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Förord 

Denna inventering av kulturvärden i området 
Filehajdar i Othem socken har genomförts av 
Arendus AB på initiativ och uppdrag av Cementa 
AB som ett underlag för en kommande ansökan 
om täkttillstånd. Ansvarig för projektets 
genomförande har varit docent Dan Carlsson. 

Det aktuella området, Österby 1:229, motsvarar i 
det närmaste File gårds utmarker och 
utredningen har mycket kommit att handla om 
denna gårds långa historia och de lämningar som 
ännu finns kvar som speglar en äldre historia. 

Resultatet av utredningen visar att File gård har 
existerat, i likhet med de flesta gårdarna på 
Gotland, sedan förhistorisk tid. Gården var en 
tämligen ordinär, om än liten, bondgård fram till 
slutet av 1600-talet. Den låg periodvis öde, 
lönsamheten var låg och tyngden i gårdens 
aktiviteter låg i nyttjandet av de stora skogsmarker 
som hörde till gården. 

I början av 1700-talet förändras inriktningen på 
gården radikalt, då en Sturtzenbecher köper upp 
File gård och även Ytings gård, för att anlägga en 
kalkugn på Files marker och slå sig på kalkindustri, 
där kalk vid den här tiden var på väg att bli en 
central exportvara för Gotland. Familjen och 
efterföljande ägare av gården File driver en 
industriell produktion av kalk på gården under ca 
200 år, till slutet av 1800-talet. 

Spåren av denna industriella verksamhet är 
omfattande, inte minst i anslutning till de två 
kalkugnar som anläggs på gården. Det handlar 
framför allt om ett stort antal lämningar i form av 
omfattande områden av stenbrott, gruvhål och 
borrhål etc, men även om många äldre vägar som 
korsar hällmarkerna och ett flertal gränsstenar. 

Från äldre tider utgör den sedan länge övergivna  
gårdsplatsen för File gård, och de lämningar i 
form av gravfält, husgrund från äldre järnåldern, 
malsten och stenar med sliprännor, en 
betydelsefull kulturhistorisk miljö. 

Utöver tidigare registrerade fornlämningar har 
fem nya förhistoriska gravar påträffats, varav tre 
ligger utanför aktuellt område. Det rör sig om 
stensättningar och ett röse och de torde 
genomgående kunna dateras till bronsålder - 
äldre järnålder. De ligger regelmässigt i 
anslutning till de vägar som passerar över 
hällmarken och visar på vägarnas i många fall 
mycket höga ålder. 

Utöver gravar finns även några kortare sträckor av 
vad som tolkats som hålvägar, vilka också de är att 
betrakta som fornlämningar. De ligger i samtliga 
fall i anslutning till befintliga vägar och i utkanten 
av utredningsområdet. 

Den kulturhistoriska analysen som här föreligger 
kommer i en etapp 2 ligga till grund för att ta fram 
ett konkret förslag till hur File gårds historia kan 
åskådliggöras genom en satsning på röjning, 
bete, information etc. 

Dan Carlsson 
Arendus 
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Uppdraget 

Föreliggande utredning och kulturhistoriska 
analys av File gård och Filehajdar är utförd på 
uppdrag av Cementa AB, för att utgöra ett 
underlag i den fortsatta processen avseende 
ansökan om fortsatt täktverksamhet inom av 
Cementa ägd fastighet; Österby 1:229 i Othem 
socken, Gotland. 

Fastigheten, som i princip utgörs av File gård med 
undantag av de östligaste delarna av gårdens 
historiska marker, är belägen i västra kanten av 
Othem socken och gränsar i väster till Bjärs och 
Rings gårdar i Hejnum socken, i norr till Othemars 
gård i Othem socken, i sydöst till Ytings och Klints 
marker i Othem socken och i sydväst till 
Prästgårdens marker i Hejnum socken. 

Utredningen syftar till att belysa områdets 
kulturhistoriska utveckling och att dokumentera 
förekommande kulturlämningar, såväl redan 
kända som eventuella tidigare oregistrerade 
lämningar som påträffas i samband med 
fältinventering.en Utredningen innebär också en 
bedömning av vilka lämningar som är att betrakta 
som fornlämningar och vilka som utgör övrig 
kulturhistorisk lämning. 
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Figur 1. Utredningsområdet markerat med violett linje. Området utgör i princip hela gården Files utmarker. I kartan 
finns redovisat de fornlämningar som är registrerade i fornminnesregistret. Numren hänvisar till socken och nummer 
(där O står för Othem socken och H for Hejnum socken.  I den allra nordöstligaste hörnan av fastigheten finns gården 
Files gamla gårdsplats, övergiven sedan slutet av 1700-talet (O60). Längst i väster, vid gränsen till Hejnum och intill 
den gamla vägen som passerar över Filehajdar, finns ett par gravar, bland annat en skeppssättning. I övrigt utgörs 
lämningarna inom fastigheten, som framför allt följer vägen tvärs över området, av sentida spår av stenbrytning, 
förutom ett varpkast (O163).



File gård, Othem socken 

Analysen av det aktuella områdets historia är i 
hög grad en fråga om att beskriva och tolka 
historien om gården File i Othem socken, på norra 
Gotland, en i många avseende typisk gård för 
Gotland, belägen i gränsområdet mellan 
hällmarker i väster och ängs- och åkermarker 
(eller med ett annat ord, inägor) i öster.  

Gården har en historia som sträcker sig långt bak i 
förhistorisk tid och är, mer eller mindre, 
kontinuerligt nyttjad fram till våra dagar, förutom 
att bebyggelsen överges någon gång under slutet  

av 1700-talet eller början av 1800-talet. För att 
skapa en utgångspunkt för att belysa gårdens 
historia kan det vara lämpligt att börja med kartan  

och situationen år 1696 , i form av den så kallade 1

skattläggningskartan och i Jordeboken 1653 .  2

Den senare är en av de jordeböcker som 
upprättades på Gotland som beskriver alla 
gårdarna på Gotland vid ett given tidpunkt. 
Jordeboken 1653 är den enda Jordeboken som 

 Skattläggningskartan, akt 09-oth-4. Lantmäterimyndighetens arkiv.1

 Revisionsbok för Gotland 1653 ("Jordeboken 1653"): generalundervisningsbok om alla hemmans beskaffenhet i Gotlands län 2

1653. Del 3, Nordertredingen (red. Eva Östlund-Stjärnegårdh). 1979.
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Figur 2. Karta över File gård 1696. Gårdens ägor vad gäller skogsmarken väster om vägen vid gårdsplatsen 
överensstämmer tämligen väl med undersökningsområdets utbredning enligt figur 1. Vid den här tiden, liksom än 
idag, ligger gårdens inägor (åker och äng) öster om  bebyggelsen, ner mot en dalgång som genomkorsar denna del 
av socknen från norr mot söder. I gränsområdet mellan inägorna och skogen finns två mindre hagar (inhägnade 
skogsmarker som tjänade som betesmark). Den väg som följer fastighetsgränsen i söder är samma väg som idag 
löper längs utredningsområdets sydöstra del. Källa Lantmäteriet, akt 09-oth-4.



är så att säga renskriven och publicerad, vilket gör 
den till en både lättläst och informativ källa om en 
situation i det gotländska landskapet för mer än 
300 år sedan. 

Denna tidpunkt får bilda utgångspunkten för att 
läsa historien både framåt och bakåt, för att belysa 
gårdens långa kontinuitet. Historien i kartorna är 
den ena sidan av historien, den andra utgörs av 
de fysiska spår i landskapet som ännu visar på 
äldre händelser, som t ex fornlämningar i form av 
gravar etc.  

Som en bakgrund till den fortsatta redovisningen 
kan det vara lämpligt att här ta upp de källor som 
står till buds för en analys av ett stycke landskap 
med avseende på den långa historien som 
platsen kan hysa. 

Vilka källor finns till förståelsen av ett 
områdes historia? 

Utgångspunkten för en beskrivning och tolkning 
av en gårds historia och en beskrivning av de spår 
från skilda tider som kan upplevas i landskapet 
idag, bygger på ett antal skilda källor, framför allt 
på en detaljerad genomgång av lantmäteriakter 
och andra skrivna källor, och för den del av File 
gård som berörs av Cementas mark; av en 
fältinventering. 

Lantmäteriakter som källa 
Lantmäteriakterna speglar av naturliga skäl den 
tidpunkt då de är upprättade, men det landskap 
som framträder i kartorna kan i många fall spegla 
en flerhundraårig verksamhet. Förändringarna i 
det dåtida landskapet innebar oftast att det tog 
generationer innan mer omfattande 
landskapsomläggningar kunde noteras. Det 
innebär att den bild som kartan från 1695 visar i 
sina huvuddrag torde gå tillbaka på en medeltida 
situation, måhända ända ner i 1000-talet. 

De kartor som är användbara för File gård är 
initialt den ovan omnämnda så kallade 
skattläggningskartan, initialt upprättad år 1695-96, 
och reviderad i början på 1700-talet. Dessa kartor 
är tämligen detaljerade, upprättade i skala 1:8000 
och i många fall går det utmärkt att transformera 

informationen från dessa kartor till dagens 
landskapsbild och därmed i detalj belysa hur 
marken användes vid denna tid, var vägarna gick 
och var själva gården låg.  

Dock bör noteras att bebyggelsen i kartan 
representeras av en hussymbol sedd från sidan, 
med tak, fönster, dörr etc, och inte av de exakta 
byggnaderna (se figur 2 som exempel). Till 
kartorna hör en beskrivning som tar upp om 
markernas funktion, ägornas namn och 
åkermarkens bonitet etc, vilket ger en god bild av 
var gårdens äldsta åkermark står att finna då 
dessa som regel har hög bonitet och ofta namn 
som knyter till en äldre historia. Det kan t ex vara 
namn som Digeråker, Storåker, Hemåker etc., i 
motsats till sent tillkomna åkermarker såsom 
Nyåker, Ängsåker (upptagen i en äng med andra 
ord) eller Hagåkern. 

Till varje karta hör en beskrivning som redogör för 
de ägor som hör till gården och vem som äger 
gården. Ordningen i beskrivningen ger en bild av 
den ekonomiska betydelsen av markerna, genom 
att den kategori som först omnämns är 
åkermarken, sedan ängen och därefter hagar och 
skog, följt slutligen av myr. Denna indelning kan 
skilja sig något mellan skilda kartor, där i vissa fall 
hagar och skog har separata rubriker. På samma 
sätt är beskrivningen av gårdarna i Jordeboken 
1653 uppbygd, dvs med åkermarken först, följt av 
äng, hage och skog. 

Såväl Jordeboken som skattläggningskartan var 
uppteckningar som Sverige lät göra efter 
övertagandet av Gotland från Danmark 1645 för 
att få ett underlag för beskattning. Det var med 
andra ord det primära syftet med kartläggningen 
vid denna tid. Ett annat skäl, och än mer uttryckt i 
senare kartor, var att peka på möjliga områden för 
uppodling, då åkern var den centrala marken på 
gårdarna och som i hög grad låg till grund för 
beskattning, även om animalieprodukter i många 
fall, liksom skogsprodukter, ingick i skatten. 

Skattläggningskartan skiljer sig en del från den 
andra väsentliga kartserien som är särskilt 
användbar för landskapsanalyser, dvs storskiftets 
kartor. Dessa är för Gotland upprättade under en 
period från slutet av 1700-talet till början av 1800-
talet. För gården Files vidkommande är kartan 
upprättad år 1777 av lantmätaren Magnus Israel 
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Lallerius . Kartan inbegriper både File gård och 3

Ytings gård, då båda gårdarna ägdes av samma 
personer, tre bröder Sturtzenbecher. För File gård 
fanns även en handelsman Klingvall som ägde en 
tredjedel av gården tillsammans med en av 
bröderna Sturtzenbecher. Storskifteskartorna är 
genomgående mycket detaljerade, där varje 
byggnad är redovisad på kartan, liksom kvarnar, 
sojden, eventuella kolbottnar, kalkugnar etc. 
Skalan är 1:4000. 

Även dessa kartor är uppbyggda utifrån en form 
av ekonomisk betydelse vad gäller markerna, 
genom att åkern redovisas först, följt av ängen och 
sedan hagar och skogar. Att man redovisade 
hagar och skogar tillsammans som regel 
(undantag finns dock där hagen redovisas för sig 
och skogen för sig) hänger samman med att 
hagarna, som då fungerade som  beteshagar, var 
en del av skogen.  

Skillnaden mellan skogen och beteshagarna var 
att de senare var inhägnade, vilket var legio under 
äldre tid. Något bete inom skogar som inte var 
inhägnade har av allt att döma inte funnits, dvs att 
någon form av vallad boskap, likt andra områden, 
finns det inga tecken på att det förekommit på 
Gotland, i alla fall från medeltid och framåt. 
Undantaget från detta är till viss del Storsudret 
och Fårö, liksom de större öar som omger 
Gotland, t ex Karlsörna, Närsholmen, Västergarns 
utholme med flera. 

Den tredje väsentliga kartan för landskapsanalyser 
är laga skifteskartorna över ön. För File gård finns 
ett laga skifte från 1876. Kartan berör gårdarna 
Ytings, File och Klints, men behandlar enbart 
inägorna till gårdarna, dvs åker- och ängsmarken, 
och inte utmarken väster ut, dvs det område som 
nu är aktuellt . 4

Fornminnesregistret som källa 
Den andra väsentliga källan utgörs av det så 
kallade fornminnesregistret, en förteckning över 

de fornlämningar som finns redovisade i ett av 
riksantikvarieämbetet ajourfört digitalt register . 5

Inventeringen har för Gotlands del genomförts vid 
två tillfällen; 1938 i samband med framtagandet 
av den äldre ekonomiska kartan, och under 
perioden 1976-78, då den nya ekonomiska kartan 
togs fram. 

