragment som är relevanta för en dateringsanalys. Terminologin som Frögeli 
upprättade består av tre olika kategorier: K, för komplett, D, för defekt och F, för 
fragment. Komplett innebär att alla delar utav kammen finns representerade. 
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Defekt innebär att kammen går att typbestämma trots att alla delar inte finns 
representerade och Fragment innebär att objektet endast går att identifiera som en 
kam eller fodraldel, och även de tre bearbetade benen har fått denna grad, fig. 5. 
(Frögeli 2011:13f). Liksom i Frögelis studie kommer denna dateringsanalys endast 
bestå av de kamfynd som fått fragmenteringsgraden Kompletta eller Defekta, 
d.v.s. 38 stycken kamfynd. De fragment som fått fragmenteringsgraden F är inte 
av relevans, då dessa ej går att typbestämma närmre. Några få fragment kommer 
att belysas närmre under kapitel 4.2.6 Obestämda fragment.  
 

 
Figur 5. Fragmenteringsgraden hos kammaterialet från Västergarn. 

 

4.2 Enkelkammarnas datering i Västergarn 

För att typbestämma och datera kamfragment har en jämförande studie 
genomförts där Västergarns material har jämförts med bilder och beskrivningar ur 
referenslitteraturen. Utgångspunkten har varit Broberg och Hasselmos typschema, 
där enkelkammarna endast beskrivs med ord och Thunmark-Nyléns beskrivningar 
av kamtyperna i ord, men fotografier av de olika typerna av kamfynd visas. Annan 
referenslitteratur som använts är Ambrosiani, Blomqvist, Grieg och Persson. 
Ambrosianis typer är endast beskrivna på tyska, vilket har gjort att författaren har 
vänt sig till andrahandskällor som behandlar Ambrosianis kamtyper (MacGregor 
1985, Ashby 2009).  Blomqvist och Grieg utförde sina studier under 1930-40-talet 
och kommer endast användas som riktlinjer inom dateringen, då de kanske inte är 
aktuella inom dagens forskning där nya undersökningar och studier kan ha 
genomförts utan författarens vetenskap.  
 
Följande typer har kunnat identifieras i Västergarn: Broberg och Hasselmos 
kamtyp 1C och 1D, Thunmark-Nyléns kamtyp EK4 och fodraltyp FK3 med 
tillhörande särgrupp, fig. 6. En kam har inte kunnat identifieras till en existerande 
kamtyp och kommer att behandlas individuellt under kapitel 4.2.4. Övrigt kamfynd. 
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Figur 6. Fördelningen utav de typbestämda kammarna.  

4.2.1 EK4 

Fyndnr. 1352 saknar helt ornament och är mycket simpel i sin utformning. Trots 
detta är det ett av de mest intressant kamfynden från Västergarn, då den har en 
tydligt vikingatida form. Kammen saknar ena ändplattan, men kan ändå beräknas 
att vara 12-14 cm lång som hel.  Ryggskenans övre kant är lätt böjd, medan 
nedersta kanten är helt rak längs med tandplattorna. Ryggskenan är bredast i 
mitten och smalnar av mot kanterna. Ingen dekor finns på kammen, vare sig 
ornament eller av nitar. Tänderna är grova och på ändplattan är tänder mycket 
snett utskurna. Nitarna är placerade glest där de fyra mellersta nitarna verkar vara 
placerade i par, vilket är typiskt för vikingatiden (Thunmark-Nylén 1991:120). Runt 
om nitarna på fynd 1352 har metallen färgat kammen brun. Nitarna är troligast 
gjorda av järn, då andra kamnitar ur materialet uppvisar en grönaktighet som är 
vanligast hos nitar gjorda av brons som korroderat.  
 
Med alla dessa faktorer inräknat överrensstämmer fynd 1352 med EK4 i alla 
punkter. EK4 är den sista kamtypen Thunmark-Nylén har identifierat. Kamtypen 
förekommer inte i de vikingatida gravfälten utan finns endast representerat i 
kyrkogårdsfynden (Thunmark-Nylén 1991:122). Fynd 1352 stämmer även 
överrens med Ambrosianis typ B4, i både form och den obefintliga dekoren. 
Kamtypen B4 är mellan 10-15 cm lång, saknar dekor och har en välvd rygg. Då 
beskrivningarna till Ambrosianis typer är hämtade från andrahandskällor och 
beskrivningen av kammen B4 inte är så omfattade förefaller det vara mycket 
osäkert att typbestämma fynd 1352 som en B4-kam, trots likheten. Dessutom 
beskrivs Ambrosianis kamtyper endast utifrån ryggskenan, inte nitar, tänder eller 
råmaterial som Thunmark-Nylén beskriver sina typer.  Att typbestämma 1352 
utifrån Thunmark-Nyléns beskrivning av EK4, ger ett säkrare resultat då fler 
faktorer räknas in i typbestämningen, till skillnad från Ambrosianis B4 där det 
endast beror på ryggskenans form och dekor.  Kam 1352 liknar inte någon kam 
från Blomqvists, Broberg och Hasselmos, Griegs eller Perssons 
sammanställningar över ett medeltida material från Lund, Lödöse och Oslo och 
kan därför inte dateras till medeltid.  
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Fyndnr. 1352 

