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Kritpipor, tobak och Västergarn. Historik och arkeologisk funktion   

Clay pipes, tobaco and Västergarn. History and archeological function  

 

Abstract  

This essay represents a chronological and contextual analysis of clay pipes that have been 

found in the urban settlement of Västergarn during seminary excavations between 2006 – 

2012, conducted by Gotland University. Clay pipes can be dated closely and are useful means 

for dating and interpreting archaeological contexts from the early modern period, such as 

house foundations. There have been excavated four house foundations in Västergarn with 

different sorts of clay pipes dating to the post-medieval period. Can they tell which people 

used them or which country they were produced? By discussing the meaning of clay pipes in 

early modern society on Gotland this essay tries to answer these questions.  
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1. Introduktion  

Det var den 12 oktober 1492 allt började med Columbus landstigning i dagens Latin-

Amerika. Efter det kom tobaken att erövra världen men det var först i England under 

1500-talets som det blev på modet att röka tobaken genom en kritpipa. Tobakens 

och kritpipans resa börjar på Bahamas 1492.  

Det tog bara 128 år från tobakens upptäckt att göra det till en handelsvara som 

vanliga människor kunde avnjuta på Gotland. De äldsta kritpiporna i Västergarn är 

från 1620-talet. På de 128 åren kom forskare, kungligheter och politiker att förbjuda 

och prisa rökning av tobak.  

Tobak var från början en lyx som var avsedd för de välbeställda. Allt eftersom 

tobaken blev vanligare blev det en produkt som kunde avnjutas av alla. Tobaken gav 

upphov till en helt ny industri och försäljningsmarknad.  

En kritpipa är en engångsprodukt som kan vara utsmyckad, enkel, stor eller liten. 

Den kan dateras genom stämplar, typologi eller övriga detaljer. Kritpipor hittas ofta på 

utgrävningar och kan vara en bra dateringshjälp ihop med andra fynd i en kontext.  

I den här uppsatsen undersöks 56 poster av kritpipor för att bl.a. kunna belysa tre 

husgrunder och en anläggning i Västergarn.  

 

1.1 Historisk arkeologi  

Det finns olika inriktningar inom arkeologin, t.ex. den förhistoriska-och den historiska 

arkeologin. Det har hittills inte genomförts utgrävningar i Västergarn som fokuserat 

på historisk arkeologi. Det har varit vikingatid och medeltid som varit intressant och 

därför har Västergarns historiska tid inte prioriterats. Detta är den första uppsatsen 

som skrivs om platsen Västergarn ur ett historiskt arkeologiskt perspektiv. Den äldsta 

kartan över Västergarn är från 1701 (Carlsson 2011:91). De husgrunder och 

anläggningar som hittats under utgrävningar finns inte beskrivna på denna karta. 

Västergarns historia från medeltid fram till kartsans tillkomst 1701 är därför relativt 

okänd. 
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Det finns arkeologiska indikationer för att platsen bebotts kontinuerligt. Om detta 

vittnar bl.a. fynd av mynt präglade i nyare tid, porslin, keramik och kritpipor m.m. Den 

bebyggelse som en gång låg innanför Västergarnsvallen både från medeltiden och 

nyare tid fram till 1700- och 1800-tal är osynlig idag och kvar är stensyllorna.   För att 

kunna få veta mer om de husgrunder som hittats kommer James Deetz (1996) 

perspektiv väl till hands då han menar att man skall undersöka de små vardagliga 

tingen. Det som finns kvar är vardagsting som kan användas som källor till hur 

befolkningens vardag såg ut i Västergarn under historiskt tid. Den här uppsatsen 

behandlar kritpipans betydelse och kritpipan är ett vanligt föremål inom nyare tids 

arkeologi. Kritpipor är relativt enkla att datera så genom att datera Västergarns 

kritpipor hoppas författaren kunna bidra till husgrundernas datering där kritpipor 

hittats.  

Den historiska arkeologin är baserad på att det finns skriftliga källor och artefakter 

som kan berätta en plats historia. Den förhistoriska arkeologin utspelar sig ofta på ett 

lokalt plan eller en i en viss region medan historisk arkeologi måste anpassas till en 

mer global skala (Deetz 1996:5).  James Deetz skriver i ”In small things forgotten” om 

Amerikas förvandling med inflyttning från Europa, Afrika och Asien. Detta kom även 

att ge norra Europa en mer global värld under den historiska tiden. Det vanligaste 

sättet den förhistoriska arkeologin får sin information ifrån är att gräva ut en plats. 

Inom den historiska arkeologin görs utgrävningar samt att man studerar byggnader 

och annan information som finns ovan mark. Gamla byggnader som är kompletta 

behöver inte grävas ut för att ge information. Exempel på detta är timmerstugorna 

från de första invandrarna i New England (Deetz 1996:7) eller medeltida kyrkor m.m.  

Vardagsting av organiskt material hittas sällan på en förhistorisk utgrävning. Fynd av 

organiskt material hittas ofta inom den historiska arkeologin. En historisk arkeolog 

kan gå till museer för att finna exempel på skinnföremål, keramik, möbler, kläder 

m.m. Problemet med museiföremål är att det oftast är de finaste eller exceptionella 

fynden som visas och detta är inte representativt för sin tid (Deetz 1996:8).  

Problematiken med detta är att det inte ges en sann bild av historiskt tid då den 

vanliga människan inte representeras.  

Från 1850-talet kan fotografier studeras för att t. ex belysa platsens bebyggelse 

(Deetz 1996:9f). Genom att jämföra två referenspunkter i det gamla fotografi samt i 
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det moderna lanskapet går det att återskapa exakta positioner på hus, vägar och 

staket som kanske inte finns bevarade idag.  

Innan den allmänna skolplikten infördes 1842 var det bara en minoritet som kunde 

läsa och skriva. De kunde inte skriva brev och memoarer men deras livshistoria 

tecknades i kyrkböcker, skatteregister och domstolsregister. Deras liv blev i viss mån 

ändå berättat för eftervärlden(Deetz 1996:10f).  

Ett framstående forskningsområde inom marin arkeologi är vrak från nyare tid, där 

man har tillgång till arkiv (Ingelman-Sundby 1985:42f). Regelskeppet Kronan hittades 

genom arkivsökning och runt om i Europa har professionella vrakletare hittat flera 

16–1700-tals vrak. Svenska kronans skepp som sjunkit går många gånger att spåra 

genom krigsarkivet, genom förlisningsrapporter, brev, handlingar och skrivelser om 

bärgning (Ingelman-Sundby 1985:43). Det finns nio landsarkiv idag i Sverige och 

bara i riksarkivet finns 10 000 hyllmeter som behandlar historiska dokument som 

täcker den historiska tidsperioden där det finns dokument bevarade från medeltiden 

till idag. Statens sjöhistoriska museums vrakregister innehåller 700 skeppsbrott och 

ca 10 000 förlisningar från åren 1750 – 1900.  

Utmaningen inom den historiska arkeologin är att få en bild av vad vanliga människor 

gjorde och hur deras vardag såg ut. Kungar, rika och kända personer är mindre inte 

intressant för det representerar inte det vanliga folket. Det har dock gjorts 

utgrävningar av historiskt kända personers hem för att belysa personen i fråga.  

James Deetz menar att vi bör uppskatta de vardagliga och simpla föremål som inte 

har något historiskt värde och som inte finns i historieböckerna. Vardagsföremål som 

användes av den breda massan betonas mer inom den historiska arkeologin då de 

representerar den vanliga människans vardagsliv (Deetz 1996:37).   

Deetz menar att vi i dagens stressade och moderna samhälle luras att tro att det var 

bättre förr: det var vackrare, mindre problem, enklare liv och människor var snällare 

emot varandra (Deetz 1996:255). Dagens miljöproblem som finns har målats upp 

som något nytt vilket vi vet är långt ifrån sant. Vattnet var odrickbart i engelska städer 

på 1600-talet och floden New Hampshire var mer förorenad på 1800-talet än idag.  

Det är en förskönad bild som målas upp av den vanliga medborgaren och dåtidens 

normer. Människor var misstänksamma emot främlingar och ogillade förändringar 
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som kunde förändra deras vardag (Deetz 1996:255f). Bevisen som kan visa 

skillnaden på nu och då finns i det arkeologiska materialet men då måste vi ha ett 

objektivt sinnelag. Endast genom att granska fynden objektivt kan vi se de individer 

som inte fick sin historia nerskriven men som finns bevarade genom de arkeologiska 

fynden.  ”Don`t read what we have written; look at what we have done” (Deetz 

1996:260). 

1.2 Syfte och frågeställningar  

I Västergarn har det hittats kritpipor i husgrunder som är från nyare tid. Uppsatsen 

bygger på 56 poster med kritpipor funna i Västergarn och hur dessa kritpipor kan 

hjälpa oss att få mer kunskap om platsen. Går det att se vem ägaren var till pipan, 

kön, status och när eller hur personen rökte? Genom att se kritpipans kontext som 

ting ger bör detta kunna ge ledtrådar om platsen Västergarn, befolkning och 

bebyggelsemönster i nyare tids hus historik och ägare.  

Syftet med uppsatsen är att försöka se om kritpiporna, som ett historiskt-arkeologiskt 

källmaterial, kan hjälpa till att få fram ett få ny kunskap om bebyggelsemönster och 

befolkning i Västergarn i nyare tid. Syftet är också att försöka få fram Västergarns 

nyare tidsbebyggelse genom att studera byggtekniker som bulhus och knuthus. 

Syftet är också att få reda på kritpipornas proveniens och hur tobaken kom hela 

vägen upp i norden?  De frågeställningar jag kommer arbeta mot är:  

 Kan kritpiporna som funnits i Västergarn hjälpa till att datera platsens 

bebyggelse i nyare tid?  

 Går det att se på vilka personer som rökte kritpipa samt när och var?  

1.3 Material och Avgränsning 

Det är 56 poster med kritpipor som skall analyseras. Dessa kommer från Högskolan 

på Gotlands seminarieutgrävningar som är gjorda i Västergarn mellan 2005 – 2012. 

Den här uppsatsen studerar olika områden som kan associeras med kritpipor och 

Västergarn. För att förstå kritpipan och dess existens kommer tobakens historia 

belysas och för att förstå Västergarn behöver platsens bakgrund också berättas. 

Uppsatsen kommer att behandla tobakens upptäckt och Europas tobakspolitik samt 

Västergarns historia och framförallt de husgrunder som är utgrävda. Uppsatsen 
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behandlar främst Nyare tid. Uppsatsen kommer även behandla medeltiden och då 

kommer även Västergarns bakgrund samt husbyggnadstekniker diskuteras.  

1.4 Metod  

Fyndmaterial jämförs okulärt mot avbildningar och beskrivningar i referenslitteraturen. 

Sammanlagt analyseras 56 poster. Tre var av posterna är odaterbara pipavslag. Av 

de 53 poster som används innehåller de 53 posterna delar av rökkaneler, 12 

piphuvuden och 20 mönstrade bitar.  

En pipa kan ha stämplar, mönster eller andra egenskaper som utmärker den som 

speciell. För att datera stämplar och mönster används referenslitteraturen som 

referensmaterial. En kvantitativ analys genomför genom att mäta pipfragmentens 

rögångar. Denna metod är utarbetad av Harrington, Binford och Friederrich 

(Åkerhagen 2006:18f). Binford förbättrade metoden 1961. Alla pipfragment med hela 

rökgångar mäts. I de posterna med flera fragment adderas resultatet av mätningarna 

och detta tal delas sedan på antal fragment. Resultatet blir en datering räknat på 

medeltalet rökgångarna ger.  