Den senaste inventeringen av fornlämningar på 
Gotland, utförd 1976-78, innebar att avsöka en 
viss yta per dag och härvid även att följa upp 
tidigare inventerade och registrerade 
fornlämningar. Det är väsentligt att klargöra i det 
här sammanhanget att det finns många 
fornlämningar som inte påträffades vid 
inventeringarna och fornminnesregistret bör 
närmast ses som en indikation på var ytterligare 
fornlämningar kan förekomma. Det är därför av 
betydelse att i samband med större 
exploateringar, som i det här fallet, att göra 
fördjupade och mer detaljerade fältinventeringar 
av landskapet, något som Länsstyrelsen ofta 
kräver vid ytmässigt omfattande exploateringar. 

Lösfyndsregistret som källa 
En tredje källa till förståelsen av landskapets långa 
historia, framför allt den förhistoriska tiden, är det 
lösfyndsregister som finns vid Historiska Museet i 
Stockholm rörande alla de föremål som bönderna 
lämnade in till museet under loppet av 1800-talet 
och början av 1900-talet . Det handlar i hög grad 6

om föremål som kommer från gravar, boplatser, 
depåfynd etc, framkomna i samband med 
odlingsarbeten, vanligen när ett nytt område togs 
i anspråk för odling. Det finns även ett 
motsvarande register vid Gotlands Museum, som 
bör följas upp i samband med 
landskapsinventeringar. 

Tidigare undersökningar, litteratur och rapporter 
som källa 
I många fall kan det tidigare ha utförts 
arkeologiska undersökningar inom ett 

Akt H67-22:1. Lantmäteristyrelsens arkiv.3

 Akt 09-oth-63. Lantmäterimyndighetens arkiv4

 http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html5

http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp6
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Figur 3. Othem socken 1695-96. Bebyggelsen i Othem under den här tiden är koncentrerad till en dalgång som 
sträcker sig från Boge i söder rakt igenom socknen i nord-sydlig riktning. I öster finns en mindre gårdsgrupp i form av 
Närs, Österby och Spillings. Åker, äng och beteshagarna är kopplade direkt till gårdarna och utanför dessa marker 
finns omfattande skogsmarker, utmarker, som inte ar inhägnade. File gård ligger central ti kartan, längs den västra 
sidan av dalgången. Nere vid Slite hamn finns 4 kalkugnar registrerade i kartan. Källa: Renritning av akt H67-1:3, 
Lantmäteristyrelsens arkiv.



undersökningsområde och uppgifter om t ex 
tidigare utgrävningar finns framför allt i ATA 
(Antikvarisk-topografiska arkivet), på 
Riksantikvarieämbetet .  7

Från och med 2013 skall alla arkeologiska 
utredningar och undersökningar som 
Länsstyrelsen tagit beslut om finnas digitalt 
tillgängliga vid Samla på Riksantikvarieämbetet . 8

Tillsammans med tidigare forskning och 
litteraturuppgifter bildar dessa ett betydelsefullt 
bakgrundsmaterial till att belysa ett specifikt 
områdes historiska utveckling. 

Fältarbetsmetodik 
Utgångspunkten för fältarbetet har varit en 
sammanställning av information från tidigare 
utredningar, äldre kartor, fornminnesregistret, inte 
minst den information som kan fås från de äldre 
lantmäteriakterna över området. Hit hör också 
nyttjandet av laserkartor, som på ett utmärkt sätt 
visar på förekommande tidigare provhål etc. 

Undertecknad genomförde för ett antal år sedan 
en utredning som till stora delar rörde det område 
som nu är aktuellt för ansökan om utvidgad täkt 
(ArkeoDok rapport 2008:21). 

Utgående från resultaten av den inledande arkiv- 
och kartanalysen har hela Cementas fastighet 
fältinventerats i detalj. I detta arbete har även till 
del omgivande marker och vägar inventerats för 
att få en så komplett och tydlig bild av 
landskapets rumsliga struktur som möjligt. Härvid 
har påträffats ett antal fornlämningar som ligger 
utanför Cementas fastighet, men som registrerats 
och beskrivits. 

I princip all mark inom Cementas fastighet har 
gåtts över, i en del fall flera gånger för att följa 
upp tveksamma noteringar av lämningar. De 
centrala delarna av fastigheten utgörs av tämligen 
öppna marker med tunna jordlager, med mycket 
god synbarhet. Den östra delen, ner mot den 
gamla nordsydgående vägen förbi File gamla 
gårdsplats, hyser något mer av skog, liksom de 
västligaste delarna. Den totala fältarbetstiden rör 

sig om 9 dagar, inklusive flera återbesök för 
kompletteringar och förtydliganden av osäkra 
miljöer och lämningar och för detaljuppmätning 
av exempelvis äldre stenbrotts utbredning. 

 http://www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/arkiv-soka/7

 http://samla.raa.se8
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1600-talets File - en utgångspunkt för 
landskapsanalysen 

Som ovan nämnts utgör de äldsta kartorna en 
viktig källa till förståelsen av landskapets historia 
och en bra grund för att läsa historien både framåt 
och bakåt i tiden. Inledningsvis följer vi gården 
från 1600-talet och framåt, för att i det följande 
spegla den äldre historien, ner i förhistorisk tid, 
genom att följa upp vad som finns av 
fornlämningar etc som speglar förhistorien i 
området.  

File gård är belägen längs den västra sidan av den 
nordsydgående dalgången genom Othem 
socken (figur 3). När vi möter gården i Jordeboken 
1653 beskrivs den på följande sätt; Fijle är 1 
hemman om 9 marckeleij, hafuer åcker till 13 
tunnelandh, ängh till 28 mans slätt, starr 4 manss 
slätt, aagh i Engessmyyr, 3 hagar till 16 hästar, 1/2 
såghqwam1) i Yttingsmyrssåå och godh skough. 
Broekas af Per Thommesson, hwilcken för 12 åhr 
sädan kiöpte gården af Jöns Olofsson och Påwell 
Hints borgare i Wijssby (fö)r 70 dr. Beskrivningen 
visar på att gården är en tämligen normalstor gård 
vid den här tiden. På gården finns en brukare, 
men tidigare har här uppenbarligen funnits två 
brukare. 

Utöver åker och äng har gården således ”tre 
hagar till 16 hästar... och god skog”. 
Jordeboksförfattaren värderade således 
betesmarken, dvs de inhägnade hagmarkerna, 
genom att skriva hur många djur som därpå 
kunde födas, uttryckt i antalet hästar, vilket får ses 
som ett mått på hagarnas bärighet. Det bör i 
sammanhanget noteras att även ängarna 
nyttjades till bete under långa perioder, liksom 
åkerrenar. 

Den äldsta kartan över File gård (figur 2, på sidan 
x), upprättad åren 1695-96, visar på ett 
omfattande utmarksområde i västra delarna av 
gårdens territorium, det som i dagligt tal kallas för 
Filehajdar. Bebyggelsen är lokaliserad till den 
östra delen av gårdens marker och i anslutning till 
dess inägor (åker och äng). I direkt anslutning till 
åker- och ängsmarken finns gårdens två hagar; en 
norr om gården (H11) och en söder om gården 
(G11).  Det har således ”försvunnit” en hage 
sedan 1653. Vad detta beror på är oklart. Möjligen 
har den sålts till någon annan gård. 

Man kan notera att det inte finns några lämningar 
inom hällmarksområdet i väster i form av 
exempelvis hagar, sojden eller andra 
anläggningar. Området ger ett tydligt intryck av 
att vara ett utmarksområde, som nyttjats för 
skogsuttag. 

Sett i relation till den ca 50 år tidigare 
beskrivningen av gården (Jordeboken 1653) har 
åkerarealen minskat från 13 tunnland till 8 
tunnland och gården är den näst minsta gården i 
Othem socken. Vad denna minskning av gårdens 
åkerareal står för är oklart, men kan ha att göra 
med att gården under lång tid innan legat öde 
och tidvis uppenbarligen varit indragen till kronan 
(se under kapitlet Människorna på gården). 

Gårdens belägenhet i gränsområdet till 
omfattande hällmarker och med arealmässigt 
relativt små inägor indikerar att gårdens 
skattekraft har legat på skogen mer än på 
jordbruket. 

File vid storskiftet 1777 

Påföljande kartläggning av File gård är från 1777 i 
form av en storskifteskarta. I samma karta 
karterades även granngården Ytings, mot 
bakgrund av att det nu var samma ägare till de två 
gårdarna; tre bröder Sturtzenbecher och en 
handelsman Klingvall delade på File gård och två 
bröder delade på Ytings gård (en närmare 
redogörelse för ägarna till File gård sker längre 
fram).  

I kartan är redovisat alla de hägnader som fanns 
vid tiden för kartans upprättande. Det handlar inte 
enbart om hägnader runt hagmarken/ 
betesmarken, utan även hägnader inom inägorna, 
där åtskilliga hägnader löpte runt åkermarken för 
att hindra boskapen från att komma in på åkern. 

Figur 4 visar landskapet år 1777 och speglar 
markanvändningen såväl på File gård som Ytings 
gård. En jämförelse med situationen ca 80 år 
innan (figur 2) ger vid handen att förändringarna, 
framför allt vad gäller hagmarken och 
skogsmarken, är närmast obefintliga. Även nu har 
gården File två hagar, där Söderhagen är 
uppdelad mellan två brukare (nr B15 och B24). 
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För gården Ytings är situationen likartad, med en 
uppdelning av en hage, belägen som i fallet File, i 
direkt anslutning till inägorna. Skogen är för både 
Ytings och File uppdelad på de tre ägarna, men 
inte inhägnad.  

Detta att skillnaden är så pass liten mellan de två 
kartorna vad avser åker- ängs-, och hagmark 
indikerar att jordbruket inte varit den viktigaste 
källan till försörjning. 

För hagarna omtalas att dessa har tämligen gott 
bete, men här nämns inget om mulbete i 
utmarken. Skogen handlar mycket om skog på 
häll, med hedmarker, vilket antyder ett mycket 
öppet och glest beväxt landskap. För en djupare 
analys rörande frågan om bete på skogen 
hänvisas till en PM, bilaga 4. 

I kartan finns noterat en  kalkugn i det sydöstra 
hörnet av File gårds marker, gränsande till Ytings 

marker och den väg som löper längs 
fastighetsgränsen i söder. Ugnen är den idag i 
fornminnesregistret registrerade fornlämningen 
nummer 108:1 i Othem socken. Man kan notera 
att kalkugnen inte finns redovisad i kartan från 
1695, vilket antyder att den är tillkommen under 
början av 1700-talet, och med stor sannolikhet 
anlagd av familjen Sturtzenbecher (rörande 
ägarna och bruket av markerna, se kapitlet om 
ägarna längre fram). I dag finns ytterligare en 
kalkugnsruin i västra delen av Files marker, några 
hundra meter längre mot norr sett från kalkugnen 
i söder och strax öster om Cementas nuvarande 
stenbrott. Denna ugn finns inte med i kartan från 
1777, vilket visar på att den är anlagd efter 
upprättandet av denna karta. 

Den sten som brutits till kalkugnen har tagits från 
det direkta närområdet kring ugnen, såväl vad 
gäller den södra ugnen som den norra. Idag kan 
man tydligt urskilja de stenbrott som hör till dessa 
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Figur 4. Storskiftet över File och Ytings gårdar år 1777. Markerna till File gård markerade. Bebyggelsen till File ligger i 
direkt anslutning till dess åker- och ängsmark inom den dalgång som löper i nordsydlig riktning. I väster vidtar 
omfattande utmarker/skogsmarker, som genomkorsas av ett antal vägar. I direkt anslutning till åker- och ängsmarken 
finns gårdens inhägnade hagar. I sydöstra hörnet av gårdens ägor finns en kalkugn.



ugnar som tämligen grunda och ytliga stenbrott, 
som regel sällan mer än 1 meter djupa.  

Med tanke på att brotten var mycket grunda togs 
stora ytor i anspråk för att bryta sten till ugnarna. 
Figur 5, visar på utbredningen av kalkbrotten i 
anslutning till den södra kalkugnen. Stenbrotten 
ligger i omedelbar närhet av ugnen för att minska 
transporterna av tunga stenar. De följer väl de 
äldre vägar som finns i området. Idag är 
stenbrotten överväxta, men man kan ännu på 
många ställen se brottkanterna. 

Till kalkugnarna åtgick stora mängder trä till 
bränningen. Med tanke på att ugnen funnits på 
platsen och nyttjats under ca 150 år (ugnen 
troligen avslutad ca 1880 ), var säkerligen 9

området kring ugnen mer eller mindre kalhugget, 
vilket innebar att man var tvungen att gå allt 
längre ut i markerna för att samla ved till ugnen 
och mot slutet av verksamheten på platsen var 
landskapet säkerligen mycket öppet och glest 

beväxt, inte bara på hällmarken utan även de 
områden som hade förutsättningar för bättre 
skog.  

1800-talets landskapspåverkan 

Något laga skifte finns inte för utmarken till File 
gård. Däremot är inägorna till gårdarna File och 
Ytings laga skiftade år 1878. Man kan då 
konstatera att File gård är delad på två ägare, i alla 
fall vad gäller inägorna, vilket gör det troligt att 
även utmarken var delad på dessa två ägare. 
Tyvärr ger inte skiftet någon beskrivning av hur 
utmarken nyttjades. Frånvaron av skifte av 
utmarken ger dock en fingervisning om att det 
inte förelegat något behov av ett skifte av dessa 
marker, mest troligt mot bakgrund av få ägare och 
att markerna nyttjades mycket extensivt i form av 
skogsbruk.  