4.2.2 Typ 1C 

Det förefaller mycket enkelt att typbestämma kammen 1C. Detta beror på att 
kammen är lätt att känna igen på den raka och mycket smala ryggskenan och de 
tätsittande nitarna. Hur tätt nitarna sitter placerade definieras inte i litteraturen, det 
enda som nämns är att det finns fler nitar än vad som behövs. Vissa typer av 
kammar har en snäv bedömning av längden där det endast rör sig om 2-4 cm. 
Detta är inte fallet med kamtyp 1C, då den anges vara 10-20 cm lång. Detta är en 
faktor som gör den mycket lätt att typbestämma, då det sällan förekommer 
kammar som är kortare än 10 cm eller längre än 20 cm.  Dessa faktorer har gjort 
att flera mindre fragment, <2 cm, har lyckats identifierats som 1C i och med den 
smala och raka ryggskenan och de många nitarna. Fem 1C-kammar går att sätta 
ihop till hela kammar och de har de ungefärliga längderna 12, 20 och tre har 
längden 13 cm (se appendix 9.2 Bilder av typ 1C - hela). Det minsta fragmentet är 
endast 1 cm lång, och har endast en nit, men uppvisar ändå tillräckligt rak och 
smal ryggskena för att klassificeras som en 1C-kam.   
 
Tätheten på nitarna i referensmaterialet ligger på 0,3 - 1 cm, tätare mellan nitarna 
ger kammen en yngre datering (Blomqvist 1942:149, Broberg och Hasselmo 
1981:84, Persson 1976:325ff). På fem kammar i Västergarnsmaterialet kan 
tätheten inte urskiljas då fragmenten är för små. Bland de fem hela kammarna i 
materialet uppvisar fynd nr 486 och 1158 en gles nitrad. Dessa har 13 respektive 
11 nitar på sex tandplattor, ungefär två stycken per platta. Fynd 1932 och 3107 
har 19 respektive 18 nitar på fem tandplattor, tre till fyra nitar per tandplatta. Den 
sista hela kammen har nio tandplattor och är ca 20 cm lång. Den har 36 nitar vilket 
är fyra nitar på varje platta. Då 1C-kammens utveckling över tiden går från glest 
mellan nitar till tätare har det tolkats som att fynd 486 och 1158 är äldre än de 
andra tre. 
 
Totalt uppvisar fem kammar i materialet att de har en gles nitrad, 0.6-1 cm mellan 
nitar, en till två nitar per platta. Resterande 1C-kammar har ca 0.3-0.5 cm mellan 
sina nitar, vilket är det som tolkats av författaren som benämns ”mycket tät nitrad” 
referenslitteraturen (jämför fyndnr. 1932 med ”tät” nitrad och fyndnr. 1158 med 
”gles” nitrad).   
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Broberg och Hasselmo ger kammar av typen 1C en datering till 1200-talets första 
del. Detta baseras på det lager i Lödöse dessa kammar är funna i (Broberg och 
Hasselmo 1981:84). Grieg anser att Oslos sammansatta enkelkammar av typen 
1C börjar brukas i början av 1200-talet (Grieg 1933:223f). Blomqvist daterar Lunds 
typ 1C till slutet av 1200-talet, då tre av sex kammar är funna i lager som dateras 
till mitten av 1200-talet. De andra tre kammarna är funna i lager som daterats till 
slutet av 1200-talet (Blomqvist 1942:150). I de nyare utgrävningarna av 
PKbankens tomt i Lund har en kam av typen 1C’s proportioner daterats till 1050-
1100. Denna kam hade dock för glest mellan nitar för att vara en helt utvecklad 
1C-typ, den hade endast 11 nitar på sju tandplattor. Ytterligare två 1C-kammar 
med mycket tätare nitrad daterades till 1100-1150. En av dessa kammar 
uppvisade 47 nitar på sju tandplattor (Persson 1976:323ff). Ashby daterar 1C-
kammen i England, som han kallar för 8c, till 1000-1200-talet (Ashby 2010:6). Att 
1C-kammen är så vanligt förekommande ger många olika dateringar. Broberg och 
Hasselmo, Blomqvist och Grieg har daterat den från 1200 till 1300, medan de 
nyare utgrävningarna i Lund och Ashbys studier har visat att den introduceras där 
50-150 år tidigare.  
 

Författare Lokal Tidigaste datering Slut 

Broberg & Hasselmo Lödöse 1200 1250 

Grieg Oslo & Trondheim 1200 1250 

Blomqvist Lund -42 1250 1300 

Persson  Lund -76 1050 1150 

Ashby Storbritannien 1000 1200 
Figur 7. Referenslitteraturens dateringar av 1C-kammen, samt lokal och alternativt årtal. 
 
I Broberg och Hasselmos definition av en 1C-kam nämns endast nitraden som en 
dekor, ingen annan ornamentik på kammarna finns representerat (Broberg och 
Hasselmo 1981:72). I Blomqvists studie finns ett exempel där en kam av 1C’s 
proportioner har varannan nit och varannan punktcirkel. Ett kamfragment från 
Västergarn uppvisar samma dekor, fyndnr. 134. Detta har av författaren tolkat som 
en 1C-kam, trots att den ej finns representerat i kammaterialet från Broberg och 
Hasselmos typbeskrivningar. Blomqvist har gett denna kam samma datering, 
1250-1300, som oornamenterade 1C-kammar, då han anser att det rör sig om 
samma kamtyp (Blomqvist 1942:150). I och med att kammen är dekorerad med 
punktcirklar blir nitraden automatiskt glesare, men denna kam kan inte tolkas som 
en tidig form av 1C, utan inom den relativa kronologin förblir kammens datering 
okänd. 
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Fyndnr. 1932 
 

 
Fyndnr. 1158 
 

  
Fyndnr. 134. 