Då piporna kan ha olika ursprung kommer en kronologisk jämförelse gent emot 

referenslitturatur att genomföras. Den information som kritpiporna ger används sedan 

i ett kontextsammanhang för att kunna göra en tolkning av bl. a. Västergarns 

husgrunder. 

För att kunna tolka Västergarns bakgrund och husgrunder kommer en litteraturstudie 

även att genomföras. Den bygger framförallt på Dan Carlssons bok (2011), Kerstin 

Kassels rapport från 1999 samt rapporterna från Högskolan på Gotlands 

seminarieutgrävningar 2005-2012.  

 

1.5 Källkritik och källkritik 

Arkeologi är en vetenskap som bygger på tolkningar och iakttagelser. Många gånger 

är det svårt att säkerställa och tolka de fakta som kommer fram under utgrävningar. 

Kritpipor är av intresse så de ger en relativt säker datering så länge det finns 

tillräckligt med material. För att kunna få en dateringa behövs det många skaftbitar 
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från kritpipan (ca 900-1 000 stycken). En säker datering är svår att få då metoden 

som ofta används ”endast är vägledande” (Åkerhagen 2006:19). Då det endast finns 

56 poster med kritpipor från Västergarn bör det nämnas att detta troligen inte är 

representativt för området.  

Metoden som Louis Binford arbetat fram slutar fungerar bara framtill slutet av 1700-

talet och men under 1800-talet blir rökkanalerna för små att mäta. Efter 1760 är 

kritpipor svåra att datera då rökgångarnas diameter minskar kraftigt. De minsta 

diameterar som tillverkats är 4/64 tum och 1,6 mm (Åkerhagen 2006:18f). 

Det finns källkritiska invändningar att använda diametern på rökkanalerna att datera 

kritpipor. Detta har tydligen visats i en studie som genomfördes på vraket ”Vergulde 

Draeck”. ”Vergulde Draeck” var en Ostindienfarare från Holland från1656. I vraket 

hittades kritpipor i en ask av märket R.P. Asken innehöll 250 pipor och metoden för 

att mäta rökkanalens diameter användes vid dateringen av dessa. Resultatet visade 

att den statistiska variationen var på 15 – 60 år trots att samtliga pipor var samtida. 

Dykarna som hittade vraket menar att metoden som tillämpas ger osäkra dateringar. 

Genom att analysera eventuella stämplar på pipan får man en bättre och mer 

tillförlitlig datering med en variation på ca 20 år (Ingelman-Sundberg 1985:139). 

Fyndmaterialet från Västergarn innehåller 1-24 fragment per post. Detta gör 

dateringen osäker då Åkerhagen menar att det krävs 900-1000 fragment för att få en 

tillförlitlig datering. Det finns stämplar, mönster, utformning och piphuvudets 

innerdiameter att tillgå vid hjälp av datering. Dock är Västergarns pipmaterial av 

enklare modell.  

Trots alla kännetecken och metoder som finns att tillgå för att datera piporna måste 

man ha i vetskap att författaren är ny inom området. Författarens oerfarenhet kan 

göra att det blir feldateringar.  Oavsett vem som analyserar piporna finns det en 

felmarginal genom den mänskliga faktorn.    

Ett av de största problem vid datering av kritpipor och föremål är att vi inte kan vara 

säkra på kontexten. En pipa kan ha används mycket senare än när just den modellen 

var aktuell. Föremålen kan även ha kastats bort på deponeringshögar där en mängd 

föremål från olika tidperioder blandas med varandra. Då en pipa hittas i en husgrund 

kan vi tyvärr inte veta om den hamnade där för att den gick sönder och hamnade 
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mellan golvbrädorna eller som del av fyllmassa från en skräphög. Detta resonemang 

om kontext går att diskutera ur många olika vinklar men tillslut blir det en 

tolkningsfråga om vad som är rimligt. 

Adrian Oswalds Clay Pipes for the Archaeologist (1975) är den bok som de flesta 

som forskar om kritpipor refererar till i sina verk. Språket gör att den blir svårläst och 

svår att översätta. Då boken är från 1975 har forskningen gått framåt och vissa 

metoder vidare utvecklats.  

Arne Åkerhagen som skrivit Kritpipor funna i Sverige (2008) refererar till Oswald. 

Denna bok används som referensmaterial vid analyser av kritpiporna från 

Västergarn. Boken är svår att använda vid litteraturstudier då den till stor del består 

av bilder med kort bildtext.  

 

2. Kritpipor och arkeologi 

Med detta kapitel vill författaren ge en överblick över tobaken och kritpipans historia. 

Detta avsnitt kommer även beskriva tillverkning av kritpipor. Kapitlett avslutas med en 

materialpresentation av Västergarns och Gotlands kritpipor.  

2.1 Tobakens historia 

Historien om hur tobaken kom till Europa börjar den 12 okt 1492 när Christofer 

Columbus tre skepp anlände i Bahamas (Richter Frich 1934:19). Infödingarnas var 

gästfria och de gav Columbus manskap frukter till proviant och torkade tobaksblad. 

De torkade bladen tuggades men smakade illa så de kastades över bord. Detta var 

Europas första möte med tobak. Columbus var mest intresserad av de rikedomar 

som fanns i den nya världen och nämner endast tobaken i korthet i sina rapporter. På 

Columbus andra resan hade han med sig Romano Panes som skrev om indianerna 

och tobak (Richter Frich 1934:21) som i efterhand kom att omarbetas av munken 

Bartholomeo de las Casas. Munken kommenterar hur indianmän och kvinnor 

andades in en ört som pyrde och glödde i en rulle. Röken sades motverka trötthet. 

Indianer kallade dessa rullar för tabagos och de kollonister som börjat bruka tabagos 

blev snabbt beroende. Vicekungen Oviedo av Haiti beskriver 1526 sin oförståelse 
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kring brukande och njutningen av tabago.  Bruket av tobago blev snabbt populärt 

bland så väl sjöman som kollonister.  

Tobakens utveckling gick starkt framåt med Fernando Cortez utforskande av dagens 

Mexiko och dåtidens Mayarike. Då spanjorerna nådde provinsen Tabasco såg de 

indianernas religiösa och vardagliga bruka av tobak. Invånarna var vänliga och då 

det bjöds på tobak röktes den ur vackra snidade pipor med många olika motiv. Dessa 

första piprökande sammankomster var fredspipans första historiska dokumentation 

(Richter Frich 1934:23). Tobaksplantan hade tidigare endast förekommit i det vilda 

men odlades i Tabasco provinsen vilket gjorde att användandet av tobak var väl 

utvecklat. När spanjorerna mötte Aztekerna fanns samma högtstående tobakskultur 

men Aztekerna kallade tobaken för picietl eller yetl. Namnet tabaco som används 

idag tog spanjorerna med sig från den nya världen. Namnet har sitt ursprung från 

namnet på de pipor Antillernas invånare använde. Det finns teorier som hävdar att 

plantan fått sitt namn ifrån provinsen Tabasco som idkade handel och möjligen även 

handlade med tobak (Richter Frich 1934:24).  

Under spanjorernas erövringar hade de även observerat att aztekerna ibland 

snusade tobak. Vid förkylningar stoppades näsan med tobak för att bli frisk och 

aztekernas såg tobak som en medicinalväxt mot sår och bölder m.m. (Richter Frich 

1934:25). Aztekernas tro på tobakens läkande effekt medförde att tobak ansågs 

nyttig. Något som levde kvar långt in på 1900-talet.  

Vid franska hovet fanns det en ung diplomat som hette Jean Nicot. Han fick i uppdrag 

av drottning Katarina av Medici att undersöka den tobaksplatan som medförts till i 

Lissabon. Då plantan troddes ha läkande egenskaper försökte Nicot utröna detta 

genom en serie experiment som genomförde på ett sår och en värkande fot. I båda 

fallen blev det ett lyckat resultat och Nicot återvände till Frankrike för att fortsätta sin 

forskning (Krantz 1946:13). Den franska drottningen led av huvudverk och Nicot gav 

henne mald tobak i pulverform som kunde sniffas genom näsan. Drottningens 

huvudvärk lättade och hon blev en flitig användare av tobak. För tobakens spridning 

och popularitet var detta en viktig händelse. Då hovet snusade blev användandet av 

tobak på modet. För sin betydande roll för tobakens popularitet uppkallade Linné 

tobaksplantan, Nicotiana tabacum, efter Jean Nicot (Krantz 1946:14).  
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Det var i England som rökandet av tobak blev populärt. John Hawkins var först med 

att ta med sig tobak från Florida på 1560-talet. Pipans förste lobbyist var Walter 

Raleigh som bjöd in Londons finaste herrar till ”smoking parties” för att konsumera öl 

och tobak. Det var även sir Walter som introducerade rökning för drottningen 

Elisabeth. Detta gjordes utan att fråga hovet om lov.  Enligt historien var drottningen 

inget för nymodigheter men sir Walter stoppade pipan lugnt och frågade drottningen 

om det gick att väga röken som kom från pipan? Detta trodde inte drottning alls på så 

de ingick ett vad om ett par guldmynt. Sir Walter vann då han förklarat att pipans 

innehåll blivit rök och kunde dras ifrån pipans vikt. Detta gjorde drottningen så 

imponerad ”Jag har sett många alkemister, sade hon, som låtit guld gå upp i rök, 

men ingen mer än ni, sir Walter, som förvandlade rök till guld” (Krantz 1946:17).  

Efter detta infördes rökning vid hovet tack vare sir Walter Raleigh. Han föll dock 

sedan i onåd och fick att ta sitt sista pipbloss på stupstock 1618.  

1618 startade 30 åriga kriget och behovet av stimulerande samt lugnande medel blev 

stort över hela Europa. Då kriget tog slut rökte nästan varje bonde i Tyskland och i 

det isolerade Ryssland hade rökande införts. Bruket av rökande av tobak fortsatte till 

Asien för att sedan erövra Kina och Japan på 1620-talet (Krantz 1946:20). 

Tobakens goda medicinska effekter ansågs vara en vedertagen sanning. Detta 

innebar att läkare i Holland 1636 menade att pipan var det bästa sättet att 

undkomma pesten och pestsmitta. Även då de medicinska effekterna uteblev ökade 

konsumtionen av tobak då folket fått smak för piprökandet.  

 Jacob I av England var en fanatisk tobaks motståndare som kom att förbjuda rökning 

i hovet, i offentliga lokaler och på gatorna. Det lades även importtullar på tobak som 

användes som läkemedel (Krantz 1946:23).  Kungen menade att det inte kunde 

finnas något positivt med rökning och stanken skrämde bort självaste satan.  

Tobaken sades orsaka många typer av skador men vanligast var skador på hjärnan 

och detta stödde ett flertal läkare i Leyden som obducerat en ung rökare. Daglig 

rökning skulle gett upphov till ett dödligt sot lager på hjärnan (Krantz 1946:24).  

På 1650-talet startades en antirökarkampanj i Europa. Den fördes av estetisk, 

moraliska, hygeniska och religiösa skäl. Den eldfara som rökning utgjorde var det 

enda sakliga skälet och hårda straff infördes för de som rökte. Straffen kunde variera 
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men i Ryssland kunde rökaren bli av med kroppsdelar och i Turkiet var rökning belagt 

med dödsstraff (Krantz 1946:26).  