Hur länge de två kalkugnarna var i drift inom Files 
marker är oklart. I och med att Slite Cement och 
Kalk AB bildades år 1916 och började sin 
verksamhet med fabriksbygget 1917, kom ett 
stort antal grov- och anläggningsarbetare, 
snickare och timmermän, smeder och 
verkstadsarbetare, elektriker med flera till Slite. 

 9
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Figur 5. Utbredningen av de kalkbrott som finns i 
anslutning till den södra kalkugnen. Det är tämligen 
omfattande områden som är påverkade av 
stenbrytningen. Idag har skogen till stor del 
återetablerat sig och brotten är mer eller mindre helt 
överväxta. Man kan längs kanterna av brotten se själva 
brytkanten. Utbredningen bygger på resultatet av 
fältinventeringen.

Figur 6. Exempel på brottkanter från de kalkbrott som 
omger kalkugnen i söder.



Människorna på gården 

Genom att belysa frågan om vilka som ägde, 
brukade och bodde på gården under äldre tid, 
finns en ingång till att förstå hur markerna 
nyttjades under äldre tid, inte minst hällmarkerna i 
väster (Filehajdar). De skrivna källorna sträcker sig 
på Gotland sällan längre bak än 1600-talet. Det är 
egentligen först med 1700-talets husförhörs-
längder etc som vi mer i detalj kan följa ägarna. 

Den källa som här mest har använts är 
bouppteckningar, av det skälet att de även 
uppger hur många djur som fanns på gårdarna, 
vilka typer av djur och till del även vad personen i 
fråga hade för sysselsättning; om han var 
exempelvis torpare eller lantbrukare. 

Att File gård existerande under medeltid framgår 
av en runristad gravhäll som tidigare funnits i 
Othem kyrka. Den är numera förkommen, men 
skall enligt kyrkoinventariet år 1830 ha legat 
”utanför kyrkodörren på kyrkogården”. C. Säve 
kunde inte återfinna den vid sitt besök där år 
1854. Möjligen är den identisk med den häll av 
ljusgrå kalksten som ligger utanför korportalen. 
Texten på stenen lyder, översatt till svenska; 
Bedjen för Li(k)nats i File själ”.  Att det handlar 10

om en person som bott på File gård är uppenbart 
och här har vi den äldsta uppgiften om en ägare; 
dvs en Liknat, ett inte alldeles ovanligt namn på 
Gotland. Stenen är svår att datera, men torde vara 
från uppskattningsvis 12-1300-tal. 

I Sören Norbys räkenskapsbok  från 1523-24 11

finns en ”Oluff Fille” registrerad på File gård i 
Othem socken. Han levererade 43 lass ved till 
slottet som skatt. Det är intressant att notera att 
det just är skogsprodukter han levererar och inte 
några varor som har med odling eller 
boskapsskötsel att göra. 

Av de ovan nämnda uppgiftena får man ett intryck 
av att gården inte var delad. Det får man dock av 
en annan källa från 1585, den så kallade 
ödegårdslistan . Ödegårdslistan är en  12

förteckning av de ödegårdar som fanns på 
Gotland vid den här tiden. Beteckningen öde i 
dessa sammanhang innebär att gården inte kunde 
betala skatt till staten. Huruvida det inte fanns 
någon brukare på gården framgår inte, men i de 
flesta fall torde det ha varit fallet. 

I listan nämns för första gången Lilla File i Othem 
socken, vilket pekar på att File gård kom att delas 
under loppet av medeltiden i ett Stora File och ett 
Lilla File. Det är rätt vanligt med beteckningen 
Lilla och Stora, eller Östra och Västra, Norra och 
Södra etc vad gäller gårdar på Gotland under 
1600-talet. De nämns således som egna gårdar 
och skattar var och en för sig. Beteckningen 
exempelvis i form av Lilla och Stora är en direkt 
delning av gården, så att det uppstår två gårdar 
och denna delning skall inte förknippas med den 
partklyvning som sker från 1600-talet och framåt. I 
det senare fallet innebar delningen att brukarna 
på gården brukade varsin del men att gården 
alltjämt taxerades som en enda gård.  

Ett lösfynd från Files marker ger även det en 
fingervisning om att gården fanns under 1500-
talet. År 1888 lämnades in till Historiska museet en 
så kallad Ryttarhammare från 1500-talet, en form 
av stridshammare. Fynduppgifterna nämner 
enbart att den var ”funnen af Axel Fahlström i en 
åker”  under File gård. Vilken åker det rör sig om 13

går inte att reda ut (för en illustration av en 
Ryttarhammare, se figur 7 på följande sida). 

Vi har inga namn på de personer som fanns på 
gårdarna Lilla och Stora File vid uppteckningen av 
ödegårdarna på Gotland ca 1580. I samtliga 
yngre uppteckningar finns inte Lilla File nämnt, 
vilket pekar på att gården upphör att existera 
under slutet av 1500-talet och förmodligen slås 
den samman med File och betecknades allt sedan 
dess som enbart File gård. Dock kommer det 
framöver finnas 2 brukare på gården vilket 
framgår av yngre dokument, även om det varierar 
över tiden. 

 Sveriges runinskrifter. G285.10

 Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523–24. 2003. Landsarkivet i Visby11

 Ödegårdslistan ca 1585. Landsarkivet Visby. Avskriftssamlingen kapsel 7.12

 SHM Inv. 7997.13
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I Husarbetsboken från 1608  finns två personer 14

registrerade på File gård. Det rör sig om Jacob 
”stille” och Anders ”stille”, vilka båda avser File 
gård. Gården är vid den här tiden uppenbarligen 
delad mellan två brukare. Följer vi gården framåt 
nämns år 1626 en Knud File sittande på gården. 
Om han är den ende ägaren framgår inte, men 
troligen är gården delad, för 14 år senare, år 
1640, finns två ägare till File gård omnämnda . 15

Här finns då en Per Tomsson och en Knud 
Knudsson. Den senare är uppenbarligen son till 
nämnde Knud File som finns på gården 1626. Per 
Tomsson finns även registrerad på gården 1646. 

Med upprättandet av jordeboken 1653  får vi en 16

belysande bild av gården och dess marker, liksom 
om ägarna till gården och vem ägaren ärvt av eller 
köpt gården ifrån. Vid den här tiden talas det 
enbart om File. Som ägare till gården nämns en 
Per Thommesson, vilken uppenbarligen är 
densamme som omnämns 1664 som Per 
Tomsson. Enligt jordeboken har han köpt gården 
av två tidigare ägare, nämligen ” Jöns Olofsson 
och Påwell Hints, borgare i Wijssby” .  17

Gården har således åter fått en enda ägare av allt 
att döma Som synes stämmer inte namnen på de 
som han köper gården ifrån med namnet på den 
andre ägaren 1640, dvs denne Knud Knudsson. 
Visbyborgarna har troligen köpt halva gården av 
Knud Knudsson och sålt den några år senare till 
Per Thommesson. 

Från den här tidpunkten och fram till våra dagar är 
det följt möjligt att följa upp i princip alla personer 
som bott på gården. Jag kommer dock i det 
följande spegla en del av ägarhistorien, med 
syftet att härvid något belysa gårdens funktion 
inte minst vad gäller djurhållning och 
markanvändning. Att göra en total genomgång av 
alla som bott på gården ligger utanför ramen för 
föreliggande uppdrag. 

En belysande bild av gården Files ekonomiska 
situation får man i den förteckning från 1660 som 
tar upp de skulder bönderna hade till staten i form 
av obetalda skatter . Gården File är åter delad vid 18

den här tiden i två parter och parterna ägs av en 
”Mårten Fijle" och en ”Peer Olofsson Fijle”. Båda 
har skulder till staten. Mårten Fijle är skyldig staten 
43 Rd och för Peer Olofsson sägs; ” ähr inthet 
mera i förrådh uthan stor fattigdom kiöpte Halfue 
Busarfue Gårdh, dock kom inthet där på, uthan 
ståår i Räst för file gårdh för Anno 1657 som inthet 
ähr at Tilgåå.”  

Dessa förteckningar över skulder till staten får sin 
fortsättning i 1662 års skatteavkortningar, som är 
en lista på de personer/gårdar som man så att 
säga har gett upp hoppet om att få inbetalt några 

 Husarbetsboken 1608. Landsarkivet Visby. Avskriftssamlingen kapsel 231:5.14

 ML-Jordeboken 164015

 Revisionsbok för Gotland 1653 ("Jordeboken 1653"): generalundervisningsbok om alla hemmans beskaffenhet i Gotlands län 16

1653. Del 3, Nordertredingen (red. Eva Östlund-Stjärnegårdh). 1979.

 Revisionsbok för Gotland 1653 ("Jordeboken 1653"): generalundervisningsbok om alla hemmans beskaffenhet i Gotlands län 17

1653. Del 3, Nordertredingen (red. Eva Östlund-Stjärnegårdh). 1979.

 Gotlands restanser 166018
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Figur 7. Exempel på Ryttarhammare. Foto  
Östergötlands Museum



resterande skulder från. En av dem som hör till 
denna kategori är denne Peer Olofsson Fijle, som 
är, som det står i 1662 års skatteavkortningar;  
”Förrymd till Curlandh, intet hopp”. Hur det är 
med återbetalningen av de 43 Rd som Mårten 
Fijle var skyldig framgår inte, inte heller vart han 
tar vägen. 

1600-talet är en mycket ansträngd period på 
Gotland, med många gårdar öde, dvs som inte 
kan betala skatt och de blir kronogårdar, i 
betydelsen att staten tar över gården och försöker 
få någon att ta upp den igen mot ett antal års 
skattefrihet. Staten var ju mån om att det skulle 
finnas brukare på varje gård, som kunde betala 
skatt. En genomgång av jordeboken 1653 visar att 
ca 30 % av alla gårdarna på södra Gotland var 
öde eller hade varit öde när kartläggningen görs. 

Skattläggningskartan över File, upprättad 1695, 
upptar en Pär Fijhle som ägare till gården. Så som 
det uttrycks i beskrivningen till kartan får man ett 
intryck av att det har varit tvister om gården och 
vem som är den rätte ägaren till den, då denne 
Peer Oloffson Fijle lämnat Gotland för Curland 
(Lettland).  Beskrivningen till kartan förtäljer att 
”Detta hemman brukas av Pär Fijhle, vilken är rätte 
ägaren”. Förmodligen är han son till den förrymde 
Peer Olofsson Fijle. 

Så långt bak i tiden vi kan följa ägarna och 
brukarna till gården kan man notera att det är 
omfattande köp och försäljning av delar eller hela 
gården och den har uppenbarligen inte gett 
något större överskott. Den har varit öde till och 
från och med så dålig avkastning att man inte 
kunnat betala skatten. Vi talar uppenbarligen om 
en liten gård i periferien av odlingslandskapet, 
där inkomsten framför allt kommit från skogen, 
vilket inte minst framgår av Jordeboken 1653 som 
nämnder följande förtjänster för gårdarna i Forsa 
Ting, ”I detta tingh förtiäner allmogen sigh 
penningar medh allehanda träwärks och 
materialers försälliandes, elliest och effter i detta 
tingh een stoor ymnogheet är på skough, ty 
kiänna detta tings inbyggia(re) een märckeligh 
hielp af tiärubrännande och dee widh siön 
boelägne gårdar hafwa sin största 

penningeförtiänst medh fiskerij, hwilcket här 
exellerar . 19

 Revisionsbok för Gotland 1653. 3. Nordertredingen. Gotlandica 1919
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Kalkpatronernas tid 

Under början av 1700-talet sker ett ägobyte som 
totalt kommer att förändra nyttjandet av markerna 
till gården. Från att under äldre tid, fram till slutet 
av 1600-talet eller början av 1700-talet, ha varit en 
mindre gård i kanten av större alvarmarker, blir 
den nu en resurs för en expanderande 
kalkindustri med stort behov av kalksten och ved. I 
början av 1700-talet, gissningsvis omkring 1710, 
flyttar en Fredric Henricsson Sturtzenbecher till 
Gotland från Stockholm och köper av allt att döma 
File gård, men även granngården Ytings.  

Han var född i Stockholm 1684 och var son till 
Henrik Sturtzenbecher, född 1651 i Tyskland och 
inflyttad till Sverige och Stockholm under andra 
halvan av 1600-talet. Syftet med flytten var 
uppenbarligen att starta en kalkindustri i området 
och den kalkugn som finns i södra delen av File 
gårds marker anläggs vid den här tiden. Sedan en 
tid tillbaka fanns redan en kalkindustri i Länna och 

Slite, inte minst genom en från Tyskland inflyttad 
Marcus Schröder, som ägde flera gårdar i Othem 
socken och som var skutskeppare, hamnfogde, 
rådman, riksdagsman, skeppare och 
kalkbruksägare. Han anlade den första kalkugnen 
på Länna 1647. 

Fredric Henricsson Sturtzenbecher gifter sig 1713, 
29 år gammal, med en Margareta Paulsdotter från 
Othem, som då var 17 år gammal. Hon var dotter 
till Paul Fries (kalkpatron på Länna) och Elisabet 
Ihre, som båda hade kopplingar till Länna och 
kalkindustrien generellt, inte minst Paul Fries som 
var son till Margareta Marcusdotter Schröder i 
Slite. Fredric och Margareta fick mellan åren 
1715-1719 fem barn; fyra söner och en dotter.  