4.2.3 Typ 1D 

Den enda icke fragmenterade kammen från Västergarn är fyndnr 473. Kammens 
utseende skiljer sig från det resterande kammaterialet då ryggskenan har en 
distinkt form som ingen annan kam uppvisar. Närmast tandraden har ryggskenan 
en avsats som buktar ut längs med nitraden. Ryggskenans övre del är nästan 
halvcirkulär och avslutas på ändarna med öron, som sticker upp. Denna specifika 
form av ryggskenan uppvisas både i det vikingamaterialet, Thunmark-Nyléns typ 
EK2, och i det medeltida, Broberg och Hasselmos typ 1D. Likheterna mellan EK2 
och 1D är mycket tydliga. Det som gör att fyndnummer 473 typbestäms till 1D är 
avsatsen, längden, den nästan halvcirkulära ryggskenan och den dubbla nitraden 
längs avsatsen och ryggskenans övre del. Alla dessa faktorer överrensstämmer 
med den medeltida formen då det inte finns på den vikingatida EK2. Däremot ska 
typ 1D, enligt Broberg och Hasselmo, ha genombruten dekor med ett bronsbleck 
bakom. Detta har inte fyndnummer 473. I Lunds material finns både exempel av 
typ 1D med genombruten dekor och utan, som fyndnummer 473, som enligt 
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Blomqvist tillhör samma kamtyp. De kammar som är av modellen större i 
Blomqvist studie ser ut som den kam som är funnen i Västergarn 1929 av Harald 
Hansson (bild 4). Denna kam från Västergarn har genombruten dekor i form av 
kors, men även T-formade utskärningar var vanliga (Blomqvist 1942:146). 
 
Två fynd som fått fragmenteringsgraden defekt, 2246 och 2110, består endast av 
en bit av ryggskenan. Dessa har genombrytningar i ryggskenan och inlagda 
bronsbleck. Genombrytningarna är troligtvis av T-formen. Dessa fragment har 
även en mycket tät nitrad, både på den övre och undre nitraden. Huruvida 
ryggskenans avslut har haft den öronliknande formen går inte att spekulera i. Men 
då ingen annan kamtyp har elementet genombrytningar som dekor typbestäms 
dessa fragment till typen 1D. 
 
Broberg och Hasselmo daterar 1D-kammen från Lödöse till tidigt 1200-tal, men 
hävdar att det är en kamtyp som hör till 1000- och 1100-talet (Broberg och 
Hasselmo 1981:84). Blomqvist har svårt att datera denna kamtyp, ingen av 
kammarna från Lund är funna i daterbara lager. Blomqvist påpekar även att 
kamtypen inte finns representerat i de vikingatida handelsplatserna Dorestad, 
Hedeby eller Birka och är därför inte en vikingatida kamtyp. Kamtypen liknar den 
från Västergarn, som har två olika tandningar, en tjockare och en smalare. Enligt 
Blomqvist är sammansatta enkelkammar med två olika tandningar en företeelse 
som är vanligt under 1200-talet. Därför daterar han alla kammar som liknar typ 1D 
till 1200-talet (Blomqvist 1942:146). En kam av detta slag är funnet i utgrävningen 
av PKbanken i Lund, där har den funnits i lager som dateras till 1150-1200-talet 
(Person 1976:327). Grieg har funnit denna kamtyp under brandlagret från branden 
1248 i Oslo och därför daterar han kamtypen till att vara yngre än 1250 (Grieg 
1933:230).  
 

Författare Lokal Tidigaste datering Slut 

Broberg & Hasselmo Lödöse 1000? 1250 

Grieg Oslo & Trondheim ? 1250 

Blomqvist Lund -42 1150 1250 

Persson  Lund -76 1150 1200 
Figur.8. Referenslitteraturen dateringar av typen 1D, samt lokal och årtal. 

 

 

Fyndnr. 473 



26 

 

    

Fyndnr. 2110 Fyndnr. 2246 

 

Figur 8. Kammen från Västergarn som Harald Hansson fann vid grävningen 1929.  
SHM, föremålsidentitet 117119.  

4.2.4 Fodralkammar 

De fodral som kommer att medverka i dateringsanalysen är 6, 46, 112, 915, 1187, 
1409, 1905, 4366.2 och 7045. Den enda av dessa som har fått fragmenterings-
graden komplett är fynd 1409. (se appendix 9.6 Bilder av fodral) Då majoriteten av 
fodralen i Västergarn uppvisar att spänn- och skyddsskenan sitter ihop kommer 
därför detta fenomen hädan efter kallas dubbelskenor.  
 
Fynd 1409 består av en fyrkantig slutplatta, separat styrskena och dubbelskenor. 
Dekoren på slutplattan består av tre lodräta linjer och ett kryssornament av dubbla 
linjer. Dekoren på dubbelskenan består endast av tätt placerade nitar, troligen 
gjorda av brons då det är grönaktiga. Dubbelskenan är smal och har en rak profil. 
Kammen som har tillhört detta fodral har troligen varit en 1C-kam, då kammens 
ryggskena oftast matchar skyddsskenan i dekor och form. Sprinthålet sitter i den 
skåran som är gjord för att markera en skillnad mellan de tidigare typerna, som 
hade separata spänn- och skyddsskena. I och med att fynd 1409 har 
dubbelskenor typbestäms den automatiskt till Thunmark-Nyléns FK3. Däremot har 
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Thunmark-Nylén påträffat en särgrupp inom FK3, där fodralen har fyrkantiga 
slutplattor istället för femsidiga som det vanligen är.  
 