I Österrike 1670 infördes ett skattesystem som skulle vara de Europeiska rökarna till 

lags. Kejsare Leopold skulle ge sig ut på jaktresa och sin överjägarmästare greve 

Khevenhiller fick i uppdrag att se över kostnaderna samt finansiering av resan. 

Greven ville avskaffa tobaksförbudet för att ge honom monopol på all tobakshandel i 

Österrike och därigenom finansiera jaktresan. Förslaget godkändes av Kejsaren och 

liknande tobaksmonopol blev med tiden standard i Europas länder. Då rökningen 

varit förbjuden hade antal rökare ökat trots hot om hårda straff och nu kunde staten 

tjäna pengar på rökarnas njutning och användandet av tobak minskade inte trots 

ökade skatter.   

2.2 Kritpipans historia 

Ursprungsbefolkningar som rökte använde bl.a. snäckor som fungerade som pipor 

och fiskare kunde tillverka provisoriska pipor av hummerklor vid behov (Krantz 

1946:39). Ett rökverks form och material kan variera kraftigt från bambu, sten, trä, 

metall, lera och ben etc.  

Tobak användes från början främst för medicin i form av snus i Europa. England var 

först med att införa piprökning och detta gjordes på 1570-talet (Oswald 1975:4). 

Själva ordet ”pipe” kom första 1580 och då från en fransk översättning av Iroquois 

folkets rökvanor i Montreal. Under samma årtionde berättas det att den engelske 

kaptenen Richard Greville såg hur urinvånarna i Virginia använde pipor av lera. 

Engelsmännen tog med sig lerpipor tillbaka till Storbritannien och detta blev början 

på den europeiska pipindustrin.  

På Leydens universitet i Tyskland sågs rökning med pipa första gången 1590 och då 

var det engelska samt franska studenter som rökte. En tysk advokat skrev 1598 att 

engelsmännen konstant rökte tobak i pipor gjorda av lera för att dra in röken och 

andas ut den genom näsan (Oswald 1975:5).  En venetiansk diplomat rapporterade 

1618 att det mest anmärkningsvärda han såg var användandet av ”drottningens 

gräs” som även kallas tobak av spanjorerna. Diplomaten nämner även att den 

torkade tobaken trycks ner i ett ihåligt instrument som är en spann långt och kallas 

pipa. Både män och kvinnor rökte (Oswald 1975:5).  
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Med stor säkerhet går det påvisa att tobaksrökningen med pipa i Europa infördes på 

1570-talet i England för att bli mycket vanligt i början på 1600-talet (Oswald 1975:5f). 

Då rökaning blev på modet producerades pipor av lera för att möta efterfrågan och 

dessa gjordes i mallar. På 1590-talet hade denna metod att tillverka pipor av lera 

spritt sig över större delen av de brittiska öarna(Oswald 1975:6).  

Det första företaget som startade tillverkning av kritpipor var Tobacco Pipemakers of 

Westminister i London 1619. Detta företag fick monopol på marknaden i England och 

Wales genom ett lagförslag i parlamentet. Den tredje och sista förlängningen av 

företagets monopol var år 1663. 1650 startas ett pipmakarguild i York och 1652 i 

Bristol. Tidigare än 1640 finns det nästan bara kritpipor av Londonstil men efter 1640 

finns lokal pipstilar som York, Broseley och Bristol (Oswald 1975:9).  

Jacob I ”rökhataren” kung av England gjorde slut på kritpipaindustrin i England där 

den europeiska piprökningen börjat för att indirekt driva kritpipatillverkarna ur landet 

till Gouda i Holland (Krantz 1946:41). Kritpipatillverkningen fick ett stort uppsving och 

de holländska piporna sålde stort.  

Allt eftersom piprökning spreds och behovet ökade startades kritpipatillverkning i 

andra länder för att kunna täcka behovet. Att tillverka kritpipor var inte dyrt och lokal 

lera kunde användas för att sänka tillverkningskostnaderna ytterligare. Den rökare 

som helst avnjöt en kritpipa hemma på sin kammare köpte dem i dussinpack och 

rökaren som ville ta en kritpipa på krogen kunde köpa en kritpipa som var 

färdigstoppad. Kritpipan var en engångsprodukt som var väldigt billig att köpa och 

tillverka men samtidigt väldigt skör. Kritpipan förvarades i fodral för att inte gå sönder. 

Fina gjutna kritpipor är sällsynta för det ansågs vara slöseri att gjuta sådana kritpipor 

då de var så sköra (Krantz 1946:43). 

Kritpipsrökning kom till Sverige i början av 1600-talet och kritpiporna importerades 

från Holland. 1650 startades den första svenska kritpipafabriken i Stockholm och 

sedan uppfördes även en fabrik i Alingsås (Krantz 1946:80). Dessa fabriker fick det 

svenska kungliga privilegiet att tillverka kritpipor åt hela riket.   

1730 lägger staten tull på utländska kritpipor för att stödja den inhemska 

produktionen. Tre procent av tullen gick till spinnhusen i Stockholm och Göteborg. 

1747 kommer en väldigt kontroversiell åtgärd från statens sida för att skydda de 
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svenska kritpipafabrikerna. Importförbud av alla typer av utländska kritpipor infördes 

(Krantz 1946:80). Staten infördes ett pristak där staten hade rätte att lägga 

prisnivåerna så att rimliga priser erhölls. Kungen önskade öka de svenska 

kritpipornas försäljning så 1766 infördes en exportpremier på tio procent av det värde 

som en försäljare sålde piporna för utomlands. Succén uteblev men de svenska 

kritpipafabrikerna kunde inte tillgodose det inhemska behovet så en till fabrik 

startades i Varberg. 1780 lades Varbergs kritpipafabrik ner men ingen ny startades 

upp igen för de utländska kritpipafabrikerna tillgodosåg det svenska behovet i och 

med att importförbudet hävdes.  

Då 1700-talets importförbud hävdes och det fanns kritpipor att köpa för alla märktes 

dock en förändring som skett pga. bl.a. importstoppet av kritpipor. Folket hade börjat 

ersätta kritpipan med egentillverkade varianter av björk, alrot och masur. Ovanliga 

pipor förkom i material som metall, porslin eller grov keramik (Krantz 1946:81). Dessa 

mer originella pipor kom att serietillverkas industriet påverkade tillverkningen av 

kritpipor negativt då de hade större hållbarhet. Varje rökare som var händig kunde 

snida sin egen pipa som var mer tålig än en kritpipa och gick att bära med sig i 

fickan. För den som inte kunde snida sin egen pipa och ville äga en vackert snidad 

sådan fanns träsnickare, svarvare, smeder och andra hantverkare som kunde 

tillverka dessa på beställning (Krantz 1946:81).  

Den nya trenden med pipor av olika material som var mer tåliga och godare att röka 

gjorde att det blev mindre efterfrågan på kritpipor. Den sista kritpipamakaren hette 

Rudolf Åhser (1886 – 1973). Åhser gjorde kritpipor fram till 1920 då han sålde all sin 

pipgjutarutrustning till Göteborgs historiska museum för 325 kronor (Åkerhagen 

2008:230).  

 

 2.3 Piptillverkning 

Detta avsnitt tar upp detaljer och viktiga faktorer som inte går att se genom att enbart 

studera den färdigställda kritpipan. Genom att ha kunskaper kring de olika 

tillverkningsmetoderna kan man få reda på mycket information som provinsen och 

datering. Det finns en tekniskt vetenskaplig sida av kritpipatillverkning som följer den 

industriella utvecklingen. Följande avsnitt ger liv åt kritpipan. Det krävs vetenskaplig-
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och konstnärlig skicklighet samt hantverksskicklighet för att färdigställa och gjuta en 

pipa av lera i en brännugn. Arkeologer och historiker som undersöker historisk tid kan 

få värdefull information kring tillverkningsätt och skriftliga källor kring pipor och 

rökning kan ge värdefull information som kan hjälpa till att förklara hur samhället var 

då.  

2.3.1 Vetenskapen om lera 

För att gjuta kritpipor behövs lera och dessa pipor borde kanske benämnas som 

lerpipor. Detta stycke kommer behandla den viktigaste faktorn för en kritpipagjutare 

vilket är lerans egenskaper och hur det kan påverka en färdig kritpipa.  

Den lera som användes i de första kritpipafabrikerna i England var inhemsk lera från 

den lokala marknaden. Den lokala vita leran användes redan av romarna som en 

sorts cement och sedan som glasering på bl. a lergods under medeltiden (Oswald 

1975:11). Denna råvara var känd av befolkning och användes till den tog slut och 

kom billigare lera av bättre kvalité infördes.  

De första lokalt producerade kritpiporna känns igen på färgen och hur grovkorning 

leran den är tillverkad av är. Det går att spåra kritpipans ursprung genom färg, 

grovkornighet och andra egenskaper som påverka tillverkningen. Tabellen nedanför 

är från Duhamal du Monceau 1771. Duhamal du Monceau var en fransk 

vetenskapsman som forskade inom botanik och jordbruk. Han skrev en utförlig 

avhandling L’Art de Faire les Pipes a fumer le Tabac (Oswald 1975:21) som 

behandlar piprökning och tillverkning.  

  

 

 

 

 

           

*L= Livre är en mått enhet 

 

 Belgien England Frankrike 

Färg grå vit Brun 

Absorberande L. 1.3* L. 1.5* 15 oz 

Sand 44  76 68 

Eldning  rödaktig vit rosaktig 

Krympning liten stor Liten 

Konsestens/egenskaper smidig, få sprickor 

 
svårjobbad, grov 
yta, spricker lätt 

Lätt jobbad 
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Den tidigaste kritpipstillverkningen var i London och där fanns inte tillgång till lera så 

den importeras. All lera som London behövde kom ifrån Kent, Isle of Wight och 

Purbeck. De två sist nämnda platserna ligger i Dorset som kom att försörja London 

under hela 1600-talet och Purbeck kom att försörja piptillverkarna under ytterligare 

några år(Oswald 1975:11f). I Poole fanns det en lerdrift som hyrdes ut av Sir John 

Webb och Sir Thomas Brudnell till Swithin Bonham 1619. På 1600-talet och 1700-

talet ökade försäljningen och lera från Poole och leran exporterades ända in på 

1800-talet (Oswald 1975:12).   

Ett annat företag som sålde lera i stora mängder var Devon Ball Clays. 1691 

exporterade de lera från Norra Devon Clays i Brideford till Bristol och Liverpool med 

flera. På 1770-talet kunde företaget exportera lera så långt nord öst som Leith 

(Oswald 1975:12). Handeln med lera fortsatte in på 1800-talet och 1852 exporterade 

Teignmouth 30 000 ton.  

Med kritpipans ökade efterfrågan kom också efterfrågan på lera av god kvalité. Detta 

för att kunna göra bättre kritpipor vilket detta avsnitt har visat. Kritpipan skapade en 

helt ny marknad och möjligheter för människor att tjäna pengar på av till synes vanlig 

lera.   

2.3.2 Lerans förberedelse 

Enligt Fulham krukmakeri förbreds leran år 1697 på följandevis: 

Kritpipslera tas ifrån Dorsetshire. Leran togs upp genom att gräva upp fyrkantiga bitar 

på ca en fot långa ur groparna som sedan får torka. Den torkade leran maldes sedan 

ner med en sten. Den malda leran lades i en grop där den blandades och 

bearbetades bl.a. genom trampning (Oswald 1975:13). Detta kunde också ske med 

en sorts anordning som blandade leran med vatten med hjälp av hästar eller andra 

dragdjur. Dragdjuren drog runt en tidig variant av cementblandare. Dessa ”blandare” 

tros kommit till krukmakeribranschen under tidigt 1700-tal men många som använde 

dessa är osäkert. Det finns en äldre metod att bearbeta leran med men den är väldigt 

krävande. Den gick ut på att banka leran med järnrör tills den fick rätt konsistens. Det 

finns fotografier på hur det gick till från Hamilton’s i Belfast från 1914 (Oswald 

1975:16). 
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2.3.3 Hur en kritpipa tillverkas 

Att tillverka kritpipor är inte avancerat men det finns flera olika tillverkningssätt. 