När storskiftet genomförs över File och Ytings 
gårdar 1777 är båda föräldrarna döda (Fredric 
1735 och Margareta 1774). Skiftet genomfördes 
som synes kort tid efter att modern dog och 
uppenbarligen för att klarlägga ägarförhållandena 
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Figur 8. Markerna till File och Ytings gårdar delades vid storskiftet 1777 på de tre bröderna, systern och handlanden 
Claes Klingvall enligt kartan ovan. Kalkugnen drev de tillsammans, liksom sågen vid ån längst ner i sydöst inom Ytings 
marker.



mellan barnen av gårdarna File och Ytings. Tre av 
sönerna; Paul Fredric Sturtzenbecher, Henrik 
Sturtzenbecher och Patrik Fredricsson 
Sturtzenbecher, tillsammans med en handlande 
Claes Klingvall (som är gift med brödernas syster; 
Helena Elisabeth Sturtzenbecker), delar på ägorna 
till gårdarna File och Ytings.  

Gården File delas mellan de tre bröderna 
Sturtzenbecher och handlanden Claes Klingvall 
på så sätt att Henrik och Paul Fredric får en 
tredjedel vardera och Patrick tillsammans med 
handlanden Claes Klingvall får en tredjedel. 
Gården Ytings delas i två lika delar mellan 
bröderna Henrik och Paul Fredric.  Samfällt mellan 
de skilda ägorna är kalkugnen på File gårds 
marker och en skogsremsa i östra kanten av Ytings 
marker samt området med sågen eller sågarna vid 
ån i södra delen av Ytings marker. För övrigt kan 
man notera att bröderna Henrik och Patrick också 
är kalkugnsägare på Länna, nere i Slite . 20

Troligen har folket initialt bott både på File gård 
och Ytings gård, men exakt vem som bodde var 
går inte att utläsa ur kartan. Följer man personerna 
framåt kan man notera att ingen av vare sig 
barnen eller föräldrarna, står som avliden i Othem, 
utan i Slite, Visby och Boge och sannolikt har de 

intre bott någon längre tid på någon av gårdarna i 
Othem utan flyttat ner till Slite. 

Markerna på File gård kommer nu alltmer att 
nyttjas som resurs för kalkindustrien. Intill 

kalkugnen används ytmässigt tämligen 
omfattande områden för kalkstenstäkt. Brotten är 
som regel mycket grunda, från en halv meter till 
maximalt en meter djupa. Arbetet skedde helt 
manuellt. Genom att stenen bröts tämligen grunt 
kom omfattande områden att nyttjas till stenbrott. 

Den andra väsentliga varan som krävs för 
kalkbränning är stora mängder ved, vilken togs 
från omgivande marker inom File gårds ägor. 

 Munthe, H. 1943-44. Om kalkindustrien på Gotland, sid 111.20
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Figur 9. Detalj över File gårdstomt och hur denna 
delades upp vid skiftet 1777. Idag finns inga 
byggnader kvar och spåren av dessa är mycket diffusa, 
inte minst på grund av den täta vegetationen. Den 
mangårdsbyggnad som finns på tomten nummer 8 
har varit ett stenbyggt hus, medan övriga byggnader 
har varit av trä. Renritning av storskifteskartan 1777.

Figur 10. Den idag helt överväxta husruinen av den 
stenbyggda mangårdsbyggnad som ägdes av Patrich 
Sturtzenbecher och Claes Klingvall.

Figur 11. Gårdstomten till Ytings gård, vilken vid skiftet 
delades mellan bröderna Henrich och Paul Fredric 
Sturtzenbecher. Renritning av storskifteskartan 1777



Sannolikt försåldes även ved till kalkindustrien i 
Slite. Man kan notera i storskifteskartan att 
gårdarna hyser en, möjligen två, sågar nere vid ån 
i sydöstra delen av Ytings marker, vilket pekar på 
ett omfattande uttag av skog på gårdarnas 
marker. 

Det är tydligt att någon mer omfattande ordinär 
jordbruksverksamhet inte skedde inom Files 
marker efter att familjen Sturtzenbecher köpt upp 
gårdarna. Detta framgår tämligen väl av de 
bouppteckningar som belyser vilka de människor 
var som bodde på ”File grund” (beteckningen File 
grund i bouppteckningarna betyder att personen 
ifråga bodde någonstans på Files marker, det är 
inte markägaren med andra ord). 

Listan över bouppteckningar från slutet av 1700-
talet och 1800-talet ger en belysande bild av vilka 
som bodde på File grund och deras sysselsättning 
(figur 12). I de flesta fall framgår det vad personen 
har sysslat med, i andra fall inte, men ett 
genomgående drag i bouppteckningarna över 
boende på ”File grund” är att det är 
kakelugnsmakare, torpare och andra arbetare, dvs 
personer som framför allt varit engagerade i 
kalkindustrien och inte var markägare. Ingen av 
de förmodade markägarna syns i 
bouppteckningar, vilket pekar på att de sålt 
gårdarna och verksamheten till andra och avflyttat 
från gården, om de än bott där under någon lägre 
tid, innan de dog. 

Verksamheten i kalkindustrien expanderar under 
loppet av 1800-talets första hälft och år 1844 
anläggs en andra kalkung på File, belägen ca 800 
meter längre mot norr, inte långt från Files gamla 
gårdsplats. 

Det har således funnits två kalkugnar i bruk på 
Files marker, vilka krävt såväl stora mängder sten, 
som framför allt ved till ugnarna. 
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Uppgifter från bouppteckningar om boende på 
File gård 

1788: Rasmus Nilsson, kakelugnsmakare, hustru 
Onsa Ericksdotter. De bor på File grund 

1795. Rasmus Nilsson. Kakelugnsmakare (se ovan). 
Ingen uppgift om boskap. 

1802. Olof Jonsson, torpare. 
Kreatur: 1 stycke kokreatur, 1 stycke häst, gammal, 2 
stycken gamla lamm, en get. 

1808. Mårten Nilsson, kakelugnskarl 

1810. Peter Hassellund, kakelugnsmakare, boende 
på File grund. En manbyggning…. med flat tak utan 
loft 12 alnar lång. Ett fähusbyggnad med bräder, 
gammal, 14 alnar lång.  
Kreatur; 1 ko, 1 gammal morlamb, dito morlamb, 1 
gymer, 1 bagge, 1 svart get, 1 vit get. 

1819. Martin Högbom, hustru. Han var 
kalkugnsarbetare. 

1825. Magnus Wiberg, torpare, boende å Fihle 
hemmans grund. En gammal manbyggning av trä 
med 13 alnar lång och 6 alnar bred. 1 gammalt fähus, 
7 alnar långt, 6 alnar brett. Inga djur enligt uppgift. 

1831. Olof Mickelsson, torpare. 

1846. Olof Fohlström torpare. Kreatur. 1 svart häst, 1 
svart sto, 1 stycken morlamb, 1 lambock. 

1853. Maria Catharina Englund, f. Norrby, gift med 
arbetskarlen Adam Englund ( sedan). 

1853. Maria Catharina Ruthberg, f.  Hassellund, gift 
med kakelugnsmakaren Peter Hassellund (se ovan). 
Boende på File grund. 

1862. Johan Petter Pihlström. Arbetskarl. Bor på File 
grund. 

1879. Elisabeth Snäckerström f. Stenbom. Bor på File 
grund. Gift med nedan Johan Snäckerström. 

1881. Johan Snäckerström. Arbetskarl vid Fihle i 
Othem. Inga djur. 

1888. Adam Englund, arbetskarl. Gift med Maria 
Catharina Englund (se ovan). 

1903. Knut Amadeus Snäckerström, skomakare 

1911. Johan August Nilsson. Hemmansägare 

1915. Anders Petter Snäckerström, arbetare.

Figur 12. Bouppteckningarna över gården File visar 
på de personer som bodde på Files marker. Det rör 
sig uteslutande om arbetsfolk och torpare, med direkt 
koppling till kalkugnsverksamheten på gården. Inte i 
något fall rör det sig om en konkret markägare, med 
möjligt undantag av Johan August Snäckerström, död 
1915. Källa: Gotlands norra häradsrätts arkiv 
(1557-1899). Landsarkivet i Visby.



Tyvärr är inte utmarken till File och Ytings 
kartlagda vid laga skiftet 1876, som således i 
princip enbart berör inägorna. Vi kan med andra 
ord inte få en heltäckande bild av situationen 
inom hällmarkerna och hur dessa nyttjades. Det är 
dock säkerligen så att situationen inte var 
nämnvärt annorlunda än efter att familjen 
Sturtzenbecher köper in gårdarna och skapade en 
kalkindustri. 

Man kan notera i kartan att det inte längre finns 
någon bebyggelse på File gamla gårdsplats och 
det mest sannolika är att platsen är övergiven 
omkring 1800 eller strax efter. En delning av en 
del av Files marker 1817, då två bröder Kahl, varav 
en är skeppare i Slite, tar över gården, sannolikt 
för att driva kalkugnsindustrien vidare, är troligen 
tidpunkten då familjen Sturtzenbecher flyttar från 
trakten. 

Tiden för laga skiftet av inägorna sammanfaller väl 
med slutet för kalkugnsperioden inom File gård. 
Den sent anlagda kalkugnen i norr tas ur bruk ca 
1875, efter att ha varit i drift i ca 30 år, och den av 
bröderna Sturtzenbecher samägda ugnen i söder 
läggs ner ca 1880 , efter att man har bränt kalk i 21

den under ca 150 år. 

 

 Munthe, H. 1943-44. Om kalkindustrien på Gotland, sid 63.21
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Figur 13. Överst. Samsugnen på File 1934. Man kan 
notera hur öppet landskapet är. Foto L. Way-
Matthiesen, ur  Munthe, H. 1943-44. Om kalkindustrien 
på Gotland, sid 30. 
Den undre bilden visar situationen för ca 10 år sedan. 
Idag är ugnen och miljön helt överväxt av ungskog.

Figur 14. Den norra ugnen (RAÄ Othem 108:1). Den 
övre bilden är tagen 2008 och den undre 2016. 
Vegetationen tar över ugnen, som allt mer försvinner i 
grönskan.



1900-talets historia och Cementa 

Verksamheten vad gäller stenbrytning och 
kalktillverkning efter 1880 inom Files marker har 
av allt att döma gått på sparlåga, men uttaget av 
ved och skog för diverse ändamål har säkerligen 
fortsatt kontinuerligt. 

Under loppet av 1930-talet och 40-talet 
genomförde Cementa, som då ägde fastigheten, 
provborrningar på Files utmarker, med siktet 
inställt på framtiden. Redan i slutet på 1930-talet 
borrade Cementa efter olja och gas på Filehajdar. 
Man byggde ett borrtorn och en byggnad intill 
denna som blev basen för undersökningarna. 
Man kom att borra ner till 513 meter utan spår av 
olja eller gas. Resterna efter denna provborrning 
kan ännu ses i landskapet i form av ett borrhål och 
en källare uppförd i cement, idag täckt av en plåt 
och vattenfylld (se även bilaga 1). 

Borrtornet och den intilliggande byggnaden finns 
markerade i den äldre ekonomiska kartan, som 
bygger på en flygbild tagen 1938. Borrningen 
pågick uppenbarligen bara några enstaka år och 
gav inte vare sig gas eller olja. 
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Figur 16. En av de mer fascinerande lämningarna 
inom utredningsområdet utgörs av spåren av den 
oljeborrning som gjordes inom Filehajdar på 1930-
talet. Bilden visar bygget av borrtornet. Idag finns 
rester kvar av borrhålet och en cementerad ”källare” 
registrerade som RAÄ Othem 111:1-2. Bild från 
Gotlands Museums arkiv

Figur 17. Oljeborrtornet, med tillhörande byggnad, 
utmärkt på den äldre ekonomiska kartan från 1938.

Figur 15. Spåren av 1930-talets borrning efter olja 
finns ännu kvar i marken i form av ett rör omgivet av ett 
betongfundament.



Senare på 1940-talet gjorde Cementa ytterligare 
borrningar på Filehajdar, denna gång för att 
bedöma kvaliteten på kalkstenen. Spritt över 
Filehajdar finns än idag ett stort antal gruvhål, 
bestående av ca 3 meter breda och upp till 3 
meter djupa hål i berggrunden med tämligen raka 
kanter. 

De flesta av dessa gruvhål är idag vattenfyllda och 
i en del fall överväxta, vilket gör dem svåra att 
upptäcka i terrängen. De återfinns framför allt på 
den centrala högst delen av Filehajdar. Några av 
gruvhålen har lagts igen under sen tid. 

Som en förlängning av provundersökningarna 
togs på 1940-50-talet upp ett mindre brott 
centralt uppe på högsta punkten inom Filehajdar.  
Det var i bruk en tämligen kort period 

Lämningar från den historiska perioden finns 
redovisade i kartan, figur x, som speglar i princip 
spåren av verksamheter på Filehajdar under 
historisk tid. 
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Figur 18. Ett av ett drygt 10-tal ”gruvhål” som påträffats 
vid fältinventeringen. De är genomgående ett par 
meter i diameter och upp till 2-3 meter djupa, i  
många fall vattenfyllda.

Figur 19. Det större brott som finns central upp på 
Filehajdar, delvis vattenfyllt.