Fynden 1905 och 4366 består endast av en fyrkantig slutplatta. 1905 har ingen 
ornamentik på slutplattan och 4366 har endast tre lodräta streck på kanten av 
slutplattan. Fynden 6, 46, 112, och 1187 består alla av endast dubbelskenan, med 
den karaktäristiska skåra i mitten, vilket typbestämmer dem till FK3.  Fynd 46 har 
punktcirkelornament på endast ¼ av skenan, detta kan tolkas som att den inte har 
blivit färdigställd. Fynd 6 och 112 består endast av mittendelen av skenan vilket 
gör det mycket svårt att tolka.  Fynd 1187 består av en hel skena, vars form är lätt 
böjd och liknar fyndnr 915. Ornamentiken består av lodräta streck på ändarna och 
snedställda streck i mitten. På dubbelskenan nedre del, ”skyddsskenan”, finns 
även fyra stycken punktcirklar.  
 
Fynd 915 består av dubbelskenor och två slutplattor, men de sitter inte ihop. 
Formen är lätt böjd på ena sidan utav skenan och den andra är rak. Ornamentiken 
består av lodräta streck på sidorna. Övre delen av dubbelskenan består av 
snedställda streck och på nedre delen av kryssornamentik. Slutplattorna har en 
femsidig form, men är inte symetriska vilket tyder på ett slarvigt hantverk, eller att 
ena slutplattan gått sönder och man har lagat den.  
 
Dessa åtta fodralfragment som presenterats kan typbestämmas till Thunmark-
Nylén FK3. Hon daterar denna kamtyp till period VIII:4 1090/1110 – (1200), men 
särgruppen dateras endast till 1100-talet (Thunmark-Nylén 1991:118). Blomqvist 
har ett exempel på ett fodral med fyrkantiga slutplattor, som han anser tillhöra 1C-
kammarna och därmed daterar han fodralet samtida med 1C-kammar, d.v.s. sista 
halvan av 1200-talet (Blomqvist 1942:150). I Broberg och Hasselmos typschema 
presenteras inte kamfodral, men de nämner ett kamfodral, med fyrkantiga 
slutplattor och med spänn- och skyddsskena i ett stycke, som är funnet i 
Söderköping. Detta dateras till andra hälften utav 1100-talet (Broberg och 
Hasselmo 1981:77). Från PKbankens utgrävning är ett fodral funnet med liknande 
slutplattor som fyndnummer 915. Det fodralet har hittats i ett lager som daterats till 
1050-1100 (Persson 1976:325). 
 

Författare Lokal Tidigaste datering Slut 

Thunmark-Nylén Gotland 1090/1100 1200 

Broberg & Hasselmo Söderköping 1150 1200 

Blomqvist Lund -42 1250 1300 

Persson Lund -76 1050 1100 
Figur 9. Referenslitteraturens dateringar av fodral med dubbelskenor samt lokal och årtal. 

Fynd 7045 består av en skyddsskena som skiljer sig ifrån de andra i Västergarn, 
då den inte sitter ihop med spännskenan. Skenan har både streckat ornament 
samt punktcirklar. Den går inte att typbestämma närmare då Thunmark-Nyléns 
fodralkammar typbestäms utifrån vilken skena som är bredare än den andre. 
Dateringen av Thunmark-Nyléns FK1 och FK2 sträcker sig från period VIII:2 till 
VIII:4, ca 900-1200, vilket är ett brett tidsspann som tyvärr inte kan minskas ner.  
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Fyndnr. 1409 

 

 

Fyndnr. 7045 

 

 

Fyndnr. 915 

4.2.5 Övrigt kamfynd 

Den enda kompletta kam som inte kunde typbestämmas är fyndnummer 5507. Det 
är en liten kam, ca 9 cm, vilket är relativt ovanligt. Kammens ryggskena är lätt böjd 
och vinkelrät mot tandraden. Ornamentik består av punktcirklar, lodräta och 
snedställda streck. I referensmaterialet finns inte någon kam som liknar denna från 
varken vikingatiden eller medeltiden. Dock förs tankarna till vikingatiden i och med 
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ornamentiken då de flesta typer under medeltiden saknar ornament. Men 
vikingatida typer är oftast större, både i längd, bredd och höjd. Ambrosiani 
definierar sina typer utifrån ryggskenans dekor, men ingen typ finns representerat 
som har både streck och punktcirklar.  

 

 

Fyndnr. 5507 

4.2.6 Obestämda fragment 

Av materialets 70 kamfynd har 24 kamfragment inte kunnat typbestämmas. Dessa 
kan endast identifieras som sammansatta enkelkammar. De flesta fragment är 
tandplattor, där ryggskenan saknas och kan därför inte typbestämmas. 

 

 
Figur 10. Fördelningen utav kamdelarna hos de obestämda fragmenten.  
 

Fyra speciella fragment kommer att beskrivas mera ingående. Tre fragment, 41, 
2594 och 5000, uppvisar likheter med tandplattorna hos fynd 1352, av typen EK4. 
De har grova tänder och ovansidan är lätt böjd, vilket tyder på att ryggskenan 
också varit lätt böjd. Typen EK4’s tandplattor är väldigt snarlika alla vikingatida 
typers och då ryggskenan saknas kan dessa fragment inte typbestämmas närmre. 
Fyndnummer 2477 är helt unikt i Västergarn. Det är en bit av en tandplatta, utan 
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tänder. Ovansidan av tandplattan, som syns mellan ryggskenorna, är dekorerat av 
täta punktcirklar. Denna ornamentik är vanligast på Thunmark-Nyléns EK2 och 
EK3, som har en lätt böjd ryggskena. Fragment 2477 uppvisar att den haft en rak 
profil, som 1C-kammarna. Men inga 1C-kammar ur referensmaterialet uppvisar 
dekor på tandplattorna.   
 