Principen för de olika sätten är den samma. Leran bearbetas och läggs i en form som 

är två delad. Formen slås ihop och överbliven lera tas bort. I den änden där 

rökkanalen går förs en smal metallstång in för att sedan dras ut och bilda rökkanalen. 

Piphuvudet bildas då en stoppare förs ner för hand eller med hjälp av en maskin (se 

Fig2). Stopparen formar piphuvets inre och trycker ut överbliven lera. Formen tas 

försiktigt bort och all överbliven lera tas bort. Den får torka en stund för att 

sedanläggas i en brännugn för att bränna leran till en färdig kritpipa.  

Den brittiska metoden är lite mer modern än den holländska då engelsmännen 

använde en maskin som kallas för ”screw” eller skruv på svenska. Första gången 

skruven nämnts är 1688 (Oswald 1975:16). Metallformarna fyllda med lera sätts i en 

skruvstädsliknade hållare och sedan trycks stopparen ner med hävarmen i 

piphuvudet. För att få fram rökkanalen körs en metallstång in och dras ut ur 

pipmunstycksdelen av metalformen.  

Den holländska metoden antas vara äldre då det ingår mer manuella moment i 

tillverkningen. Leran bearbetas så det bildas en smal-och en bred ände. I den smala 

änden förs det in en smal metalstång som blir rökkanalen. Leran med metallstången 

läggs sedan i en metalformen som tryck ihop och sätts i en sorts skruvstäd på ett 

bord med vridplatta. Det speciella bordet som används kallas gootje och började 

användas 1735 (Oswald 1975:17). Då piphuvet skall formas används en manuell 

stoppare som trycks ned med en vridande rörelse. Formen tas sedan ur städet och 

öppnas för att ta ur leran som skall bli kritpipan. Överflödig lera tas bort och leran får 

torka innan den sedan bränns. Metallstången tas ur innan för lera krymper vid 

bränning och då blir det omöjligt att dra ur metallstången utan att ha sönder kritpipan.  
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Fig2. 

Bilden ovan (Fig2) visar Rudolfs Åhsers pipgjutarverktyg som han sålde till Göteborgs 

historiska museum 1920. Det är en maskin av den engelska stilen som kallas 

”skruv”(Åkerhagen 2008:230). 

 

Fig3. Gjutform som användes vid piptillverkning (Åkerhagen 2008:208). 

Det är av vikt för arkeologer som daterar kritpipor att känna till de olika 

tillverkningssätten. Genom att känna till tillverkningsmetod går det att anta att 

holländska kritpipor har horisontala räfflor i piphuvet efter stopparen medan de 

engelska har lodräta räfflor i deras piphuven (Oswald 1975:17).  H. Oak Rhind har 

testat engelska och holländska kritpipor från 1600-talet och resultatet blev att inte alla 

holländska hade horisontala räfflor men alla engelska hade lodräta räfflor. Houghton 

antyder 1693 dock att båda metoderna användes i England vid samma tid. Idag tros 
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det inte finnas några holländska kritpipaverktyg bevarade i Storbritannien medan den 

engelska ”skruven” är vanligt förekommande (Oswald 1975:17). 

H. Oak Rhind testade kritpipor från 1620 samt yngre pipor och detta kan troligen 

förklara varför holländarna inte verkar använda den engelska maskinen ”skruv”. 

Kritpipatillverkning kom till Holland 1611enligt de tidigaste källorna och då hade inte 

”skruven” uppfunnits. Själva ordet ”skruv” användes först 1637/38 i skriftliga källor 

(Oswald 1975:18). Mellan 1610 och 1640 tros ”skruven” uppfunnits och engelska 

kritpipor från den tiden bör kunna visa om så är fallet. 

 

Fig4. 

Bilden (Fig4) visar ett piphuvud från Åhsers hytta. Metoden är engelsk och detta syns 

tydligt då stopparen var skadad (Åkerhagen 2008:218).  

 

2.3.4 Kritpipagjutarens verktyg och anläggningar 

Ett av de viktigaste verktygen i kritpipagjutning är formen som leran formas i. Trots 

denna viktiga roll har arkeologer inte hittat en enda form. Det är allmänt känt att 

kritpipor gjöts före 1600 men det inte har hittats några formar. På Coventry museum 

finns det stenformar från medeltiden men de var använda för andra ändamål och de 

tidigaste formarna i Storbritannien kommer vid 1700-talets slut (Oswald 1975:18). De 

första formarna i Storbritannien var av järn men det finns formar i trä på museet i 

Birmingham.  

De första holländska formarna är från 1600-tal och gjorda av brons. Formar av brons 

verkar endast ha använts av holländarna då det inte hittats formar av den sorten i 

Storbritannien detta trots att Houghton nämner bronsformar i ”A Collection for the 

Improvement of Husbandry and Trade” från januari 1693 (Oswald 1975:18).  

Kritpipafabrikerna bör varit beroende av nya formar pga. slitage men de skriftliga 

källorna visar inga formtillverkare vid fabrikerna förrän på 1800-talet och då 
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förekommer de i liten skala. Kritpipornas formar kan ha utvecklats och kommit från 

keramikindustrin som använde formar i sin tillverkning (Oswald 1975:18). 

Det som intresserar en arkeolog som vill datera en kritpipa är bl. a passningen på 

piphuvudet och dekorationerna vid öppningen. Detta kan ses på de kritpipor som 

gjorde på sent 1700-tal. Kritpipahuvudets form förefaller varit mestadels rund i både 

Storbritannien och Holland på 1600-talet (Oswald 1975:18). De engelska kritpiporna 

hade som regel inte mönstrade piphuven längst upp vid kanten efter 1700 men de 

holländska var mönstrade en bit in på 1800-talet (Oswald 1975:19).  

Det kom nya formar som gjorde tillverkningen snabbare och med detta kom en 

typologisk ändring på kritpipornas utseende vid slutet på 1600-talet (Oswald 

1975:18). Den engelska kritpipan får en vågrätt öppning på piphuvet medan den 

holländska har en snedvinklad öppning fram till 1850-talet.  

Spår av kritpipatillverkning syns idag i landskapet i forma av ruiner av brännugnar. 

Brännugnar används genom historien till att bränna keramik, tegel och kritpipor. År 

1771 beskriver Duhamel du Monceau tre olika typer av brännugnar:  

(A) En liten cirkelrund, ca 4 fot x 6 fot inner diameter. Kritpiporna brändes här i 

eldfasta plåtar.  

(B) Stor brännugn, men en inner diameter på ca 12 x 6 fot.   

(C) Stor cirkelformad brännugn, holländska, 16 – 17 inner diameter. 

Både brännugn B och C använde hängare vid bränning av kritpipor (Oswald 

1975:19).  

De flesta brännugnar var flaskliknade i formen med järnband runt om. Det finns 

utgrävda brännugnarna av typ (A) i Portsmouth från 1600-talet och från 1800-talet i 

Boston, Stamford och Lewis (Oswald 1975:20). Det finns fragmenterade brännugnar 

som kan vara av typ (B) vid Portsmouth och eventuellt vid Peterborought, dock är det 

oklart om de användes till att bränna kritpipor. Alla brännugnar som nämnts är 

byggda av tegelsten utom den i Peterborough som gjordes i sten (Oswald 1975:20). 
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2.4 Material presentation av Västergarns kritpipor 

I Västergarn har det hittats 56 poster med kritpipor under Högskolan på Gotlands 

arkeologiska undersökningar från 2005 – 2012. Av de 56 posterna innehåller 53 

rökkaneler, 20 mönstrat material och 12 piphuvuden. 23 poster är hittade i vad som 

tolkas som husgrunder medan övriga 33 är spridda fynd.  

 

Fig5.  

Bilden ovan (Fig5) föreställer hur en post med kritpipsmaterial ser ut. Antalet 

fragment per post variera från 1-39 (se databasen i appendix).  Rökkanalerna, 

mönstrade fragment och piphuven analyseras med olika metoder sedan för att kunna 

datera och bestämma proveniens. Alla metoder redovisas i avsnitt 2.6.  

 

Fig6.  
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Dessa två fragments (Fig6) proveniens avslöjas av mönstret som i detta fall är 

holländskt från 1660-1680.  För att identifiera ett mönster använder författaren 

referenslitteratur.    

 

Fig7.  

Mönster behöver inte vara platta och enkla som detta exempel (Fig7) på fragment 

visar. Mönstret visar att detta är ett pipfragment från Holland ca 1690-1730. Tyvärr är 

det inte vanligt med vackra mönster och utsmyckningar på kritpipor. Då kritpipor var 

sköra och användes bara en gång ansågs det inte värt mödan att betala mer för 

utsmyckade kritpipor.  

 

Fig8-9. Piphuvud med Tudorrosstämpel av holländsk typ ifrån 1640.  

Genom att se stämplar som denna Tudorros (Fig8-9) går det också att se 

proveniensen och vem som var tillverkaren. Tudorrosen visar att kritpipan kom från 

Holland och detta var ett sätt för de holländska tillverkarna att hylla det engelska 

kungasläktet Tudor. Placeringen av stämpeln på piphuvet variera från olika tillverkare 

till de som saknar stämpel.  Då författaren undersökte piphuven från Västergarn gick 

det att konstatera att slitage tyvärr försvårade identifiering vid flera tillfällen. 
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Stämpelar som inte var gjöts tillräckligt djupa från början slits ner till oigenkännlighet. 

Då ett piphuvud saknar stämpel eller stämpeln slitits ner går det se proviensen 

genom att se på kritpipans profil. Metoden hur identifiering av piphuven genom att se 

på profil tas upp i avsnitt 2.6 .  

 

Fig10.  

Detta är ett av de få fragmenten, i materialet, (Fig10) från en engelsk kritpipa. Just 

detta fragment är från 1700-talet. De engelska kritpiporna är oftast mindre 

utsmyckade än de holländska. Från 1700 och framåt tros engelska kritpipor mindre 

mönster p.g.a. nya formar och teknik. Detta tas upp i avsnitt 2.3.4.   

 

 

Fig11.  
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Fragment med stämpeln ”MS” (Fig11) kan dateras till 1630 – 1645 men proveniens 

okänd. Det kan verka märkligt att det går att daterara med en stämpel men inte veta 

proveniensen.  Det är så p.g.a. att författarens referenslitturatur inte kan ge någon 

bättre beskrivning eller information. Då ett fragment med en stämpel i bra skick går 

det oftast att spåra det till en pipgjutare. Finns stora delar av piphuvet kvar är det 

relativt enkelt att identifiera proviensen genom en jämförande analys mot 

referenslitturatur.  

 

Fig12.  

Detta är den största och bästa bevarade skaftbiten (Fig12) från Västergarn.  Det är 

ett holländskt skaft från 1680 – 1720 med ett relativt vanligt mönster bland de 

mönstrade fragmenten. Då författaren gått igenom materialet sticker detta fragment 

ut då majoriteten av alla fragment är 4 cm och mindre. Förklaringen varför kritpiporna 

blivit så sönderslagna är okänd men det går att diskutera med stor källkritik.  