Figur 21. Ett mindre stenbrott, beläget strax väster om Cementas nuvarande brott, upptaget som övrig kulturhistorisk 
lämning i fornminnesregistret (RAÄ Othem 113:1)



Det förhistoriska ursprunget 

Från att ha följt utvecklingen inom Files marker 
från 1600-talet och framåt, med vissa återblickar 
ner i 1500-tal, är det läge att följa historien bakåt i 
tiden och belysa gårdens och områdets historia 
ner i förhistorisk tid. Det finns knappast något 
område på Gotland som inte har spår av 
förhistorisk verksamhet och File är inget undantag 
från detta. 

Avsaknaden av skrivna källor innebär att 
kunskapen om den förhistoriska tiden fullt ut 
representeras av fältmaterialet och vad som kan 
ses ovan mark. Tidigare arkeologiska 
undersökningar kan i vissa fall förstärka bilden av 
den förhistoriska situationen, men i fallet 
Filehajdar finns inga arkeologiska undersökningar 
utförda. 

Utgångspunkten för att belysa den förhistoriska 
situationen är Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister och till detta läggs de 
lämningar och iakttagelser som gjorts vid den nu 
genomförda detaljerade fältinventeringen. För att 
belysa landskapets historia under förhistorisk tid 
har till viss del även omgivande områden 
inventerats, med syfte att förstå den förhistoriska 
landskapssituationen inom aktuell fastighet.  

För en beskrivning av samtliga registrerade objekt 
inom området, såväl tidigare registrerade 
lämningar som nyupptäckta, hänvisas till bilaga 1 
och 2. 

Fältinventeringen 

Fältinventeringen genomfördes under juni och juli 
månader 2016. Området som inventerades utgörs 
av Cementas fastighet Österby 1:229 i Othem 
socken, med angränsande vägar, det senare mot 
bakgrund av kunskapen om att många lämningar i 
skogsmark och hällmarker från förhistorisk tid och 
historisk tid återfinns, av naturliga skäl, längs de 
gamla vägar som passerar dessa områden.  

Inventeringen har inneburit att både besöka 
tidigare registrerade lämningar och att 
komplettera med en detaljerad inventering av 
hela området. I flera fall har tidigare registrerade  

lämningar (inventeringen gjordes senast 1977) 
omprioriterats och några är felutmärkta i registret.  
Noteringar om ändrade uppgifter om existerande 
markeringar i fornminnesregistret finns i listan 
över dessa lämningar, bilaga 1. 

Underlaget till fältinventeringen har utgjorts av 
detaljerade ortofotobilder över området, men 
även laserdatakartor har varit mycket användbara, 
inte minst vad avser att registrera alla de ”gruvhål” 
som finns inom fastigheten. Några av dessa var 
tidigare registrerade, men med hjälp av laserdata 
har ett flertal ytterligare gruvhål påträffats och 
registrerats. 

Fornlämning kontra övrig kulturhistorisk 
lämning 

Påträffade lämningar har bedömts, utifrån 
Riksantikvarieämbetes typlista, avseende frågan 
om fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. 
Det är en väsentlig skillnad om en lämning är att 
betrakta som fornlämning eller som övrig 
kulturhistorisk lämning. En fornlämning lyder 
under fornminneslagen. Beteckningen för 
fornlämning är att det är en ”lämning efter 
människors verksamhet under forna tider, som 
tillkommit genom äldre tiders bruk, och som är 
varaktigt övergiven”. Väsentligt här är att 
”lämningen skall ha tillkommit, eller fartyg förlist, 
år 1850 eller tidigare”. 

Man har således satt en gräns vid 1850, men det 
förekommer inom skilda delar av landet att en typ 
av lämning genomgående betecknas som 
fornlämning, även om den skulle vara tillkommen 
senare. För Gotlands del utgör kalkugnar en 
sådan lämning som genomgående betecknas 
som fornlämning. Inom aktuell fastighet finns två 
kalkugnar registrerade, RAÄ Othem 105:1 
respektive RAÄ Othem 108:1, vilka har behandlats 
ovan. Båda är av allt att döma tillkomna före 1850 
och varaktigt övergivna, varför de automatiskt 
faller in under kategorien fornlämning. 

Övrig kulturhistorisk lämning används då för 
lämningar som enligt rådande praxis vid 
registreringstillfället inte utgör fornlämning, men 
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som ändå anses ha ett antikvariskt värde. 
Bedömningen används även för sådana 
lämningstyper som vanligen inte betecknas som 
lämningar, t ex Fyndplats, Plats med tradition och 
Fyndsamling. 

Redovisningen av tidigare kända samt 
nyupptäckta lämningar redovisas i kartan, figur 22. 
Numreringen av lämningarna är kopplade till de 
två bilagorna 1 och 2, där den första bilagan avser 
registrerade lämningar i riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister (med andra ord, lämningar 
som är kända sedan senaste inventeringen 1977), 
och bilaga 2 de nyupptäckta lämningarna som 
påträffats i samband med fältarbetet. 

Som framgår av tabellen, bilaga 2, utgörs de flesta 
lämningarna av övrig kulturhistorisk lämning. De 

fornlämningar som finns inom aktuell fastighet 
framgår av detaljkartorna på följande sida. De är 
huvudsakligen koncentrerade till två rumsliga 
dimensioner. I det ena fallet återfinns några gravar 
längs de äldre vägar som passerar Filehajdar. I 
anslutning till de historiska vägarna har även tagits 
upp ett par kortare sträckor av vad som kallas 
hålvägar. Dessa utgör äldre sträckningar av de 
vägar som idag kan följas genom området. 

Gravar längs vägar är ett vanligt fenomen på 
Gotland och speglar vägarnas mycket höga ålder. 
Det gäller framför allt de vägar som passerar 
skogs- och hällmarker, vilka i ringa grad har 
förändrats sedan bronsåldern - ett tidsdjup på 
upp till 3000 år. 
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Figur 22. Kartan visar tidigare registrerade lämningar i fornminnesregistret (numrerade med blå siffror) och vid den 
nu genomförda inventeringen påträffade kulturhistoriska lämningar. De senare är utmärkta med röd symbol, linje 
eller svagt genomskinlig yta med svarta siffror som hänför sig till beskrivningen i bilaga 2. De nu påträffade 
fornlämningarna utgörs av fem förhistoriska gravar (nr 1, 2 (två stycken), 19 och 55), några kortare sträckor av 
hålvägar (nr 27, 49 och 68) och ett fossilt odlingslandskap från sannolikt bronsålder (nr 60). Två av gravarna och de 
tre hålvägarna ligger inom aktuellt utredningsområde, övriga utanför. Övriga kulturhistoriska lämningar, framför allt 
inom fastighetens centrala delar, utgörs av spår av tidigare kalkstenbrytning och provgropar, samt ett antal mer eller 
mindre tydliga äldre vägar.



Utöver fornlämningarna längs vägarna finns det 
ett flertal fornlämningar intill den sedan 
århundraden övergivna gården File som pekar på 
gårdens historia ner i förhistorisk tid. I direkt 
anslutning ill den gamla gårdsplatsen finns ett 
mindre gravfält, bestående av 5 gravar som är från 
järnåldern. Gravarna är idag starkt överväxta och 
tämligen svåra att se. 

Intill och strax norr om gårdsplatsen, i det senare 
fallet i direkt anslutning till ett litet vattendrag, 
finns två så kallade slipskårestenar 
(svärdslipningsstenar), vilka torde tillhöra tiden 
vikingatid-tidig medeltid. Det förhistoriska 
ursprunget för File gård representeras också av 
den husgrund från den äldre järnåldern som finns 
i skogsmarken ca x hundra meter norr om File 
gamla gårdsplats. Denna typ av husgrunder 
speglar en bosättning under perioden ca 100-550 
e. Kr. 

Utöver dessa lämningar är även de två 
kalkugnarna fornlämningar. I det följande kapitlet 
görs en mer detaljerad översikt över 
förekommande lämningar. 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Figur 23. Västra delen av Filehajdar. De lämningar som 
betraktas som fornlämningar är markerade med 
orange cirkel. De är belägna i gränsområdet mellan 
Hejnum och Othem socknar i västra delen av 
Filehajdar. Nummer 1 och 2 är nyupptäckta gravar, 
Den tidigare registrerade lämningen O210 har tolkats 
som en säker grav. Nummer 2 och nummer O210 
ligger inom aktuellt utredningsområde.

Figur 24. I den östligaste delen av området finns 
ruinen av gården File (nr O60) och strax söder om 
denna ett mindre gravfält (O59). Norr om gården är 
platsen för en sten med sliprännor (O61) och ut mot 
åkern platsen för en malsten från förhistorisk tid (O73). 
Fornlämningar i övrigt i närområdet utgörs av en 
kalkugn (O105) och en ensamliggande grav (O72) 
längst i söder. Utanför kartan i norr finns en husgrund 
från den äldre järnåldern, som visar på att gården File 
har ett ursprung ner i romersk järnålder (100-550 e. 
Kr). Numreringen hänför sig sig till bilaga 1 (blå siffror) 
och bilaga 2 (svarta siffror).

Figur 25. Längst i sydöst finns den kalkugn (O108) 
som anlades av  Sturtzenbecher i början av 1700-talet. 
Intill denna finns ett stort område med spår av 
stenbrytningen. Brytområdet gränsar direkt till ett 
större gravfält, markerat med blå färg i bilden (O15).



Spåren i landskapet 

Kartan, figur 22 på föregående sida, visar på en 
sammanställning av tidigare kända lämningar 
med de nya anläggningar som påträffats vid 
fältinventeringen. För en detaljerad beskrivning av 
dessa hänvisas till bilaga 2. 

De lämningar som påträffats handlar framför allt 
om spår av tidigare stenbrytning, både i form av 
stenbrott, men inte minst i form av gruvhål. Dessa 
gruvhål är huvudsakligen koncentrerade till en 
central del i den västra delen av fastigheten och är 
att betrakta som övrig kulturhistorisk lämning. De 
är genomgående ca 2-3 meter breda och upp till 
2-3 meter djupa, i de flesta fall vattenfyllda. 

Längs flera av vägarna har även ett antal 
gränsstenar påträffats, framför allt i söder längs 
den förhistoriska väg som leder mot Hejnum. 
Vägen är till stor del belägen utanför nu aktuell 
fastighet, utom längst i öster där den bildar gräns 
till fastigheten. Gränsstenar utgörs som regel av 
en på högkant ställd gråsten eller kalksten, ca 0,5 
meter hög, ibland omgivna av stödstenar. De är 
genomgående betecknade som övrig 
kulturhistorisk lämning, även om de skulle vara 
tillkomna före 1850. 

I sammanhanget bör nämnas att denna väg är en 
del i den pilgrimsled som går från Solberga 
klostret i Visby till S:t Olofsholm i Hellvi. Leden är  

utmärkt med smala bruna stolpar med en symbol 
för Pilgrimsleden. Vägen är även upptagen i 
Länsstyrelsens besöksmål som vägminne. 
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Figur 26. Ett av ett drygt 10-tal ”gruvhål” som påträffats 
vid fältinventeringen. De är genomgående ett par 
meter i diameter och upp till 2-3 meter djupa, i  
många fall vattenfyllda.

Figur 27. En av flera gränsstenar som påträffats. I vissa 
fall är de ursprungligen målade, ibland uppallade på 
eller omgivna av stödstenar.

Figur 28. Stolpe med märke för pilgrimsleden. Leden 
går från Solberga klosterruin i Visby till S:t Olofsholm i 
Hellvi och löper längs den väg som i sydöst bildar 
fastighetsgräns för aktuellt område.



Några av de äldre vägsträckningarna har tagits 
upp som kulturlämningar, då de idag är mer eller 
mindre övergivna. Tre sträckor av de äldre 
vägarna har tolkats som hålvägar, vilka är att 
betrakta som fornlämningar (nr 27 och 68 i 
anslutning till File gamla gårdsplats i öster och nr 
49 längs vägen och fastighetsgränsen i sydöst). 
Hålvägar syns som en ca 1-1,5 meter bred skålad 
försänkning i terrängen, indikerande att den 
huvudsakligen använts före kärrornas tid. Övriga 
vägar har bedömts som ”övrig kulturhistorisk 
lämning” och är därmed inte att betrakta som 
fornlämning. 

Påträffade nya fornlämningar i övrigt utgörs 
framför allt av 4 gravar från sannolikt bronsålder-
äldre järnålder. Två av gravarna ligger inom nu 
aktuell fastighet, de övriga utanför. De är alla 
belägna i direkt anslutning till de vägar som löper 

genom området mellan Othem och Hejnum 
socknar. 

Längst i väster, strax utanför aktuell fastighet, finns 
en vad man kallar stensättning (grav), rund, ca 3 
meter i diameter och upp till 0,4 meter  hög (nr 1 i 
kartan och tabellen, bilaga 2). Den är till del 
överväxt och något svår att se. 

Följer man sagda väg mot öster kommer man till 
en tydlig kant i landskapet, där marken höjer sig 
mot öster. Vid denna kant finns omedelbart norr 
om vägen ett röse, ca 12 meter i diameter och 
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Figur 29. En av de tre hålvägar som påträffats (nr 49). 
De utgör en äldre sträckning av de vägar som idag 
passerar över Filehajdar. Denna är en äldre sträckning 
av vägen längs fastighetsgränsen i sydöst. De är svåra 
att upptäcka i terrängen, framträder enbart som en 
svagt skålad form, ca 1 meter bred.

Figur 30. Nyupptäckt stensättning (nr 1 på kartan, figur 
23). Den är belägen omedelbart öster om en väg och 
är uppbygd av större och mindre kalkstenar och till stor 
del övertorvad. Datering troligen äldre järnålder. Den 
ligger strax utanför aktuell fastighet.