   
Fyndnr. 2477    Fyndnr. 5000 

5 Diskussion  

Bland enkelkammarna funna i Västergarn har tre typer blivit identifierade och en 
typ av fodralkam, Thunmark-Nyléns enkelkamstyp EK4 och fodralkamstyp FK3 
och dess särgrupp med fyrkantiga slutplattor samt Broberg och Hasselmos 
enkelkamstyper 1C och 1D. Vad detta har för betydelse för tolkningen av området 
innanför vallen redogörs för nedan.  
 

 
Figur 11. Fördelningen av kam- och fodraltyper. 

5.1 Dateringen av Västergarnmaterialet 

Bland de kamtyper som finns representerade i Västergarn dominerar 1C-typen 
överlägset, ungefär 1/3 av kammarna som denna studie bygger på är av typen 1C. 
Då denna typ är den mest omfattande i Västergarn är det högst troligt att det även 
varit då som aktiviteten har varit som mest intensiv. Den tidigaste dateringen 
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denna kamtyp fått är ifrån utgrävningarna av PKbanken i Lund där Persson har 
daterat den till 1050-1100. Denna kam har inte den typiskt täta nitraden som 1C-
kammen ska ha. Fem kammar ur Västergarns material uppvisar inte heller denna 
täta nitrad vilket skulle kunna datera även dem till 1050-1100. Det som gör 
dateringen osäker är att både Broberg och Hasselmo, Blomqvist och Grieg inte 
har gjort en skillnad på 1C-kammar med gles eller tät nitrad, utan de ges samma 
datering. Under kapitlet 1.4 Källmaterial och Källkritik diskuterades de olika 
författarnas sätt att datera kammarna och Persson är den enda av dessa författare 
som daterar efter absoluta årtal, vilket bör påpekas. Av de två 1C-kammar som 
Persson daterar till 1100-1150 är det en som har gles nitrad och en som har tät, 
vilket tyder på att båda formerna kan ha använts samtidigt. Detta antyder att 
kammarna har en inbördes relativ kronologi gentemot varandra där de med glesa 
nitar är äldre än de med tät nitrad. När typen introducerades är svårt att säga då 
det som sagt endast är Persson som använder sig av absoluta årtalsdateringar. 
Men att påstå att kamtypen var vanligt förekommande under sent 1100-tal och 
1200-talet är inte orimligt.  
 
Kamtypen 1D är svårdaterad då den förekommer i många olika varianter. Den kan 
öron eller vara utan. Den kan ha genombrytningar som dekor eller vara helt utan. 
Det finns exempel som är mycket långa, ca 20 cm, men även de som är korta, ca 
10 cm. Trots alla olika varianter behandlar författarna den som samma typ. Denna 
kamtyp dateras av författarna till mellan 1150-1200 som tidigaste datering. 
Kammen är typbestämd av Broberg och Hasselmo, men deras datering av 
kammen högst tvivelaktig då de hävdar att 1D-kammen är av en 1000/1100-tals 
typ och refererar till Blomqvist 1942 s 146. Den enda gången Blomqvist nämner 
1000 eller 1100-talet är när han hävdar att det är Erik Floderus uppfattning ”att de 
icke tillhöra 1000-talet…” Där ”de” hänvisas till kammarna av 1D-typen (Blomqvist 
1942:146). Blomqvist fortsätter med att den kammen från Västergarn dateras till 
1200-talet, men att typen i Lund verkar dö ut vid 1200-talets början. Grieg 
daterade typen till tidigare än 1250. Då kammen har tydliga drag som liknar 
Thunmark-Nyléns vikingatida kam EK2, kan man tänka sig att 1D-kammen är en 
efterföljare till denna. Det verkar därför troligast att typen 1D dateras till tidig 
medeltid, främst under 1100-talet.  
 
Fyndnummer 1352, liknar inte något fynd från de studier som har behandlat 
medeltida kamtyper. Den enda existerande kamtypen den liknar är Thunmark-
Nyléns EK4. Denna kamtyp är främst funna bland kyrkogårdsfynden, som får sin 
datering till tidigast 1090 och upphör innan 1200-talet och är samtida med fodral 
av typ FK3 (Thunmark-Nylén 1991:122).  
 
Fodralkammarna är svåra att analysera. De finns både i det vikingatida och 
medeltida materialet. Endast Thunmark-Nylén presenterar dem i olika typerna och 
deras datering, inom det vikingatida materialet. I litteraturen som behandlar det 
medeltida materialet har inga typologiska analyser av fodralen genomförts och de 
endast dateras efter vilken kontext den är funnen i. Detta kan påverka tolkningen 
och dateringen av fodralen. De fodralen i Västergarn som kan typbestämmas är 
alla av typen FK3. Thunmark-Nylén daterar FK3 till 1090/1100 och slutdateringen 
är under 1200-talet då fodralkammen dör ut med den sammansatta enkelkammen 
och ersätts av dubbelkammen (Thunmark-Nylén 1991:118). 
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Dateringen av kammarna och fodralen i Västergarn har avslöjat att alla fyra typer 
kan dateras till tidigt eller sent 1100-tal, samt att de går in i 1200-talet. Detta tyder 
på att kammaterialet i Västergarn inte blev utbrett förrän i övergången mellan sen 
vikingatid och medeltid, under 1100-talet. Kammarna indikerar att det inte finns 
någon vikingatid innanför vallen, på Snauvalds 1:2. Då kammen varit högst 
personlig under vikingatiden borde i så fall fler fynd av vikingatida typer gjorts på 
platsen. I och med att enkelkammarna konkurerades ut under 1200-talet av 
dubbelkammen gav ingen av kammarna en datering till 1300-tal, utan endast 
1100-1200-tal.  
 