 

Fig13.  
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Holländska rökkanaler (Fig13) från 1600 – 1699 respektive 1695 – 1895. Dessa två 

mönster tillhör de vanligaste i Västergarns material.  

 

 

 

Fig14. 39 fragment från schakt 49. 

Denna post som är på Fig14 kommer från Götamans trädgårdsland och fanns inte 

med i materialet från början då posten tillkom senare. Det finns tre piphuven varav 

två är holländska och ett engelskt. De mönstrade fragmenten som även syns på 

bilden ovan är holländska från 1636-1730. Den datering som gjordes på alla 

rökkanaler visade 1715.  

2.5 Kritpipor från övriga Gotland 

I detta kapitel behandlas kritpipor från hela Gotland. Detta görs för att kunna få en 

översikt över de gotländska kritpiporna samt att kunna jämföra dessa med 

Västergarns material. Genom att jämföra materialet från Västergarn emot kritpiporna 

från övriga Gotland hoppas författaren kunna se skillnader och likheter i proveniens 

och datering.  
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I Fröjel har det hittats ett piphuvud av engelsk stil som Åkerhagen har daterat till 

1580–1610. Denna sortens pipa är sällsynt och tillhör de första engelska kritpiporna 

men med några mindre avvikelser. Tyvärr nämns det inte i vilken kontext pipan är 

funnen och det finns bara 10 stycken funna i England så det är ett väldigt speciellt 

fynd. (Åkerhagen 2008:149) 

 

Fig15-17. Engelsk kritpipa från 1580 – 1610 funnen i (Åkerhagen 2008:149). 

 

Det har hittats två kritpipor i kalbrottet vid S:t Olofs Holm. Det är en engelsk kritpipa 

av Londontyp 15 som daterats till 1660–1680 samt en holländsk som har sitt 

ursprung i Gouda. En orm stämplad under pipan daterar den till ca 1667–1808. Den 

ormstämpeln användes endast av 16 olika mästare. Denna holländska kritpipa har en 

stil som visar att det var gjord under Lucas Evertse de Jong som var mästare ca 

1750 då kritpipan tros vara gjuten.  
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Fig18-20. Engelsk London 15, holländska exportpipa från Gouda och ormstämpeln från Goudapipan 

(Åkerhagen 2008:191). 

Åkerhagen har även daterat Jan Erik Lerbergs kritpipsfynd. Jan Erik Lerberg är en 

privatperson som hittat fler kritpipor på Gotland. Var dessa pipor har hittats är inte 

dokumenterat.  

 

Fig21-22. (Åkerhagen 2008:446). 

 

Kritpipan på den vänstra bilden ovan (fig21) är från Linconshire och är ifrån ca 1700. 

Piphuvudet på den högra bilden (fig22) är en holländsk kritpipa som tros vara 

tillverkad i Zwolle någon gång under 1700-1750-talet (Åkerhagen 2008:446).  
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Fig23- 25. (Åkerhagen 2008:447). 

Kritpipahuvudet på bilden ovan till vänster (fig23) är en engelsk Londontyp 21 från 

1680-1710. På stämpeln står det ”TD” som står för James Dixon från 1710. Kritpipan 

i mitten (fig24) med tillhörande stämpel till höger ovan (fig25) är från holländska 

Gouda och ”Krönt 32” tillhörde Martinus de Lange som var verksam 1759-1773 

(Åkerhagen 2008:447). 

 

Fig26-28. (Åkerhagen 2008:447). 

Kritpipan ovan till vänster (fig26) är holländsk pipa med en enkel Tudorros från 1790. 

Pipan i mitten (fig27) medtillhörande stämpel till höger ovan (fig28) är holländsk och 

är från 1700 – 1710. På stämpeln tros det stå ”prins” och är tillverkad av Cornelis 

Smient som var aktiv 1686-1710. 

 

Fig29-31. (Åkerhagen 2008:448) 
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Till vänster ovan (fig29) är en engelsk Londontyp 21 från 1680-1710 och även denna 

är stämplad ”TD” och tillverkad av James Dixon. Kritpipan i mitten (fig30) ovan är 

holländsk och stämpeltypen kallas ”Mjölkbärerskan” från 1700-1710. Stämpeln 

(Fig31) visar att det är Jans Eperman som är tillverkaren och han var aktiv mellan 

1697-1710 (Åkerhagen 2008:448). 

 

 

Fig32-34. (Åkerhagen 2008:448f). 

Till vänster ovan (fig32) är en skandinavisk pipa från ca 1700. Pipan i mitten (fig33) 

är ifrån 1680 men då stämpeln är sliten går ursprunget inte att avläsa. På kritpipan till 

höger ovan (fig34) är det svenska riksvapnet stämplat och daterat till ca 1750. 

 

Fig35-38. (Åkerhagen 2008:449) 

Kritpipan till vänster ovan (fig35) är en holländsk pipa från 1690-1710. Stämpeln tros 

vara ”IW” som tillhört Joost Witsius från Gouda (fig36) 1707-1710. Kritpipan till höger 

(fig37) med stämpel är holländsk från 1690-1710 och stämpeln kallas ”Prins & 

Prinsessa” (fig38) som var Jan Pieters Schoonevelt stämpel då han var aktiv i Gouda 

från 1674-1711 (Åkerhagen 2008:449). 
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Fig39- 40. (Åkerhagen 2008:450) 

Bilden till höger ovan visar ett fragment med stämpeln ”IIE” som betyder Isach 

Jeroensz (fig39) som började gjuta kritpipor 1696-? Slutdatum för hans tillverkning är 

okänt. Piphuvudetet till höger (fig40) är en engelsk London stil 14 från 1660–1680. 

 

Fig41-42. Dessa bitar pipskaft från 16oo och 1700-talet (Åkerhagen 2008:450). 

En sökning i FMIS på Gotland och med sökord ”kritpipor” gav fyra träffar. Den första 

är Hellvi 273 som är en maritim lämning vid S:t Olofsholm från ett vrak som hittades 

1911. Vraket hittades under ett muddringsarbete och förmannen märkte detta men 

fortsatte på grund av att man var rädd för att arbetet skulle stoppat av 

myndigheterna. Detta gjorde att en tredjedel av vraket totalförstördes. Virket som 

kom upp lades på S:t Olofsholmen och där började Gotlands sportdykarklubb sitt 

sökande 1961tills vraket hittades 1963. Sportdykarklubben hittade en tredjedels 

bronsgryta, ett portugisiskt mynt av koppar, en kritpipa och samt ett flertal fragment 

av kritpipor, en kruka av lergods, bronsringar och krokar (FMIS nr 273). 
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Fig43. Bilden visar en kritpipa från vraket hittad av Gotlands sportdykarklubb. (FMIS 273) 

Den andra kritpipan från FMIS sökningen hittades på plats som tros varit en lada från 

1763 vid Gothems prästgård. Fyndet är från RAGU undersökning från 1986 och är 

sorterat ihop med ett polykromt lergods med hemringsdekor och ett skaft till 

kritpipa.(FMIS 240:1) 

Fyndplats Othem 235 ligger i Slite och kommer från en brunn. Denna stensatta brunn 

är inte daterad men tros vara ifrån Nyare tid. Platsen ligger mellan Lotsbacken och 

fiskehamnen i dagens Slite. Det schakt som innehöll brunnen hade en kritpipa, tegel 

samt djurben i dess botten. Enligt FMIS pekar detta på en medeltida datering (FMIS 

235).  

Visby 107:1 är ett stadslager från medeltiden som sträcker sig till 1500-1600-talet. I 

Visby är kritpipor massmaterial och 107:1 visar alla rapporter med dinarer nummer 

som kan förknippas med keramik eller kan vara kritpipor (FMIS 107:1). Det är väldigt 

många rapporter så författaren nöjer sig med att det inte är möjligt i den här 

uppsatsen att ta upp Visbys kritpipor.  

2.6 Analys av kritpipornas datering 

Den metod som är mest användbar är att mäta rökkanalens diameter och göra en 

datering genom en matematisk formel. De som skapat detta sätt att datera är 

Harrington, Binford och Friederrich(Åkerhagen 2006:18f). Harringtons analys och 

iakttagelser av rökkanelens diameter visar att de minskar i storlek från 1620 – 1800. 

Denna metod är kritiserad då det endast gjordes sju prover på kända pipor från 1630 

– 1776. Detta är inte tillräckligt för att säkerställa att metoden fungerar och ger 

tillförlitliga dateringar (Åkerhagen 2006:18f). 

Binford utvecklade metoden 1961 då han utvecklade en matematisk formel som 

daterar pipans rökkanal: y=1 931,85 – 38,26x som kan förenklas till y=1932 – 38,3x 
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(Åkerhagen 2006:19). Y är årtalet rökkanalen är daterad till och x är hur många 1/64 

tum rökkanelen är i storlek.  När författaren använder denna metod används 

millimeter istället för tum vilket ger en något annorlunda formel: y=1932 – 94x. Y är 

det daterade året och x är rökkanalens diameter. Ett exempel är taget från bilden 

nedanför: år 1932 – (94 * 2,37 mm)=222,78 = år 1 709,22 

 

Fig46. Hur varje pipskaft mäts för att kunna dateras. 

 

Fig45. Bilden visar ett diagram över dateringen av kritpipornas rökkaneler. 
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 Detta diagram visar hur rökkanalerna på alla poster i Västergarn har daterats. Det är 

författarens val ge en överskådlig sammanfattning samt trovärdighet genom att lägga 

in resultatet i 25 års perioder, detta då dateringsteknikens exakthet går att 

ifrågasätta. I avsnitt 1.4 tar författaren upp att en Ostindienfarare från 1656 hittades 

med en hel ask med 250 stycken kritpipor som analyserade. Trots att dessa 250 

kritpipor kom från samma tillverkare och var samtida varierade det statistiskt 15-60 år 

då en datering gjordes med hjälp av rökkanalerna. En mera exakt datering än 25 år 

tror författaren blir svår att stödja. 

 

Utöver datering av rökkanalerna används också en dateringsmetod där författaren 

analyserar fragmentens eventuella mönster. Mönstrade fragment i materialet jämför 

då emot bilder ur referenslitturatur. Materialet från Västergarn innehåller 22 poster 

med mönstrade fragment som går att datera genom denna typ av analys. Mönstren 

ger även svar på pipornas proveniens och i vissa fall även tillverkningsplats. Av 

dessa 22 posterna är 20 holländska och två engelska. 

 

 

Fig47. Diagrammet visar de poster som daterats genom analys av mönster. 

Det finns tolv piphuvud i Västergarns material. Av dessa är fem från Holland, två från 

England och övriga fem är av okänt ursprung.  
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Fig48. Diagrammet visar hur proveniensen är representerad för de piphuvuden funna i 

Västergarn.   

 

 

 

Fig49. Bilden visar skillnaden mellan engelska och holländska piphuvuden före 1700-talet 

(Åkerhagen 2006:3) 

 

Under 1700-talet ökar skillnaden mellan de engelska och holländska piphuvudena.  

Bilden nedan visar hur skillnaderna på piphuvudets mynning ökar då vinkeln på 

dessa ändras. 

 

 

 



38 
 

 

Fig50. Skillnader mellan engelska och holländska piphuvudmynningar efter 1700 (Åkerhagen 

2006:3).  

 

 

 

 

Fig51. Hur rökgångar daterats i husgrund 7.  