Figur 31. Omedelbart norr om en äldre väg, och på 
kanten av en sluttning mot väster, ligger ett överväxt 
röse om12 meter i diameter, bestående av framför allt 
kalkstenar. På andra sidan av vägen ligger en rund 
stensättning, ca 4 meter i diameter. Röset skall troligen 
dateras till bronsåldern och stensättningen är sannolikt 
något yngre, från den äldre järnåldern (nr 2, kartan 
figur 23). Ligger inom aktuell fastighet.



upp till en dryg meter högt. På södra sidan av 
vägen, mittemot röset, finns därtill en stensättning, 
ca 4 meter i diameter och övertorvad (nr 2). Dessa 
båda gravar kan sannolikt dateras till bronsålder-
tidig järnålder och utgör en form av 
revirmarkering, visande på gränsen mellan skilda 
gårdars ägor. 

Längs en väg som löper genom fastigheten norr 
om aktuell fastighet finns ytterligare en ensam 
grav, belägen i direkt anslutning till en förhistorisk 
väg (nr 19). Det rör sig om en stensättning, ca 4 
meter i diameter, belägen omedelbart intill den 
södra sidan av vägen (nr 19). 

Längs den väg som löper längs fastighetens 
sydöstra del, med fortsättning mot sydväst, finns 
den fjärde nyupptäckta graven (nr 55). Det rör sig 
om en övertorvad stensättning belägen 
omedelbart söder om vägen, och längs en kant i 
terrängen som sluttar mot väster. Stensättningen 
är ca 4 meter i diameter och till stor del 
övertorvad, med en del sten synliga i markytan. 

Vid analysen av laserhöjddata kunde noteras ett 
område sydväst om aktuell fastighet med tydliga 
indikationer på fossil åkermark i anslutning till ett 
röse (RAÄ Hejnum 14:1). Området följdes upp i 
fält även om det ligger utanför aktuell fastighet. 
Registreringen av röset i fornminnesregistret är 
uppenbarligen gjord utifrån 1938 års inventering 
av beskrivningen att döma och dess placering i 

landskapet är något felaktig. Röset ligger inom ett 
i laserkartan väl framträdande fossilt åkersystem, 
med trolig datering till bronsålder-tidig järnålder. 
Området avgränsas mot norr av en tydlig stensatt 
terrass. I söder finns tre röjningsrösen. I övrigt är 
området beväxt med en tät ungskog, vilket gör 
det mycket svårt att se de exakta formerna, men 
avgränsningen är tämligen tydlig mot norr och 
söder (se figur 34 på följande sida). 

Fältinventeringen har som resultat gett närmare 
sjuttio nya kulturlämningar inom fastigheten, 
huvudsakligen bestående av övriga 
kulturhistoriska lämningar från senare tider och en 
handfull lämningar som är bedömda som 
fornlämningar. 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Figur 32. på högra sidan av vägen i bilden finns en 
välbevarad stensättning ,ca 5 meter i diameter. Den 
ligger omedelbart  intill vägen och utgör en av 
många gravar längs äldre vägar som korsar 
Filerhajdar och Hejnumhällar (nr 19 i bilaga 2). 
Graven ligger utanför aktuellt utredningsområde.

Figur 33. Strax sydväst om aktuell fastighet påträffades 
i anslutning till ett röse ett välavgränsat fossilt 
åkersystem
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Figur 34. I skogsområdet sydöst om undersökningsområdet finns sedan tidigare registrerat ett röse, ca 8 meter i 
diameter (RAÄ Hejnum 14:1) . Laserkartan visar ett tydligt mönster av fossila åkrar i området där röset ligger. Det 
fossila åkersystemet framträder som ett rutmönster i form av rektangulära ytor omgivna av låga vallar. Åkersystem av 
den här typen förekommer rikligt på Gotland, framför allt i ängena. Dessa åkersystem dateras genomgående till 
bronsålder-tidig järnålder och har med andra ord ca 2000 år på nacken. Av laserkartan framgår det även att det finns 
ett antal rösen inom området, som kan vara röjningsrösen eller gravar. Även en brya kan skönjas i den sydvästligaste 
delen av det fossila åkersystemet. Det aktuella området utgörs av tät ungskog med kraftig undervegetation vilket gör 
att man inte kan uppleva åkersystemen från marken, bortsett från den norra avgränsningen som framträder i 
landskapet som en stensatt terrass som slutar mot norr.



Sammanfattning och tolkning 

Den lilla gården i kanten av skogen 
Utredningen har belyst historien om File gård, en 
gård med synliga rötter i den äldre järnåldern, i 
form av husgrunder och gravar intill gårdsplatsen 
för File gård, och med en kontinuerlig bosättning i 
kanten mellan inägor och utmark fram till 1700-
talets slut, då gården blir en del i Sliteområdets 
stenindustrihistoria. 

Gården File har sedan förhistorisk tid sina marker 
samlade i två delar. Längst i öster, ner mot en 
nordsydgående dalgång, ligger gårdens 
väsentliga produktionsmarker; dvs åker och äng. 
Väster ut, ut över hällmarkerna, finns gårdens 
utmarker med skog och ett par inhägnade 
hagmarker i övergången mellan hällmarkerna i 
väster och inägorna i öster. Mellan dessa av 
naturen givna delar går en äldre vägsträckning i 
nordsydlig riktning som en skiljelinje mellan åker, 
äng och hage i öster och hällmarker i väster. 

Intill vägen finns här rester efter File gårds 
bebyggelse i form av husgrunder, spår av 
hägnader och ett mindre gravfält från sannolikt 
den yngre järnåldern. Strax norr om gårdsplatsen 
finns en husgrund från den äldre järnåldern som 
visar på den långa kontinuiteten på gården. 

Ut över hällmarkerna mot väster, mot Hejnum, 
leder ett flertal vägar, vilka i flera fall har ett 
förhistoriskt ursprung, avspeglat i ett antal gravar 
placerade i direkt anslutning till dessa. Vägar 
under äldre tid utgjorde i många fall också 
gränser mellan gårdar, vilket avspeglar sig i ett 
antal bevarade gränsstenar i landskapet. Framför 
allt gäller detta den väg som bildar 
fastighetsgräns i den sydöstra delen av 
utredningsområdet, och som fortsätter över 
hällmarkerna mot Hejnum och gårdarna Bjärs och 
Rings. 

Utöver dessa gravar längs vägarna, som framför 
allt ligger längs vägarna utanför nu aktuellt 
område, finns inga lämningar från förhistorisk tid 
inom den centrala delen av Filehajdar. Det är inte 
heller att vänta att här skall finnas exempelvis 
boplatser, då markerna utgörs av mycket tunna 
jordlager direkt på hällen, vilket omöjliggör 
odling. 

Kalkpatronernas tid 
Från början av 1700-talet kommer landskapet av 
markägarna, familjen Sturtzenbecher, att i hög 
grad nyttjas för stenbrytning och vedfångst och i 
mycket ringa grad för jordbruk. En första kalkugn 
anläggs i början av 1700-talet och en andra 
kalkugn omkring 1844. Omfattande områden, 
framför allt i anslutning till den södra, äldsta, 
kalkugnen, nyttjas för stenbrytning och markerna i 
övrigt inom utmarken har i hög grad nyttjats för 
vedfångst i vid bemärkelse, framför allt till 
kalkugnsbränningen. Ägarna till File gård äger 
även granngården Ytings och de har av allt att 
döma initialt bott på denna gård, för att efter en 
tid bosätta sig inne i Slite. 

På Files grund bor till och från torpare, 
kalkugnsarbetare och andra som arbetade med 
stenbrytning och kalkbränning. De har i vissa fall 
några enstaka djur för eget bruk, men många är 
enbart arbetare vid kalkugnarna och de sysslor 
som är förknippade med detta. 

Spåren av de senaste 300 årens industrihistoria 
vid File är många och tydliga, inte minst i form av 
två kalkugnar med tillhörande omfattande grunda 
stenbrott. Den norra ugnen tas ur bruk omkring 
1875 och den södra slutar att användas omkring 
1880. Landskapet kring kalkugnarna är ännu fram 
på 1930-talet öppet och förött, men växer så 
sakteliga igen fram till våra dagar. 

Med Cementas köp av fastigheten börjar en ny fas 
i landskapets utveckling inom Filehajdar, en fas 
som i hög grad är en direkt fortsättning på den 
tidigare stenindustrien.  

Provborrningar efter olja på slutet av 1930-talet 
inleder en ny fas i nyttjandet av området, även om 
det sker i mycket marginell skal. Provborrningar av 
kalkens kvalitet och ett antal gruvhål från 1940-
talet och en begränsad brytning  i ett centralt 
beläget stenbrott under 1950-talet knyter an till 
den tidigare historien i området, men läggs ner 
efter ett antal års verksamhet. 

De centrala delarna av Filehajdar är alltjämt 
öppna, trädfattiga och har i ringa grad förändrats 
sedan stenbrytningens tid, medan de delar av 
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området som hyser något tjockare jordtäcke är 
under igenväxning. 

Spåren i landskapet 
Utredningen har lett till registrering av närmare 70 
nya kulturhistoriska lämningar, där huvuddelen 
utgörs av lämningar som betecknats som ”övrig 
kulturhistorisk lämning”. De lämningar som är att 
betrakta som fornlämningar utgörs av fem gravar, 
varav 2 (ett röse om 12 meter i diameter och en 
stensättning om fyra meters diameter) återfinns i 
den allra östligaste delen av utredningsområdet. 
Övriga gravar, liksom det fossila åkersystem som 
påträffats, ligger utanför nu aktuell fastighet. 

Några av de tidigare registrerade lämningarna har 
antingen omtolkats eller korrigerats vad gäller 
lokaliseringen i landskapet. 

Sammantaget kan man konkludera att gården File, 
genom att stora delar av landskapet ännu är 

intakt, är ett belysande exempel på hur människan 
under flera tusen år nyttjat landskapet och styrts 
av skilda markers utbredning och belägenhet. 
Gården speglar väl den långa kontinuiteten i det 
gotländska landskapet, där marker som brukades 
under den äldre järnåldern än idag är väsentliga 
delar i ett produktionslandskap, vare sig det gäller 
att nyttja skogen eller de lägre liggande delarna 
för åker- och ängsbruk. 

File gård avviker dok från den traditonella 
gotländska gården i och med den omläggning av 
verksamheten som sker vid början av 1700-talet 
genom satsningen på stenindustri. Spåren efter 
300 års verksamhet med tyngden i sten och skog 
är många och tydliga. 

Kulturhistorisk värdering 
Gården File speglar en tydlig utveckling från en 
normal, om än liten, gård i periferin av det 
odlingsbara landskapet, till ett landskap starkt 
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Figur 35. De kulturhistoriska kärnvärdena koncentrerar sig till de två epoker som präglar gårdens historia. Det 
handlar om tiden före 1700, där själva gårdsplatsen med tillhörande lämningar och de gravar som ligger längs 
vägarna inom fastigheten bildar de fysiska spåren. Den andra perioden speglas av de två kalkugnarna med 
tillhörande grunda stenbrott.



påverkat av stenbrytning och kalkbränning med 
tillhörande uttag av ved och virke. 

Den historiska dimensionen kan därmed sägas 
speglas i två skilda horisonter. Den första utgörs 
av själva gårdsplatsen, med tillhörande lämningar 
i form av husgrunder, gravfält, stenar med 
sliprännor och odlingsspår. Till denna horisont 
skall också föras de gravar om ligger i periferien 
av gårdens marker, i direkt knytning till äldre 
vägar. Det gäller inte minst det omfattande 
gravfältet RAÄ Othem 15:1, beläget strax utanför 
området för kalkugnen i söder. Längst i väster 
finns några gravar som markerar gränsen för 
gårdens territorium under äldre tid. 

Den andra horisonten utgörs av tiden från 1700-
tal och framåt, speglad inte minst i de två 
kalkugnar som finns i den östra delen av 
fastigheten. Med intilliggande kalkbrott visar de 
på en ca 150 år lång historia som plats för en 
omfattande stenbrytning och kalkframställning. 
Utbredningen av de kulturhistoriskt värdefulla 
miljöerna framgår av figur 35. 
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Bilaga 1. Förteckning över förekommande fornlämningar inom Cementas fastighet 
Österby 1:229, Othem socken, Gotland.  1

 

Förteckningen nedan beskriver de fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är 
registrerade inom och i anslutning till utredningsområdet. Huvuddelen ligger inom De lämningar som 
ligger inom aktuellt område har besökts och mäts in med GPS och i vissa fall behöver läget och 
tolkningen justeras i fornminnesregistret. Dessa uppgifter finns med röd text i listan över objekt.  

Hejnum socken 

2:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Förhöjning, ca 8x3 meter (N-S) och 0,1-0,3 meter hög. Övertorvad med i 
ytan enstaka kalkflisor. I N klumpsten 0,6 meter stor, i S kalkhäll, 0,4 meter hög, dock gränsmarkering. 
Släpväg övertvärar. En tall. Knappast fornlämning. Den 1940 registrerade osäkra stensättningen 0,5 meter Ö 
därom kunde ej återfinnas. 

 Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (http://www.fmis.raa.se)1

�35

Kartan visar de i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister sedan tidigare registrerade lämningar inom och i 
anslutning till aktuell fastighet. Beteckningen O står för Othem socken och beteckningen H står för Hejnum socken. 
Numreringen hänför sig till Fornminnesregistret.