De kamtyper som inte identifierades i Västergarns kammaterial är Thunmark-
Nyléns kamtyper EK1, EK2, EK3 och fodralkamstyperna FK1 och FK2. Broberg 
och Hasselmos typ 1A och 1B har inte heller kunnat identifieras. Typ 1A och EK1 
är troligtvis samma kamtyp och dateras från 800 till 1000-talets början. Kammarna 
EK2 och EK3 tillhör mellersta vikingatiden, 900-1100-talet och kännetecknas av 
mycket ornamentik, på både ryggskenan och ändplattorna. Fodral av typerna FK1 
och FK2 dateras till 900-1200-tal, trots att den sistnämnda typen har en datering 
som sträcker sig fram till 1200-talet finns den inte representerad i Västergarns 
material. Alla dessa kammar kan dateras till innan 1000-talet, vilket kan tolkas som 
att Västergarn inte var en aktiv handelsplats innan 1000-talet. Alla enkelkamtyper 
ur referensmaterialet kan härledas till 1100-talet och framåt. Typen 1B är en 
mycket ovanlig kam och har inte påträffats i Västergarn eller i någon annan 
referenslitteratur utanför Broberg och Hasselmos. 

5.2 Aktiviteten i Västergarn 

Västergarns kammar och fodral har daterats till 1100-1200-tal, i övergången 
mellan vikingatid och medeltid. I diskussionen om sambandet mellan Västergarn 
och Paviken kan endast kammaterialet datera Västergarn. Hur exakta 
dateringarna av Paviken är kan diskuteras. I Paviken har fynd från 700 till 1000-
talet funnits, med en tyngdpunkt på 900-talet (Carlsson 2011:134). Nykalibrerade 
14C-dateringar och dendrokronologiska resultat har gett upphov till nya tolkningar, 
att Paviken inte övergavs helt år 1000, utan platsen fortsätter att användas en bit 
in på 1000-talet (Norderäng 2009:5f). Det hade varit spännande att finna en kam 
som kunde dateras till tidigare än 1000-talet, detta hade kunnat tyda på att 
Västergarn och Paviken existerat samtidigt, men inget fynd av detta slag har 
funnits i materialet. Den tidigaste dateringen av en kamtyp som finns representerat 
i Västergarn är Perssons datering av 1C och FK3, som dateras till 1050-1100. 
Men om Västergarns 1C-kammar och FK3 kan dateras till samma tid är svårt att 
säga. Om det överensstämmer med denna datering är det ändå ca 50 år efter att 
aktiviteten i Paviken har börjat minska. I och med att det från 900-talet förekommer 
lokala kammakerier, tar det längre tid för en typ att spridas och lokala varianter 
förekommer oftare (Thunmark-Nylén 1991:125).  
 
Thunmark-Nyléns studie över kyrkogårdsfynden har gett en bild över hur 
kammaterialet på Gotland har sett ut i övergången mellan vikingatid och medeltid, 
omkring 1000-1100-talet. Kyrkogårdsfynden lever kvar in på 1100-talet, men 
denna praxis slutar innan 1200 (Norderäng 2009:7, Thunmark-Nylén 1991:124, 
Thunmark-Nylén 2004:157). Det är även under denna tid då fyndmaterialet visar 
en ökad aktivitet i området innanför Västergarnsvallen, speciellt fastigheten 
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Snauvalds 1:2. Inom dessa kyrkogårdsfynd finns både material som man har 
funnit på vikingatida gravfält och i medeltidens stadslager och boplatslämningar. 
Den typen av kam som Thunmark-Nylén främst funnit bland kyrkogårdsfynden är 
EK4 och fodralkammarna av typ FK2 och FK3 (Thunmark-Nylén 1991:122). I 
början av fodralkammens användning är det främst männen som får med sig dem i 
gravar. Detta har framkommit av både Thunmark-Nyléns studie och Ambrosianis. I 
Ambrosianis Birkamaterial finns endast fodral av typen FK1, som återfinns i 
mansgravar vilket har gjort att Ambrosiani har tolkat alla kamfodral som en 
manskam. Thunmark-Nylén ser däremot tecken på att FK1 var en manskam 
medan FK2 och FK3 är funna i kvinnogravar. En tolkning av detta är att under 
tiden som FK2 och FK3 dateras till introduceras även dubbelkammen. De första 
dubbelkammarna som hittas bland kyrkogårdsfynden finns i mansgravar. Det var 
alltså männen som först började använda de nyintroducerade typerna, både FK1 
och dubbelkammen. I och med att Birka överges innan fodralen av typerna FK2 
och FK3 introduceras, har bara männen där fodralkammar (Thunmark-Nylén 
1991:124f). Började kvinnorna använda fodralkammar innan dubbelkammen 
introduceras eller var det männen som började använda dubbelkammar och 
således övergav fodralkammen, som sedan kvinnorna tog över? Är FK2 och FK3 
endast kvinnokammar? Den kamtyp som främst kopplas ihop med kvinnogravar är 
den enkla och helt oornamenterade EK4, vilket tyder på att kvinnornas kammar 
inte var lika dekorerade eller utsmyckade som männens. Hur kommer det sig då 
att kvinnorna har två helt nya typer av fodral, som har både rikt utsmyckade dekor 
och form? Detta framgår inte tydligt av litteraturen.  
 
Skulle man kunna tolka det som att nio kvinnor har bott på denna plats i 
Västergarn i och med att en kam av typen EK4 och åtta fodral av FK3 har 
identifierats? Att påstå detta är högst osäkert då kammarna är funna i 
bebyggelselämningar och inte i gravar. Dessa kammar kan även ha gått sönder, 
slängts och ersatts av en ny kam, eller bara inte påträffats i mansgravar. Männen 
har mest kopplats ihop med FK1 och de tidigaste dubbelkammarna. Då 
dubbelkammarna inte har behandlats i denna studie och inga fynd har identifierats 
som en FK1 kan diskussionen kring männens kammar i Västergarn inte föras 
vidare.  
 