Diagrammet (Fig51) visar hur resultatet är i husgrund nr 7 och det är den husgrund 

med mest kritpipsfragment av alla husgrunder. Denna husgrund är den enda som 

kan vara representativ då de andra husgrunderna innehåller väldigt få poster med 

kritpipor.  
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Fig52. Antal mönstrade fragment och datering från husgrund nr 7.  

Resultatet av de mönstrade fragment från husgrund nr 7 som redovisas ovan (Fig52). 

Den analysen av rökkanalerna (Fig51) tycker författaren matchar väl resultatet i 

analysen av de mönstrade fragmenten (Fig52). De mönstrade fragmentens datering 

och den datering som gjorts på rökkanalerna stödjer varandra. Det enda som skiljer 

är det mönster som var i bruk från 1690-1890 och det finns ingen kritpipa som är 

yngre än 1750 i denna husgrund.  

 

 

Fig53. Rökkanaler och mönstrade framment i jämförelse.  
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Diagrammet (Fig53) visar hur dateringen ser ut på rökkanaler och mönstrade 

fragment i husgrund nr 7. De mönstrade fragmentens data har anpassats så de skall 

kunna jämföras trots de olika tidsperioderna emot fragment daterade genom 

rökkanelen. Trovärdigheten hade varit större om det funnits mer mönstrade fragment 

eller lika många som rökkanals daterade. Med detta diagram (Fig53) tycker 

författaren att mönsterdateringar och rökkanalsdateringar matchar varandra väl, trots 

dem är få mönstrade fragment i denna husgrund.  

3. Västergarn & bebyggelse 

Socken Västergarn ligger ca 2,5 mil från Visby på Gotland västra kust och är 13,2 

kvadratkilometer till ytan. Ordet Västergarn tros stamma från ordet garn som var en 

benämning på trånga vikar i Norden. Delar av Västergarn är omgiven av en vall och 

innanför den ligger det två kyrkor samt en kastal.  

På Gotland finns det en kyrka i varje socken men Västergarn socken är speciell då 

den har två kyrkor. Att uppföra en kyrka var kostsamt. Detta kan tyda på att 

Västergarn var en rik socken eftersom dess befolkning hade råda att bygga och 

underhålla två kyrkor (Zachrisson 1999:8–16).  Den romanska kyrkoruinen röjdes av 

Floderus 1932 och daterades till 1100-talet (Zachrisson 1999:54).  Den lilla 

sockenkyrkan som finns idag byggdes på 1200-talet. Kyrkan består av ett kor. 

Genom att studera detaljer i kyrkan samt korets storlek tros kyrkan varit planerad att 

bli en av Gotlands största kyrkor. Men arbetet med kyrkan stannade av någon 

anledning av och koret byggdes om till en fungerande kyrka (Zachrisson 1999:66).   

Öster om den romanska kyrkan ligger kastalruinen som är daterad till 1100-tal av Nils 

Tidmark (Zachrisson 1999:67). Dess datering är dock inte fastställd. Kastalen kan ha 

varit så hög som 17 meter. Kastaler byggdes oftast i närhet till en kyrka och i detta 

fall tror Tidmark att kastalen hör ihop med den romanska kyrkoruinen medan Ola 

Kihlberg tror kastalen hör ihop med sockenkyrkan från 1200-talet (Zachrisson 

1999:67).  

Vallen är formad som en halvcirkel som är 1000 meter lång och avståndet mellan 

den norra-och södra änden är 630 meter (Jakobsson 1999:80). Vallen är beskriven 

som en ”stadsvall” av Riksantikvarieämbetet och förr drogs paralleller till Hedeby och 
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Birkas vallar. På 1970-talet genomfördes en utgrävning av den romanska kyrkan och 

då gjorde arkeologerna ett provschakt norr om kastalen. De två C14 prover som togs 

daterades till 1170–1375 e.kr kalibrerat (Carlsson 2011:83). Magnus Elfwendahl tog 

1985 två C14-prover från bottenskiktet av vallen som daterades till 777–1168 e.kr 

samt 168 f.kr–443 e. Kr. Att vallen är från ca år 1000 är en trolig datering (Carlsson 

2011:84f). 

Kastalen består av gråsten och kan ha tagits från vallen då delar av vallen saknas i 

anslutning till kastalen. Det är troligt att vallens sten användes för att bygga kastalen 

på 1100-talet. Carlsson teori är att vallen är äldre än kastalel (Carlsson 2011:85f).  

Det var vanligt att man återanvände material till nya byggnader. De luckor i vallen 

som finns idag återfinns på kartor från 1700–1800-talet.  

 

3.1 Västergarns medeltida bebyggelse 

 Ett flertal utgrävningar har gjorts innanför vallen och Carlsson menar att det finns två 

platser som är mer intressanta. Dessa platser i närheten av kyrkan och kastalen samt 

vid gamla strandlinjen och kustvägen (Carlsson 2011:89). Ett område söder om 

kyrkan och väster om skolan har uppvisat bebyggelse som kan härledas till 

medeltiden. Detta område grävdes ut 1929 av Harald Hansson och det hittades ett 

djurformigt spänne samt tio mynt. Fynden daterades till 1000-1100-tal och mynten 

daterades till 1300–1500-talet. Fotografier från ATA visar att det är mycket sten i 

området Hansson undersökte så Carlsson menar det bör finnas flera huslämningar i 

området (d.v.s. området i anslutning till kyrkan och skolan) samt att flertalet av dessa 

kan blivit förstörda genom jordbruk och byggnationer av väg och skolbyggnaden 

(Carlsson 2011:89). 

Platsen söder om landsvägen, bredvid skoltomten, undersöktes 1952 av Ewald 

Gustafsson och Greta Arwidsson. Förhöjningar i marken visade sig vara husgrunder 

från sen medeltid till tidig historisk tid och de underliggande lagren daterades till 

medeltiden. Det som fanns kvar av husgrunderna visade att de var av enklare typ 

med en del bevarade träkonstruktioner. Kulturlagret som var 0,5 m innehöll A-

godskeramik vilka kan dateras till sen vikingatid eller tidig medeltid (Carlsson 

2011:89). Resultatet av dessa utgrävningar visar att platsen varit bebodd från 1 000–
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1100-talet fram till 1500–1600-talet. Den äldsta kartan från platsen är från 1701 och 

visar ingen bebyggelse i detta område så bebyggelsen verkar upphört under 1500–

1600-talet (Carlsson 2011:91). 

RAÄ gjorde undersökningar i Västergarn 1989 för att undersöka medeltida kulturlager 

(Roslund 1999:98). Det område som var aktuellt var på 3,2 – 4,4 m ö h och bland de 

fynd som hittades fanns svallad medeltida keramik. Svallad keramik tyder på att 

vattennivån i Västergarn varierade under medeltiden. Undersökningen utgjordes av 

nio schakt och fyra schakt kontrollschakt på en sammanlagd yta på 205 kvadratmeter 

(Roslund 1999:100). Det registrerades 3508 poster var av 80 % av dessa hittades i 

schakt 1 på fastigheten Snauvalds 1. Mats Roslund har daterat all keramik och 

kommit fram till att det från 1100–1900-talet (Roslund 1999:104). Då undersökningen 

var inriktad på medeltid vilket gjorde att fynd från Nyare tid inte gicks igenom med 

samma noggrannhet som de medeltida. Stor del av keramiken var från 1200 – 1350 

men dateringen visade att det förekommit mänskor in i modern tid på platsen. Det 

finns en kontinuerlig aktivitet i området då de undersökningar som gjorts av platsen 

visar på att människor bott där från 1000-talet fram tills idag. Föremål som kritpipor, 

porslin och fajans finns bland fynden och även detta stärker tanken att människor 

bott kontinuerligt på platsen(Roslund 1999:112–114, 120f). 

 

3.2 Nyare tids bebyggelse och byggtekniker  

Det finns tre husgrunder och en anläggning som innehåller kritpipor från Höskolan på 

Gotlands utgrävningar i Västergarn från 2006 – 2012. De har en kontext som visar på 

att det funnits människor boende i Västergarn under nyare tid framtill 1700-talet då 

skiftliga källor samt skattekartor finns. Johan Norderäng har gett en sammanfattande 

tolkning av den medeltida bebyggelsen i Västergarn i utgrävningsrapporten från 

2010. Norderäng (de medeltida husgrunderna 1-6) har ihop med Christoph Kilger 

numrerat Västergarns husgrunder. 

 Husgrund nr 5 hittades i schakt 35 från 2009 års grävningar. Under utgrävningen 

2011 lades schakt 49 i dess anslutning för att få en uppskattning om dess 

(Norderäng 2011:6). 
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Husgrund nr 8 har sin början i schakt 22 som grävdes ut 2007. Till detta lades schakt 

28 och 33 under 2008 år utgrävning (Norderäng 2008:5). 

Det finn en anläggning utan nummer från schakt 39 från utgrävningen 2009 

(Norderäng 2009:13). 

Den tredje husgrunden nr 7 består av schakt 25 från 2007 och schakt 36 från 2009 

(Norderäng 2007:21, Norderäng 2009:9).  

 

Fig54. Översiktskarta över alla schakt i Västergarn 2005-2012 (Kilger 2013:5). 

 

3.2.1 Byggtekniker 

För att bättre förstå och kunna datera Västergarns husgrunder behövs en kort 

redogörelse över de hustyper och olika former av byggtekniker som användes under 

Nyare tid. 

Husgrunderna i Västergarn innehåller tillräckliga mängder sten för att kunna tolkas 

som husgrunder. De innehåller dock inte så stora mängder sten att de går att tolka 

som stenhus. Detta bör visa på att det varit hus med stengrund och det material som 

var över marknivå var av trä. De byggtekniker som var aktuella har använts under 

lång tid och exempel detta är bulhusen som har använts från 1000-talet till 1890 då 
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det sista bulhuset byggdes i Sanda (Finnberg 1980:54–70). För ca 1500 år sedan 

övergavs kämpegravarna och redan då kan bulhus och knuthus tagits i 

användning(Haase, Nilsson 1991:105). Under 1000-talet började man bygga husen 

på syllrader för att undvika att virket blev fuktskadat. Knuthusen minskade på Gotland 

under 1700-talet då vattendrivna sågverk gjorde bulhusen mer attraktiva och lättare 

att bygga. Bulhuset kallades för dansk byggnad medan knuthuset var svensk 

byggnad och dessa smeknamn fanns med in på 1700-talet då landhövding Psilander 

1726 skriver att husen byggs som stolpebyggnader eller så kallade danska 

byggnader (Finnberg 1980:60). 

Bulan i ordet bulhus är synonymt med väggplanka och vid byggandet av bulhus 

delades stockarna så det blev två plankor av en stock. I hörn och vid öppning satt 

spunningar som betyder spår. De s.k. bulorna lades sedan i spåren på högkant med 

varandra tills det blivit den önskade höjden på väggen (Haase, Nilsson 1991:105).  

Konstruktionen hölls sedan samman av gavel och långsidaband som var en sorts 

ram i överkanten på väggen.  

 Knuthus är ett enklare sätt att bygga på då hela stockar läggs på varandra och fogas 

samman i hörnen. Denna byggtekniks enkelhet och tillgången på material gjorde den 

till en vanlig byggnadstyp men då virke blev en bristvara blev bulhusen att föredra då 

det gick åt mindre byggmaterial (Haase, Nilsson 1991:105).   

Med tiden kom båda teknikerna att vävas samman i bostadshus och lador. Det är 

ingen överdrift att hävda att det var en vanligt med blandad byggteknik på gamla 

ladugårdar (Haase, Nilsson 1991:108).  En byggnad med blandad byggteknik kunde 

ha en våning per teknik eller bara ett par rader på en vägg.  