3:1. Fornlämning. Skeppssättning, 14x3 meter (V 20cg N-Ö 20cg S) och 0,4 meter hög. Övertorvad med i 
ytan enstaka stenar 0,2-0,4 meter stora. Skeppssättningen består av ca 60, i regel tätt ställda, resta stenar 
0,3-0,4 meter stora. I ÖSÖ en rest stävsten, 0,85 meter hög och 0,65 meter bred (NNÖ-SSV) och 0,45 meter 
tjock. Mellan mitten och VNV änden är en grop 4x1,5 meter (VNV-ÖNÖ) och 0 ,4 meter djup. Sentida 
skada. Beväxt med en gran, sju enar samt en stubbe. 

9:1. Fornlämning. 1) Stensättning, närmast rund, 4 meter i diameter 0,3 meter hög. Övertorvad med i ytan 
enstaka stenar, 0,2 meter stora. Kantkedja 0,3-0,5 meter hög bestående av 0,4-0,7 meter långa stenar, varav 
tre är kantställda (NV, NÖ och S) 0, 4-0,7 meter hög och 0,4-0,7 meter bred. I V delen en grop 0,5 meter i 
diameter. 1 meter SSV om stensättningen är en gråsten, 0,7 meter lång (VNV-ÖSÖ) 0,5 meter bred och 0,3 
meter hög. Nya koordinater. N 6402481, E 719610 

14:1. Fornlämning.  Röse, enl 1940 års inventering ca 8 meter i diameter och 0,6 meter hög. I mitten 
insjunkning, 1 meter i diameter och 0,1 meter djup. Omtolkas till stensättning och med nya koordinater. 
N 6402272, E 718553 

Othem socken 

15:1. Fornlämning. Gravfält, ca 320x30-50 meter (N-S), bestående av ca 40 fornlämningar i både gles och 
tätare gruppering. Dessa utgörs av 5 högar och ca 35 runda stensättningar. Högarna, av vilka ett par torde 
utgöra övertorvade rösen, är belägna i mellersta delen. De är 7 meter i diameter och 0,6-1,1 meter höga. I 
ytan enstaka stenar. De runda stensättningarna är 4-11 meter i diameter och 0,1-0,6 meter höga. 
Övertorvade med i ytan talrika till enstaka grå- och kalkstenar. Ca tio har bitvis synlig kantkedja. Ett dussin 
har mittgrop eller insjunkning. Flera har hällar. Ca fem har gravklot i sekundärt läge. Flera är mer eller 
mindre yt- eller kantskadade av täkt och röjningar samt framdragna körvägar. Ett par stensättningar är låga 
och otydliga. Gravfältet beväxt med barrträd och lövbuskar. 

18:1. Fornlämning. Gravfält, ca 45x30 meter (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 10 fornlämningar i tämligen tät 
gruppering. Dessa utgörs av runda stensättningar , 3-7 meter i diameter och 0,1-0,4 meter höga. 
Övertorvade med i ytan (vanligen) enstaka grå- och kalkstenar, 0,1-0,3 meter stora. Fyra har mittgrop. Tre 
har kalkhällar, resta eller lutande. Den största hällen är ca 1,5 meter lång. En stensättning är kantskadad. 
Beväxta med enstaka barrträd och buskar. En stensättning i SÖ delen verkar vara närmast oval med flera 
resta stenar. Möjligen skeppssättning? 

19:1. Fornlämning. Stensättning, närmast rund, 8 meter i diameter och 0,15 meter hög. Övertorvad. 
Möjligen bitvis kantkedja, intill 0,3 meter hög, av 0,3-0,7 meter långa stenar. Diffus. Granar, enbuskar. 

58:1. Fornlämning. Husgrund, 22x15 meter (NV-SÖ). Övertorvade vallar, intill 4 meter breda och 0,5 meter 
höga. Svagt markerade kortsidor. Bottenplanet, beläget ca 0,2 meter över omgivande markyta, är 6 meter 
brett. Ekar och buskar. 

59:1. Fornlämning. 1) Gravfält?, ca 40x35 m (NV-SÖ), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av runda 
stensättningar, 4-7 meter i diameter och 0,1-3 meter höga. Övertorvade med i ytan (vanligen) talrika stenar, 
0,1-0,3 meter stora. Ett par är otydliga. Beväxta med enstaka buskar. 30 meter VNV om nr 1 är: 2) 
Stensträng, ca 10 meter lång (N-S), bestående av en enkel rad enskiktade gråstenar, 0,2-0,6 meter stora. 

60:1. Fornlämning. 1) Område bestående av 1 Husgrund?, avlång, ca 17x10 meter (N 10cg V-S 10cg Ö) 
och intill 1 meter hög. Övertorvad. Ojämn yta. Utlöpare i VNV. Lövträd och slån. Liknar husgrundslämning. 8 
meter S om nr 1 är: 2) Svärdslipningssten, granit, 1x0,9 meter stor (ÖNÖ-VSV) och 0,45 meter hög. På 
norra kanten av ovansidan är 1 slipränna, 100 cm lång (Ö-V), 5-7 meter bred och 1 cm djup. 15 meter väster 
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om n r 1 är: 1. Förhöjning, ca 9 meter i genomskärning och 0,2 meter hög. Övertorvad. 4) Bebyggelseplats, 
inom ett område av 80x70 meter (NNV-SSÖ). Inga synliga lämningar efter grunder kunde iakttagas, utom 
den ovan beskrivna. Läget lokaliserat genom överföring av 1700-tals karta av länsstyrelsens 
markdataprojekt. Hela området R-markeras inkl. nr 1-3. Komplett: Dnr 1028/81 1984-04-05 P 6500 60:4 

61:1. Fornlämning. Svärdslipningssten, 0,75x0,65 meter stor (ÖNÖ-VSV) och 0,45 meter hög. På södra 
delen av översidan är 1 slipränna, 66 cm lång (ÖNÖ-VSV) 8 cm bred och 1 c m djup. 

62:1. Fornlämning. Hög?, ca 8 meter i diameter och 0,7 meter hög. Tämligen branta kanter. I ytan enstaka 
stenar, 0,1-0,2 meter stora. Gräsbeväxt. Provstick utvisade mest jord. Den markanta profilen och 
vegetationen ger delvis sentida intryck. Läge nära låglänt mark av ängskaraktär gör lämningen något 
tveksam som fornlämning. 

72:1. Fornlämning. Stensättning, rund, 5 meter i diameter och 0,3 meter hög. Övertorvad med i ytan 
enstaka stenar, 0,2-0,3 meter stora. I mitten insjunkning, 2 meter i diameter och 0,1 meter djup. Fyra tallar, 
fem enbuskar. Korrigering av placering. Nya koordinater. N 6404313, E 721877 

73:1. Övrig kulturhistorisk lämning. 1) Malsten, gråsten, 0,65x0,45 meter stor (Ö-V) och 0,3 meter hög. 
Trågformig fördjupning, 55x40 cm och 7 cm djup. Ställvis kantställd. Ligger i norra kanten av ett 
röjningsröse. 16 meter SV respektive 40 meter VNV därom är 2 röjningsrösen, ca 7 resp 4 meter i diameter 
och 0,3 meter höga. 2) Ytterligare en malsten skall enl. Ragnar Nilsson, Solbacken, Othemars, finnas i 
grannskapet. Ej återfunnen 1977. 

105:1. Fornlämning. Kalkugnsruin, rund, ca 8 meter i diameter och 3-4,5 meter hög. Uppförd av 
kalkstenshällar, i regel 0,2-0,6 meter stora, i kallmur. Ugnsväggens tjocklek är ca 1,5 meter. Huvudöppning 
med tillbyggnad, 5x2,5 meter, i NÖ, i VSV och SSÖ är smärre öppningar. På ugnens botten, i öppningarna 
och utanför muren finns större resp mindre mängder nedrasade sten, delvis rödbränd. Delvis överväxt. 20 
meter Ö 20cg N därom är en grund. Vid norra vägbanken syns mörkfärgad jord. Ca 50 meter NNÖ om 
ruinen är en oregelbunden stensamling, 5-6 meter i genomskärning. 

107:1. Fornlämning. Kalkugnsruin, ca 11x8 meter (VNV-ÖSÖ) och 1,5-2 meter hög. I mitten rest av 
ugnspipa, närmast oval, 4,5x3 meter (NV-SÖ) och intill 1,4 meter hög. Uppförd av kalkhällar 0,2-0,6 meter 
stora, synbarligen fogade med murbruk. Starkt raserad. På ugnsbotten och runt anläggningens kant ligger 
utrasad sten, grus, murbruk och jord. Beväxt med ca tio barr- och lövträd. 5 meter NÖ därom är en grop, 
5-6 meter i diameter och 1 meter djup. 

108:1. Fornlämning. Kalkugnsruin i ruinkulle, ca 20x15 meter stor (NNV-SSÖ) och 4 meter hög. Ungefär i 
mitten är rest av ugnspipa, yttre diameter ca 8 meter och inre ca 5,5 meter samt övre kanten i nivå med 
kullens topp. Pipan kvarstår intill en höjd av ca 2 meter. Ugnsväggen, ca 1 meter tjock, av mestadels 
kallmurade kalkhällar, 0,2-1 meter långa. I murens västra sida är en 0,5x0,5 meter stor öppning. På botten av 
ugnen ligger nedrasade vägghällar. Kring kanten är mäktiga massor av kalksten. Beväxt med ca tio ungtallar. 
5 meter norr om ugnspipan är ett varp, ca 15 meter i diameter och 1,3 meter hög. I mitten är bortschaktat 
en ca 15x5 meter stor del. Även öster om ruinkullen är marken avplanad och bär spår av 
kalkbränningsverksamheten. Se även nr 15! 

109:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Gruva, schakt, 4x3 meter i diameter (N-S) och intill 5 meter djup. 
Rasad fodring av murket timmer i mynningen. Delvis vattenfylld. Inhägnad med staket av järnstolpar och 
taggtråd. 2 meter norr respektive 4 meter nordöst därom är 2 betongplattor 1,25-2 meter stora med 
järnskruvar. Fundament för 
uppfodringsanordning. 7 meter östsydöst om 
gruvan är en 5-6 meter stor och 1,75 meter hög 
med kalkgrus. Ca 150-300 meter söder därom 
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sågs minst 5 provgropar, 3-4 meter i diameter och 2-4 meter djupa med vall kring kanten, 2 meter i 
diameter och 0,5 meter hög. Ytterligare provgropar finns även i övriga delar av Filehajdar. Området är 
återställt, gruvan igenlagd 

110:1. Övrig kulturhistorisk lämning. 1) Provschakt, ca 2x2 meter stort (NNV-SSÖ) och minst 4 meter djupt. 
I NV hörnet är en nedgång med trappa, 4 meter lång och 1 meter bred. Schaktets och nedgångens väggar 
är isolerade med betong. Gruvan omges av järnstaket med taggtråd. Delvis vattenfylld. Ca 10 meter SÖ, 25 
meter SSÖ och 30 meter SSV därom är tre äldre ytliga och grunda kalkbrott, 10-15 meter i genomskärning. 
5 meter NÖ om gruvan är 2) ett fundament för lokomobil med platta, stativ och drivhjul av järn, vilka utgör 
rester av ett tidigare borrtorn för oljeletning. 

111:1. Bevakningsobjekt. Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 6 meter i diameter och 0,35 
meter högt. Övertorvad. Provstick utvisade kalkgrus och enstaka stenar. Beväxt med fem enar. Utgår. 
Naturbildning. 

112:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Gruva, rund, ca 3 meter i diameter och 3 meter djup. Vall kring kanten, 
1-1,5 meter bred och 0,1-0,25 meter hög. Delvis vattenfylld. 

113:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Kalkbrott, dagbrott, ca 40x5-15 meter stort (Ö-V) och 3-3,5 meter 
djupt. Nedfart från Ö. Vatten på botten. 

114:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Gruva, ca 2,8 meter i diameter och 3 meter djup. Vall kring kanten, 
1-1,5 meter bred och 0,1-0,4 meter hög. Delvis vattenfylld. Sannolikt provbrytning. Nya koordinater. N 
6404338, E 720535 
 
121:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Husgrund, 
ca 11x4,5 meter stor (N 18cg V-S 18cg Ö) och 
intill 0,15 meter hög. Övertorvad med i ytan 
synliga flata stenar 0,2-0,5 meter stora. Sentida. 
Nya koordinater. N 6404606, E 721678 

163:1. Övrig kulturhistorisk lämning. Ett 
kallvarp (offerkast), på vilket kvistar offrades av 
de förbipasserande har enligt Ragnar 
Gutenberg, Othemars funnits förr vid den 
angivna vägkorsningen. Nu troligen nedmultnad 
och/eller övertäckt genom vägarnas breddning 
och ändring. Även familjen B. Jonsson, File 
1/13, har uppgift på ett kallvarp vid en 
vägkorsning på Filehajdar, dock utan exakt läge. 
Finns på platsen! Nya koordinater. N 6403681, 
E 719448 
210:1. Bevakningsobjekt. Stensättning?, oregelbunden, 4-4,5 meter i diameter och 0,2 meter hög. 
Övertorvad med i ytan grå- och kalkstenar, 0,2-0,5 meter stora. Oklar begränsning . Uppriven kant i SÖ-S 
genom bl a körning. En tall, enar. Bör kontrollundersökas. 90 meter N 35cg V därom är en vallomgiven 
provgrop, ca 4 meter i diameter och 3 meter djup. Geologiska kartan upptar 2 symboler för gravhögar på 
platsen. Möjligen har den ena lämningen borttagits genom vägdragning. Det rör sig om en säker 
stensättning vilket innebär att beteckningen bör ändras till fornlämning. Nya koordinater N 6403127, 
E 718731 
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Bilaga 2. Förteckning över nyupptäckta lämningar. Benämningarna följer RAÄ:s nomenklatur

Nr Typ Beskrivning Bedömning Bild

1 Grav Stensättning, rund, 3 meter i diameter och 0,3 meter 
hög, med övertorvad fyllning av 0,2-0,5 meter stora 
stenar, både kalkstenar och gråstenar. Belägen 
omedelbart öster om mindre skogsväg. Beväxt med en 
och ris.