Vid en jämförelse med enkelkammarnas dateringsresultat och Lönnegren 
Wikenstens studie från 2011 över Västergarns pärlor, finner man liknande resultat. 
Pärlorna från studien har daterats till 1000- och 1100-talet, vilket är något tidigare 
än vad kammarna uppvisar (Lönnegren Wikensten 2011:30). Det kan tänkas vara 
så att smycken, som pärlor har ärvts inom familjen medan kammar är personliga. 
Kammarna har en kortare livslängd vilket gör att de kan ha hamnat i jorden 
tidigare än smycken som pärlor.  Thunmark-Nylén tar upp ett exempel om att 
bronsspännen som finns i gravar kan vara väldigt slitna av en lång användningstid 
innan de följt med den döde i graven (Thunmark-Nylén 1991:111). 
 
Referenslitteraturens kammaterial har fått spridda dateringar, trots att det har rört 
sig om samma typ av kam. För att kunna bidra med mer information om 
bebyggelsen i Västergarn och om kammarna är en kontextuell studie till stor hjälp 
vid framtida studier.  Även en analys av själva råmaterialet, om det rör sig om horn 
eller benkammar, eller om det är brons eller järnnitar kan ge kammarna en säkrare 
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datering. Lyckas man finna korsfynd minskar tidspannet och man kan få en 
säkrare datering av kammen och således bebyggelsen i Västergarn.   

6 Resultat  

Tolkningen av enkel- och fodralkammarnas datering har resulterat i att kammarna 
varit i bruk under 1100-1200-talet, fig. 12. Vissa tidigare och senare dateringar har 
förekommit men majoriteten har legat kring 1100 och till mitten av 1200-talet. Den 
sortens kam som vanligast är typen 1C. 1/3 av materialet som denna studie 
baseras på är av denna typ. 1C-kammen finns i två utföranden, en med täta nitar 
och en med glesa. De med glesa nitar är föregångare till dem med täta nitar. 1C-
kammarna dateras till slutet av 1100- och till mitten av 1200-talet. I och med den 
omfattning som 1C-kammen utgör verkar det vara då området är som mest aktivt 
och intensivt. Att genomföra en kontextuell studie över dessa kammar kan ge mer 
information om när dessa kammar introduceras i Västergarn.  
 

Figur 12. Samtliga dateringar av kamtyper och fodral ur referenslitteraturen.  

Inga typiskt vikingatida kammar förekommer och endast ett fyndnummer är av 
samma typ som är vanligt i kyrkogårdsfynden. Detta tyder starkt på att området 
innanför Västergarnvallen inte har startat under vikingatid utan kan som tidigast 
dateras till efter 1000-talet.  
 
Högskolan på Gotland syften med seminariegrävningar har bland annat varit att 
minska tidspannet från Pavikens upphörande till Västergarns grundande. Då det 
”fattades” 150 år, mellan det att Paviken övergas år 1000, till att den romanska 
kyrkan byggs ca 1150. Med kammarna som utgångspunkt, har detta tidsspann 
minskat med ca 50 år, men det går inte att uppfatta en kontinuitet från Paviken till 
Västergarn. I frågan om det funnits början till en stadsbildning i Västergarn kan 
man inte utifrån detta kammaterial se om det varit möjligt eller inte.  
 
Då fynden kommer ifrån medeltida boplatslämningar är det mycket svårt att uttala 
sig om ägarens kön, sociala status och hur kammen har brukats. Paralleller till 
vikingatiden och kyrkogårdsfynd kan dras, men detta kan inte ge säkra resultat 
utan är endast en fråga om olika tolkningar. 

7 Sammanfattning  

Området innanför vallen i Västergarn har sedan 1800-talet varit mycket 
omdiskuterad. Diskussionerna har kretsat kring om Västergarn är vikingatida eller 
medeltida och om det varit början till en stad eller endast en handelsplats. 
Högskolan på Gotland har sedan 2005 haft seminariegrävningar innanför vallen, 

 
EK4   1C   1D   FK3    

 
Start Slut Start Slut Start Slut Start Slut 

Thunmark-Nylén 1090/1100 1200         1090/1100 1200 

Broberg & Hasselmo     1200 1250 1100 1200 1150 1200 

Grieg     1200 1250 ? 1250     

Blomqvist     1250 1300 1200 1250 1250 1300 

Persson     1050 1150 1150 1200 1050 1100 
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för att finna klarhet kring aktiviteten i området innanför vallen. Syftet med denna 
uppsats har varit att belysa den tidigaste perioden i detta område och undersöka 
om Västergarn har rötter i vikingatiden eller om det endast rör sig om medeltida 
lämningar. Detta har utförts med hjälp av enkelkammarna och kamfodralen som är 
funna vid seminariegrävningarna mellan 2006-2011. Fram till början av 2012 har 
det registrerats 167 kamfragment och denna studie behandlar de 67 kammar som 
har typbestämts till sammansatta enkelkammar och kamfodral. Frågeställningarna 
till uppsatsen behandlar enkelkammarnas datering och vad kammarna kan säga 
om aktiviteten i området innanför vallen. Då kammen var ett vardagligt 
bruksföremål och en vanlig gravgåva under vikingatiden har dess betydelse för 
människorna och deras användning behandlats. I analysen kunde tre kamtyper 
identifieras ur Västergarns material, Thunmark-Nyléns EK4 och Broberg och 
Hasselmos 1C och 1D. Av Thunmark-Nyléns fodraltyper identifierades endast 
FK3. Efter analysen har det framgått av materialet att det främst daterar sig till 
1100- och 1200-talet, i övergången mellan vikingatid och medeltid. En kontextuell 
studie och en råmaterialsanalys är av hög relevans för att ge kammarna en 
säkrare datering.  
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8 Efterord  