Vid kyrkan i Västergarn stod det 1980 en bod gjord i bulhus stil som byggdes 1672 

och som har stora likheter som husen på Bayeuxtapeteten från 1060 (Finnberg 

1980:56). Sådana stora likheter är intressanta farmförallt då husen finns 

representerade över ett tidsspann på 600 år. Detta gör bulhusen i Västergarn mycket 

intressanta tillsammans med den fyndkontext de är funna i. De byggnader som fanns 

i Västergarn samtida med de funna kritpiporna var troligen till stor del hus av bulhus-

och knuthustyp samt hus av blandad byggteknik.   
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3.3 Analys av kritpiporna från husgrunderna 

Under utgrävningarna som genomfördes av Högskolan på Gotland från 2005 – 2011 

har det hittats ett antal husgrunder och i fyra stycken har det förekommit kritpipor.  

 

Fig55. 

Området markerat med rör ring visar området där husgrunderna behandlade i 

uppsatsen ligger (Kilger 2013:5).   

3.3.1 Husgrund 5 (schakt 35, 49) 

Husgrund 5 består av schakt 35 från 2009 och schakt 49 från 210 och 2011 

(Norderäng 2011:6). Anledningen till att schakt 49 öppnades var att ägaren Göthman 

hade hittat stora stenar i sitt trädgårdland. Schakt 35 ligger beläget 4 meter från 

schakt 49. I schakt 35 frilades en stensyllrad med en lerpackning som kan tillhört en 

byggnad. I trädgården fanns det fruktträd som hindrade mer utbredd utgrävning men 

hela lerpackingen frilades under 2009 års utgrävningar.  Anledningen att öppna 

schakt 49 var att undersöka om stenarna i trädgårdsland kunde ha tillhört 

husgrunden i schakt 39 (Norderäng 2011:6). Då stenarna i båda schakten ligger på 

rad och lerpackningarna i schakten är på samma nivå tolkades att anläggningarna 
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tillhörde samma husgrund (Norderäng 2011:6). Det är med stora sannlikheter en 

byggnad som är 7 m lång.  

Söder om schakt 49 ligger boningshuset från 1700-talet. Tidigare har det varit ett 

staket över båda schakt 49 och 39 (Norderäng 2011:7). Detta har medfört att det har 

varit mycket störningar i lagren som betongrör mm hittat i samma kontext som 

fynden. Fynden består av 150 kritpipsfragment och sex mynt som präglades 1420–

1711. Kritpipsfragmenten hittades i två lager, under och över lerpackingen. Tyvärr 

finns bara tre poster från lager 2 sparade. Två av dessa poster har daterats till 1668 

och 1689 genom att mäta rökkanalen. Det fanns även mönstrade fragment som 

daterats till 1700-tal med engelsk stil samt fragment i holländsk stil från1690–1730. 

Fynden är daterbara men lagren är omrörda då de fyra äldsta mynten präglade 

1420–1440 låg i lager två med kritpiporna från 1668–1689 medan de yngre mynten 

från 1534–1559 samt från 1705–1711 låg i lager ett. Det bör dock nämnas att det är 

osäkert om pipfragmenten härrör från 1600-talet då endast senmedeltida mynt 

hittades i detta lager.  

I efterhand fick författaren en post med 39 kritpipsfragment, från schakt 49, (Fig15) 

som fastighetens ägare hittat. Dessa fragment är tyvärr från olika lager och bör tolkas 

med stor källkritik. Genom analys av rökkanalerna blev dateringen 1715. Proviens 

analys på tre piphuven visade att det var två holländska och ett engelskt och 

samtliga mönstrade fragment var holländska. Piphuvudena är från sent 1600-tal och 

1700-tal medan de mönstrade fragmenten är från 1635-1730.   

3.3.2 Husgrund 8 (schakt 22) 

Husgrund nr 8 har sin början 2007 då schakt 22 grävdes i nordlig riktning över en 

förhöjning som troddes vara en väg över sankmark. Den södra delen av schaktet 

innehöll en stenpackning av mindre sten och den norra delen en stenpackning av 

större sten. Det hittades 50 kg slagg som återfanns på en liten yta i norra delen av 

schaktet (Norderäng 2007:8). Schakt 28 och 33 lades sedan på var sida om schakt 

22 under 2008 års grävningar av Högskolan på Gotland. Schakt 28 frilades ihop med 

schakt 22:s stenpackning. Det frigjordes en husgrund på ca 12 x 3,5 m (Norderäng 

2008:5). Det fanns ingen härd eller ugn så byggnaden antas vara en lada. I grunden 

låg det ett kritpipsfragment. Den har daterats till 1703 och resterna av en golvplanka 

C14 daterades till 1666 – 1894. Det finns ett par mynt från 1500- 1600-talet och med 
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de andra faktorerna bör byggnaden ha används under ca 1500 – 1700-talet 

(Norderäng 2008:5).   

3.3.3 Husgrund? (schakt 39) 

Det finns en husgrund som inte fått något nummer för det var osäkert om det var en 

husgrund över huvud taget. När schakt 39 undersöktes var förhoppningarna att det 

skulle vara en härd eller spiskonstruktion men när anläggningen frilagts visade det 

sig att så inte var fallet. Stenarna som tillhörde anläggningen låg inte kvar på sina 

ursprungliga positioner så att tolka anläggningens användningsområde blir väldigt 

svårt. Fyndmässigt fanns det yngre rödgods och rikligt med slagg (Norderäng 

2009:13). Den preliminära tolkningen av kontexten är att detta kan vara ett 

bostadshus som kan ha tillhört ladan (husgrund 8) i schakt 22 (Norderäng 2009:13). 

De fynd som har daterats är ett Gote mynt från 1420 – 1440 och en kritpipa som 

daterats till 1681 med ett holländskt sicksack mönster från 1680 – 1720. Kritpipan 

hittades i ruta 6 i schakt 39 (Norderäng 2009:22f). Det är i kanten på schaktet och 

stenarna som tyvärr är omrörda så det ger inte att få mycket information eller någon 

speciell kontext.  

3.3.4 Husgrund 7 (schakt 25, 36)  

Husgrund 7 som anläggningen kallas består av schakt 25 och 36. Schakt 25 grävdes 

ut 2007 pga. en förhöjning i marken och det hittades en lerpackning med stora stenar 

i kanterna och ett asklager (Norderäng 2007:21). Den anläggning som frilagts tolkas 

som en ugn eller en härd men kan inte kopplas samman med någon huskonstruktion. 

Den södra delen av schaktet tyder på ett omrört lager med en vikingatida bronsnål, 

1700-tal keramik och nio poster kritpipor. Under utgrävningarna 2009 lades schakt 36 

i anslutning till härden i schakt 25. I norra delen av schakt 36 hittades en lerpackning, 

ett par träplankor samt ett stolphål. Lerpackningen tros vara golvet i den byggnad 

som en gång fanns på platsen. Om detta stolphål har tillhört byggnaden går inte att 

se men lagren under lerpackningen gav inget resultat (Norderäng 2009:9). Övriga 

daterande fynd var fem mynt från 1522 – 1723 samt de 7 poster kritpipor.  

De 16 sammanlagda posterna i schakt 25 och 36 kritpipor har daterats från 1664 – 

1732 genom mätning av rökgångarna men majoriteten av rökgångarna dateras inom 

en tioårsperiod runt år 1700. Bland de 16 posterna finns det sju poster som 
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innehåller mönstrade pipskaft. Alla mönstrade skaftbitar är av holländskt ursprung 

och fyra poster daterats till ca 1635 – 1730 och tre poster till 1690 – 1890. Det finns 

även två piphuvuden av holländsk typ varav en daterats till 1640 då det är en 

Tudorros stämplat under. De bitar av kritpipa som återfunnits i schakt 36 är spridda i 

nästan alla rutor och över lerpackingen. Alla pipfragment och mynt ligger över 

lerpackningen. Huskonstruktionen anses därför vara från 1500-1600-talet (Norderäng 

2009:9). Samtliga kritpipa poster och schaktplaner finns i appendix.   

  

4. Diskussion & Tolkning 

Diskussion och tolkning av Västergarns kritpipor är intressant då det finns många 

olika aspekter på piporna och deras användningsområden. Informationen från 

kritpipor, husgrunder, övrig kontext och byggtekniker räcker inte för att komma till 

säkra slutsattser så det finns utrymme för fler tolkningar.  

4.1 Materialet 

Materialet indikerar att det i Västergarn var som mest populärt att röka kritpipa från 

1680–1720-talet samt att majoriteten av dessa var tillverkade i Holland. Den tidigaste 

dateringen genom mätning av rökkanalen är från 1621 och den senaste är från 1766. 

Varför det inte finns kritpipor daterade senare än 1766 är svårt att säga. Alla som 

rökte i Västergarn kan slutat tvärt eller så står det nuvarande boningshuset på de 

kritpipsfragment som är yngre än 1766. Då det i Norderängs utgrävningsrapport står 

att Göthmans boningshus är byggt på 1700-talet är det möjligt att det finns fragment i 

denna husgrund. Samtliga kritpipor som kan knytas till en husgrund har även hittats 

på Snauvalds 1:2 inom en litet område (se Fig55) (Norderäng 2011:7). 

Det finns även historiska händelser som kan spela en roll. Det infördes importstopp 

på kritpipor 1747 av svenska staten Därefter kom det att bli brist på kritpipor för de 

svenska tillverkarna kunde inte tillverka tillräckligt många för den inhemska 

marknaden. Någon gång mellan 1766-1780 hävdes importförbudet på kritpipor. De 

som rökte kritpipa slutade inte röka bara för att piporna blev en bristvara utan man 

tillverkade egna pipor av bl. a. trä. Dessa egenhändigt gjorda pipor finns i många fall 

inte kvar bl.a. på grund av att materialet har ruttnat bort. En händig rökare snidade 
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sin egen pipa av björk, alrot eller masur. Pipor av metall, porslin och grov keramik 

finns men är inte alls lika vanligt (Krantz 1946:80).  

Det kan vara en kombination av tidigare nämnda skjäl varför det inte finns yngre 

kritpipor än 1766. En andledning kan vara att de inte har hittats. Hela Västergarn har 

inte grävts ut så det kan mycket väl finnas fler pipor kvar i jorden. Då kritpipor räknas 

som massmaterial så har delar av de kritpipor som hittats i Västergarn deponerats 

tillbaka ner i schakten vid avslutad utgrävning. Det har hittats i 324 fragment i 

Västergarn i samma område som de som behandlas i denna uppsats. 150 av dessa 

har deponerats i schakt 49. Vilken datering dessa har går bara att spekulera om. 

Om kritpiporna importerades direkt av holländare eller kom till Gotland genom 

svenska importörer är svårt att säga. Västergarn som handelsplats existerade inte på 

denna tid så kritpiporna köptes troligen i Visby. Om det gick direkt förbindelser med 

Holland till Gotland eller om Visby handlade med det svenska fastlandet är svårt att 

säga. Att det är fler holländska kritpipor än engelska på Gotland och Västergarn kan 

ha olika förklaringar. I England var Jacob I kung från 1603-1625 och kallades 

”rökhataren”. Denna monark lyckades ruinera och driva ut alla kritpipsmakare till 

Gouda i Holland. Englands kritpipstillverkning låg nere en period medan den 

holländska blomstrade så de holländska handlarna tog över marknaden (Krantz 

1946:41).  