I slutskedet av uppsatsskrivandet påbörjades detta årets, 2012, utgrävningar i 
Västergarn.  Under fyndhanteringen framgick det att flera enkelkamsfragment 
även detta år hade hittats. Vid en snabb överblick av författaren rörde det sig om 
flera fragment av kamtypen 1C. Ett av dessa fragment uppvisade en gles nitrad, 
något som inte varit särskilt vanligt bland materialet från Västergarn. Även en 
ändbit från en dubbelskena av fodraltypen FK3 hittades som uppvisar liknande 
dekor som hos fynd 915 och 1187. 
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10 Appendix  

10.1 Typ EK4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fyndnr. 1352 
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10.2 Typ 1C - hela 

 
Fyndnr. 486 
 

 
Fyndnr. 1158 
 

 
Fyndnr. 307 



42 

 

 
Fyndnr. 1932 
 

 
Fyndnr. 3107 
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10.3  Typ 1C   

 

             
Fyndnr. 134    Fyndnr. 1434 
 

           
Fyndnr 87.    Fyndnr. 827 
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10.4 Typ 1D 

 
Fyndnr. 473 

   
   
Fyndnr. 2110 Fyndnr. 2246 
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10.5 Övrigt kamfynd 

 
Fyndnr. 5507 
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10.6 Fodral 

   
Fyndnr. 1409   Fyndnr. 4366.2 
  

                   
Fyndnr. 915    Fyndnr. 1905 
 

 
Fyndnr. 1187 
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Fyndnr. 46 

 
Fyndnr. 112 

 
Fyndnr. 6 
 

 
Fyndnr. 7045 
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10.7 Obestämda kamfragment 

       
Fyndnr. 2594      Fyndnr. 41 
 

     
Fyndnr. 5000                        Fyndnr. 2477 
 



49 

 

10.8 Bearbetat ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnr. 826 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnr. 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyndnr. 5228 
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10.9 Fyndlista 

Förkortningar: 
Obest.  Obestämd  
Bearb.  Bearbetat  
FK Fodralkam 
EK Enkelkam  
RS Ryggskena 
TP Tandplatta 
ÄP Ändplatta 
BP Bronsplatta 
F Fragment 
D Defekt 
K Komplett 

ID År Fastighet Kammodell Typ Del F-grad Appendix 

125 2006 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest. RS F   

205 2006 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest. TP F   

252 2006 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest. TP F   

36 2007 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  RS F   

473 2007 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1D Alla K 9.4 

486 2007 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K 9.2 

1158 2007 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K 9.2 

1352 2007 Snauvalds 1:2 Sam Enkel EK4 Alla K 9.1 

1407 2007 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K   

1409 2007 Snauvalds 1:2 Fodral FK 3 Alla K 9.6 

1434 2007 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D 9.3 

46 2008 Snauvalds 1:2 Fodral FK 3 Skena D 9.6 

112 2008 Snauvalds 1:2 Fodral FK 3 Skena D 9.6 

134 2008 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D 9.3 

190 2008 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F   

194 2008 Snauvalds 1:2 Bearb. Ben  -  - F 9.8 

307 2008 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K 9.2 

453 2008 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

1932 2008 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K 9.2 

2594 2008 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F 9.7 

2702 2008 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F   

274 2009 Snauvalds 1:2 Fodral  FK  Slutplatta F   

311 2009 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  RS F   

915 2009 Snauvalds 1:2 Fodral FK 3 
Skena, 
Slutplatta D 9.6 

6 2010 Snauvalds 1:2 Fodral FK 3 Skena D 9.6 

41 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  ÄP F 9.7 

87 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, ÄP D 9.3 

122 2010 Snauvalds 1:2 Fodral FK Slutplatta F   

498 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

613 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  ÄP F   
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825 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

826 2010 Snauvalds 1:2 Bearb. Ben  -  - F 9.8 

827 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D 9.3 

836,1 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest. TP F   

836,2 2010 Snauvalds 1:2 Fodral FK  Skena F   

866 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F   

867 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, ÄP D   

1905 2010 Snauvalds 1:2 Fodral  FK 3 
Skena, 
Slutplatta D 9.6 

2270 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F   

3107 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K 9.2 

3612 2010 Snauvalds 1:2 Fodral FK Skena F   

3636,1 2010 Snauvalds 1:2 Fodral FK  Skena F   

3636,2 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F   

4433 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest. RS F   

4366,1 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  RS F   

4366,2 2010 Snauvalds 1:2 Fodral FK  Slutplatta D 9.6 

4370 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

5000 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  ÄP F 9.7 

5228 2010 Snauvalds 1:2 Bearb. Ben -  - F 9.8 

5507 2010 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Övrig Alla K 9.5 

7045 2010 Snauvalds 1:2 Fodral FK  Spännskena D 9.6 

175 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F   

214 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  TP F   

1242 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

1187 2011 Snauvalds 1:2 Fodral FK 3 Skena D 9.6 

2030 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest. TP F   

2062 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

2110 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1d RS, TP, BP D 9.4 

2111 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K   

2126 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, ÄP D   

2133 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  ÄP F   

2246 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1D RS, TP, BP D 9.4 

2441 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, ÄP K   

2455 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

2457 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  RS F   

2477 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest.  RS F 9.7 

2489 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

2625 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C Alla K   

2626 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel 1C RS, TP D   

3317 2011 Snauvalds 1:2 Sam Enkel Obest. TP F   

 