 Kritpiporna i Västergarn är av en mer vardaglig stil och inte särskilt mönstrade. Detta 

kan tolkas som att det var låg-och mellan klassens medborgare som rökte kritpipa i 

Västergarn men detta är en hypotes som författaren inte anser trolig. Kritpipor var 

engångs rökanordningar som kastades efter användning så varför dekorera ett 

engångsföremål? Det fanns vackra kritpipor men de förvarades i fodral. Dessa var 

dock väldigt sällsynt och var nog bara för de allra rikaste (Krantz 1946:43). Den långa 

kritpipan röktes stillasittandes och den korta snubby var till för att kunna rökas 

samtidigt som man jobbade. I Västergarn har inte någon komplett kritpipa hittats som 

kan bevisa att det var långa eller korta pipor. Då de flesta kritpipor hittats på 

Snauvalds 1:2 var det nog gårdens män som rökte och kanske någon kvinna. Det 

går inte att se på pipornas utseende om de röktes av män eller kvinnor. 
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4.2 Husgrunder eller anläggningar  

 

Fig56. Det markerade området visar var kritpipor i husgrunder är hittade. Bilden är tagen 

2005 genom Google Earth.  

I husgrund 5 fanns det bara två daterbara fragment men i efterhand fick författaren in 

39 fragment. De två original posterna är daterade till 1668 samt 1689 och de nya till 

1715. De två första posterna hittades under lerpackningen som finns i samband med 

husgrunden. De fragment som kom i efterhand kommer från fastighetens ägare som 

hittat dem i olika lager så stor källkritik emot det materialet bör tas.  Då kontexten är 

omrörd och övriga fynd är från senmedeltid går det inte att datera husgrunden med 

hjälp av kritpipornas datering. Kontexten visar dock att husgrunden är använd in i 

nyare tid (Norderäng 2011:6).  

I husgrund 8 finns det ett fragment från 1703 och den går inte att använda för att 

komma närmare en datering av husgrunden. Det krävs flera fragment för att göra 

detta. Dock kan den vara ett steg i ledet då träplankor som hittades är C14 daterade 

till 1666-1894 (Norderäng 2007:8).  

Annläggningen utan nummer har en mycket omrörd kontext. Även här handlar det 

bara om ett fragment. Anläggningen är i dagsläget inte daterad. Kritpipsfragmentet är 
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daterat till 1681 vilket inte ger någon hjälp vid datering då övriga fynd även här är 

senmedeltida. Denna anläggning är svår att ha någon uppfattning om 

dateringsmässigt då kontexten är så pass omrörd (Norderäng 2009:13).  

Det har hittats 16 fragment i husgrund 7. Dessa är daterade till 1647-1732. Övriga 

fynd är daterade till 1500-1700-tal och husgrunden i sig är daterad från tidigast 1600-

talet. Här kan kritpipornas datering spela en viss roll då de faller inom tidspannet. 

Även här går att se en något omrörd kontext men det kan ha att göra med att man 

rört upp marken vid husbyggnationen samt även använts sig utav fyllmassor 

(Norderäng 2009:9). 

 

Fig57.  
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Den gula ringen visar var husgrunderna ligger och linjen markerar den västra 

bebyggelse gränsen. Kartan (Fig57) är från 1701(09-väs-, 1701, Gotlands län, 

Geometrisk avmätning, Västergarns socken). 

Bebyggelsemönstret i Västergarn är det samma från 1701. Det är troligt att 

husgrunderna hör till samma gård. Under åren har de förfallit och man har rivit ner för 

att bygga nytt och det är detta vi ser i schakten. Det är vanligt att lagerföljden rörs om 

vid byggnationer och man har säkerligen återanvänt materialet från de rivna 

byggnaderna vid byggnationer av nya byggnader. Detta kan vara en av 

anledningarna till att sten fattas och att sten är kringrörd i anläggningen utan nummer 

och i husgrund 5. 

Slutsatsen av detta blir att piporna i Västergarns material inte kan hjälpa till att datera 

de husgrunder och den anläggning som de har påträffats i. I vissa fall som i husgrund 

7samt husgrund 8 kan de ge en ledtråd eller en indikation på tidsspann men inte på 

en mer ingående datering.  Det enda som kritpiporna kan hjälpa oss med är att säga 

att Västergarn är bebott under nyare tid. Det behövs fler fragment och orörda 

kulturlager för att kunna datera husgrunderna med hjälp av kritpiporna.  

 

Fig58.  

Karta (Fig58) över Västergarn från 1742(H90-1:1, se h:19, Skattläggning, Gotlands 

län, Västergarn socken).  



53 
 

 

4.3 Bebyggelsen innanför vallen och byggteknik  

De hus som funnits innanför vallen borde varit bulhus, knuthus eller en blandning av 

båda teknikerna för om det funnits stenhus hade det varit mycket mer sten på plats. 

Då det inte är tillräckligt med sten vid någon anläggning eller husgrund för att bygga 

ett stenhus verkar detta trovärdigt denna hypotes trolig. Metoden med att lägga 

stensyllor i grunden för att spara virket från markens väta kom till på medeltiden. Idag 

finns bara stensyllorna kvar för de träkonstruktioner som stod över mark har 

försvunnit (Haase & Nilsson 1991:105).  

Det fanns en liten bod av bulhus typ bredvid Kyrkan i Västergarn 1980 som byggdes 

1672 (den finns ej kvar idag) och i Visby finns flera bevarade trähus byggda som 

bulhus (Finnberg 1980:54–70). Både knuthus och bulhus tekniken att bygga hus har 

funnits väldigt länge och först med brist på trä som byggmaterial gjorde sten ett 

alternativ samt att det gavs skattelättnader för de som byggde i sten. Det sista 

bulhuset byggdes 1890. Enligt analysen av keramiken som hittades 1989 under 

riksantikvarieämbetets undersökningar av medeltida lager från 1100–1900 samt 

kritpipsdateringar från 1620–1760 visar detta på en bebyggelsekontinuitet från 

medeltiden fram till idag (Roslund 1999:98–121).  

Då de hus i trä som stått på stensyllorna har försvunnit kan vi inte veta vilken sorts 

hus de var. En trolig tolkning är att det var knut, bul eller blandtekniskt byggda hus.  

 

4.4 Kritpipsfynd på Gotland i jämförelse   

De övriga kritpipor som har daterats är delvis från en sportdykare så vissa kritpipor 

inte hittade i någon konkret kontext. Det finns även riktigt fina kritpipor samt en större 

variation på åldern och ursprungsland. Det finns äldre kritpipor än Västergarns äldsta 

från 1620-talet och andelen holländska kritpipor gent emot de engelska är fler men 

inte alls lika dominant som i Västergarn. Det finns även svenska och skandinaviska 

kritpipor Gotland har en större mångfald av stil, ursprung och ålder på kritpiporna än 

vad som har hittats i Västergarn. Detta är logiskt om man tänker på att Västergarn är 

den minsta socken på ön med en hamn som slammade igen med tiden.   
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Tyvärr är det väldigt svårt att kunna jämföra kritpipor. De ses som massmaterial och 

detta försvårar då det exempelvis i FMIS fornsök bara finns fyra poster på hela 

Gotland och bara en av dessa är daterad. Det är mycket troligt att det hittats många 

fler pipor än dessa under arkeologiska undersökningar runt om på Gotland. Det är 

anmärkningsvärt att det inte finns fler pipor registrerade från Visby. Detta beror nog 

på att de räknas som massmaterial samt att de användes under nyare tid. En period 

som många gånger är förbisedd av arkeologer.  

 

5. Resultat  

 Syftet med uppsatsen är att försöka se om kritpipor kan hjälpa till att få fram 

ett bebyggelsemönster i Västergarn. Syftet är att få redan på kritpipornas 

proveniens samt hur tobaken kom till norden?   

 Kan kritpiporna som funnits i Västergarn hjälpa till att datera platsensen 

bebyggelse i nyare tid? 

 Går det att se vilka personer som rökte kritpipa samt när och var?  

Kritpipor i materialet är från 1621 – 1766. Därefter verkar användandet av kritpipor 

slutat. Det går inte datera schakten med hjälp kritpiporna datering hittats i. Kritpipor 

har hittats i fyra husgrunder och i en anläggning och det går i dags läget inte att 

datera dessa med hjälp av piporna 

De fyra anläggningarna ovan är hur kritpiporna kunnat hjälpa till genom sin datering 

med övriga kontext för att kunna göra en tolkning av alla aspekter och komma fram 

till en trolig datering av en husgrund.  

Kritpipornas proveniens verkar visa på en handelskontakt med Holland då 20 av 22 

poster som innehåller mönstrade bitar är holländska och bara två är engelska. För att 

visa på den holländska dominansen i materialet finns det nio piphuvuden. Fem är av 

okänt ursprung, tre är holländska och en är engelsk. Tyvärr är bara proveniensen 

den enda ledtråden för att få reda på hur kritpiporna kom till Gotland. Det är okänt om 

Gotland handlade direkt med Holland samt England eller om piporna har importetas 

via fastlandet.  
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Det går inte att se vem det var som rökte piporna i Västergarn men det var främst 

män som rökte. Det finns inga kontexter som kan kopplas till personer i 

kritpipsmaterialet från Västergarn. De kritpipor som hittats är av enkel, slät stil och 

inte med mer lyxiga utsmyckade som en person i de högre samhällskretsarna kan 

haft. Inga sådana pipor har påträffats hittills på Gotland Det finns inte någonting som 

kan avslöja om det var män eller kvinnor som rökte i materialet. Enligt Krantz var 

piprökning mestadels en manlig njutning men kvinnor har under perioder också rökt 

pipa men verkar föredragit snus (Krantz 1946:61f). Vilka tillfällen och var går det inte 

riktigt att svara på för det finns ingen tendens att kritpiporna hittats på särskilda 

platser.  

 

 6. Sammanfattning  

Den här uppsatsen är inriktad på historisk arkeologi och då främst nyare tids 

arkeologi. Författaren har hämtat mycket inspiration ur James Deetz ”In small things 

forgotten”. Uppsatsen bygger på undersökningar av 56 poster med kritpipor från 

Västergran på Gotland från 2005-2011.  

För at förstå kritpipans bakgrund beskrivs tobakens historia med kritpipans bakgrund 

i fokus. Då hela kritpipans bakgrund avhandlats förevisas fyndmaterialet från 

Västergarn och övriga Gotland.  

För att kunna sätta kritpiporna i ett sammanhang beskrivs platsen Västergarns 

bakgrund med dess vall, kyrkor, kastal och bebyggelse. Då resterna av bebyggelsen 

bara finns kvar i form av stensyllor behandlas även byggtekniker för att kunna 

analysera kritpipornas relation till bebyggelsen. Då det finns kritpipor i tre husgrunder 

och en anläggning och den kontexten sätts samman med övrigt material för att kunna 

datera.   
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8 Appendix 

 

Samtliga poster av kritpipor som har hittats i Västergarn och undersökt i denna uppsats. 
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Databas förkritpipafynd i samtliga anläggningar/husgrunder. 

 

 

Fig59. 

 Schakt 25. De svarta fyrkanterna är kritpipor och den nedre är i ruta 1 medan den 

längst upp till höger är i ruta 15 (Fig59). 
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Fig57. Schakt 28 (Norderäng 2008:5). 

 

 

Fig60. Schakt 36 (Norderäng 2009:10). 
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Fig61. Schakt 49 (Norderäng 2011:6) 

 

 

 