Fornlämning

2 Gravar 1) Röse, 12 meter diameter och upp till 1,2 meter högt, 
fyllning av kalksten och enstaka gråstenar. Mittgrop, ca 
2 meter i diameter och 0,6 meter djup. Till stor del 
övertorvad och beväxt med rikligt med sly och mindre 
träd. Belägen ca 5 meter norr om äldre skogsväg. 2). 7 
meter söder om nr 1 och omedelbart söder om väg, är 
stensättning, ca 4 meter i diameter, 0,3 meter hög, 
övertorvad fyllning av grå- och kalkstenar. Slybeväxt. 
Anläggningarna är belägna i kanten av en naturlig 
sluttning mot väster.

Fornlämning

3 gruvhål (ett 
urhugget djupt 
hål i 
berggrunden)

Gruvhål, närmast rektangulärt, ca 3x2 meter stort och 
uppskattningsvis 3 meter djupt. Vattenfyllt i botten. På 
västra sidan en markant vall av skrotsten. Överväxt till 
del med ris och buskar.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

4 gruvhål Gruvhål, närmast rektangulärt, ca 4 x 3 meter stort och 
uppskattningsvis 3 meter djupt. Vattenfyllt. Omgivet av 
tämligen tät vegetation.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

5 Sten med hål Gråstensblock, ca 1 meter stort, närmast fyrkantigt, 
med ett borrhål i ena sidan. Beläget ca 4 meter norr 
om skogsväg.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

6 gruvhål Gruvhål, ca 4 x 3 meter stort, helt vattenfyllt. Beväxt 
med vass i hålet och av sly och mindre tallar runt om.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Nr

1



7 gruvhål Gruvhål, närmast runt, ca 3 x 3 meter stort och 
uppskattningsvis 3 meter djupt. Vattenfyllt till en del. 
Kanterna är tämligen överväxta av tät undervegetation.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

8 Husgrund Husgrund, ca 20 x 10 meter stor, i form av ett lågt 
betongfundament. Del av kalkindustrien i området.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

9 gruvhål Gruvhål, ca 3 x 2 meter stort, vattenfyllt. Beväxt med 
vass i hålet och tät slyvegetation runt om.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

10 gruvhål Gruvhål, oregelbundet med rasade kanter, ca 5 meter i 
diameter. Vattenfyllt. Omgivet av skrotsten i vallform. 
Beväxt med en del sly.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

11 gruvhål Gruvhål, närmast runt, ca 3 meter i diameter och 
uppskattningsvis 3 meter djupt. Delvis vattenfyllt. 
Beväxt i kanten med sly.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

12 gruvhål Gruvhål, ca 3,5 meter i diameter närmast runt, 
vattenfyllt. Överväxt med sly.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



13 gränssten Gränssten, bestående av ett större gråstensblock, ca 
0,5 meter stort, uppallat på tre mindre gråstenar, ca 
0,3 meter stora.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

14 väg Väg, ca 400 meter lång, 2 meter bred med svaga spår 
av hjul. Till del överväxt i kanterna.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

15 gruvhål Gruvhål, närmast kvadratiskt, 3 meter i sida och 
uppskattningsvis 3 meter djupt. Vattenfyllt. Beväxt med 
nypon och en del sly.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

16 gränssten Gränssten, gråstensblock, ca 0,5 meter stor. Svag 
bemålning på toppen med vit färg. Belägen direkt på 
hällen utan stödstenar

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

17 stolphål efter 
elledning

Stolphål, ca 0,7 meter stort i form av ett stort antal 
stenblock av både kalksten och gråsten, ca 0,3-0,5 
meter stora. Centralt i stolphålet skymtar resterna av 
en trästolpe. El- eller telestolpe från sen tid

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

18 utgår

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



19 Grav Stensättning, rund, ca 5 meter i diameter och 0,4 
meter högt. Övertorvad fyllning av 0,2-0,4 meter stora 
grå- och kalkstenar.

Fornlämning

20 väg Väg, ca 450 meter lång och ca 2 meter bred, med 
svaga spår av hjul.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

21 bildelar Skrotupplag med delar till bilar i form av flyglar etc övrig 
kulturhistorisk 
lämning

22 gruvhål Gruvhål, ca 2,5 meter i diameter och till del vattenfyllt. 
Omgivet av tämligen tät slytillväxt.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

23 gruvhål Gruvhål, runt, ca 2 meter i diameter och helt fylld med 
vatten. Omgivet av en vall av kalkgrus.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

24 Källa Brya, närmast rund, ca 5 meter i diameter, under 
igenväxning. Grunt vatten. Belägen ca 5 meter nordost 
om skogsväg.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

25 väg Väg, ca 200 meter lång i öst-västlig riktning, 2 meter 
bred med spår av hjul.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



27 hålväg Hålväg, ca 100 meter lång (nord-syd) och ca 1,5 meter 
bred med svagt skålad form. Löper parallellt med 
nuvarande väg och utgör en äldre sträckning av 
densamma.

28 stenbrott Stenbrott, ca 40x50 meter stort i svag östsluttning, ca 
0,5-1,0 meter djupt. Ca 50 meter söderut, på södra 
sidan av äldre väg, finns en stensamling, ca 3 meter i 
diameter och 0,5 meter hög, bestående av 0,2-0,5 
meter stora gråstenar företrädesvis.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

29 röjningsröse Röjningsröse, oregelbundet, ca 8 meter i diameter och 
upp till 1 meter högt. Fyllning av 0,1-0,5 meter stora 
stenar. Är pålagrat vid skilda tillfällen vilket framgår av 
skilda stenstorlekar inom olika delar av röset. Beläget 
omedelbart öster om hålväg nr 27 och väster om 
nutida skogsväg.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

30 stenvall Stenvall, ca 60 meter lång (nord-syd) och upp till 0,4 
meter hög, bestående av 0,2-0,5 meter stora 
gråstenar. Vallen är belägen i västra kanten av en 
tidigare åker. Intill norra änden finns ett par 
oregelbundna stensamlingar, ca 2 meter i diameter 
och 0,3 meter höga. Ca 10 meter väster om den södra 
änden av stenvallen finns ett röjningsröse, ca 4 meter i 
diameter och intill 0,4 meter högt, av större och mindre 
gråstenar. Lämningarna är att se som spår av en äldre 
odling, som varit öster om stenvallen.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

31 grindstolpar Grindstolpar, fyrkantiga, ca 1,5 meter höga av lagda 
kalkstenar. Belägna i fastighetsgräns.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

32 stenmur Stenmur, ca 80 meter lång och 1 meter bred och upp 
till 0,6 meter hög, delvis raserad. Hör till del gräns för 
äldre åkermark öster om. Delar av jorden till åkern är 
borttagen under sen tid. I norra änden slutar 
stenmuren vid platsen för ett stenbrott. I direkt 
anslutning till detta finns en kort mur i öst-västlig 
riktning omedelbart intill södra sidan av en äldre 
bäckfåra, vilken förefaller ha kunnat hysa en mindre 
skvaltkvarn.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

33 husgrund Husgrund, källare?, ca 3 x 4 meter stor, med kraftig 
mur på tre sidor med öppen del mot väster. Belamrad 
med en del röjningssten i den östra delen. 

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

34 husgrund? Husgrund? En närmast rektangulär förhöjning, ca  4 x 
3 meter stor (nord-syd) med ett antal gråstenar som 
sticker upp i grästorven. Anläggningen mycket otydlig 
på grund av hög gräsvegetation. Möjligen en flack hög 
med röjningssten.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



35 gräns. Gränslinje, ca 40 meter lång, upp till 1,5 meter bred, 
som löper över hällmark i öst-västlig riktning, markerad 
av 2 parallella rader med glest utplacerade stenar, 
vilka har stöttat ett trästaket. I gränslinjens östra ände 
finns en stenhög, ca 2 meter i diameter och upp till 0,2 
meter hög.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

36 röjningsrösen Röjningsrösen, 3 stycken liggande på rad (nord-syd), 
ca 3 meter i diameter och upp till 0,4 meter höga, 
bestående huvudsakligen av kalkstenar. Till en del 
överväxta.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

37 grop Grop, ca 3 meter i diameter och upp till 1 meter djup. 
Centralt i gropen finns ett mätrör. Inhägnad med 
staket.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

38 grop Större grop fylld med gråstenar, 0,2-0,4 meter stora. 
Svag försänkning i mitten. Övertorvad. Oklar funktion.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

39 Röjningsrösen Röjningsrösen, tre stycken, ca 3-4 meter i diameter 
och upp till 0,4 meter höga. Ca 10 meter sydöst ut är 
en stenvall av röjningssten, ca 20 meter lång 
(nordväst-sydost) och 1 meter bred och upp till 0,4 
meter hög.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

40 stenmur Stenmur, ca 40 meter lång och upp till 0,6 meter bred 
och 0,5 meter hög, bestående av gråstenar, ca 0,2_0,6 
meter stora. Stenmuren ligger parallellt med ett dike 
och bildar gräns för äldre odling öster om längs grävda 
diken. Området är mycket sankt, vallen ligger delvis i 
våtmark.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

41 röjningsröse Röjningsröse, ca 2 meter diameter och upp till 0,3 
meter högt, bestående av 0,2-0,5 meter stora 
gråstenar. Ca 4 meter längre mot öster finns en mindre 
stensamling

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



42 grusgrop Grusgrop, ca 4 meter i diameter och 0,5 meter djup, 
belägen i kanten av en tydlig strandvall som löper i 
nordsydlig riktning

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

43 stenvall Stenvallar, två korta sträckor på ömse sidor av äldre 
väg. De är ca 50 respektive 20 meter långa, 
uppbyggda av 0,2-0,6 meter stora gråstenar.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

44 stenvall Stenvall, ca 45 meter lång och upp till 1 meter bred 
och 0,4 meter hög, bestående av kalkstenar och 
gråstenar. Belägen omedelbart norr om sentida väg till 
Cementas brott och utgör troligen en yttre gräns av ett 
äldre stenbrott på norra sidan av brukningsväg till 
stenbrottet från kalkugnen

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

45 husgrund? Husgrund?, ca 3 x 4 meter stor, bestående av en 
närmast rektangulär form med större gråstenar längs 
tre sidor. Belägen omedelbart söder om den öst-
västgående vägen till det nutida stenbrottet. Möjligen 
rör det sig om en koja till kalkugnen RAÄ Othem 108:1. 
Sentida

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

46 stenbrott Stenbrott, ca 150 x 50 meter stort (öst-västlig riktning) 
beläget på ömse sidor av en äldre skogsväg. 
Stenbrotten är ca 0,5-1 meter djupt, mest markant intill 
kalkugnen RAÄ Othem 108:1.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

47 gränssten Gränssten, gråsten, ca 0,5 meter stor. Inga tydliga 
spår av stödstenar. Övre delen av stenen målad med 
vit färg, som håller på att vittra bort.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

48 röjningsröse röjningsröse, oregelbundet, ca 3 meter i diameter och 
intill 0,3 meter högt.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

49 hålväg Hålväg, ca 45 meter lång, 1,5 meter bred och intill 0,2 
meter djup, svagt skålad form. Belägen omedelbart 
nordväst om och parallellt med befintlig skogsväg av 
äldre datum och utgör en äldre sträckning av vägen.

Fornlämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



50 gränssten Gränssten, gråsten, ca 0,6 meter stor. Belägen 
omedelbart intill vägen på dess östra sida. Överväxt till 
en del. En mindre sten placerad på toppen av 
gränsstenen.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

51 Gränsrör Gränssten med järnrör. Röret är fastsatt i en större 
kalksten ca 0,6 meter stor. Belägen ca 4 meter norr om 
vägen.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

52 gränssten Gränssten, ca 0,5 meter stor. Belägen ca 2 meter norr 
om vägen.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

53 väg Väg, ca 150 meter lång och 2 meter bred, synlig som 
svaga spår av hjul. Vägen forsätter mot söder, utanför 
utredningsområdet.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

54 gränssten Gränssten, ca 0,4 meter hög gråsten, bemålad med vit 
färg. Belägen ca 2 meter väster om äldre skogsväg (nr 
53).

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



55 Grav Stensättning, närmast rund, ca 4 meter i diameter och 
upp till 0,3 meter hög. Övertorvad fyllning av kalk- och 
gråstenar. Belägen ca 2 meter söder om äldre 
skogsväg. Beväxt med ris och en större tall.

Fornlämning

56 gränssten Gränssten, kalksten, ca 0,4 metar hög och 0,2 meter 
bred. Står fastsatt i ett betongfundament. Målad med 
röd färg och vitt på toppen. Belägen ca 2 meter söder 
om äldre skogsväg.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

57 gränssten Gränssten, gråsten, ca 0,5 meter hög. Svagt målad på 
toppen med vit färg. Står omedelbart söder om äldre 
skogsväg.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

58 gränssten Gränssten, granit, ca 0,4 meter stor, rundad. Står 
uppallad på tre mindre gråstenar. Svagt imålad med 
röd färg. Markerar sockengränsen mellan Hejnum och 
Othem socknar. 

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

59 röjningsrösen Röjningsrösen, 2 stycken, 2 respektive 3 meter i 
diameter, fyllning av kalk- och gråstenar, 0,1-0,5 meter 
stora. Ca 30 meter mot nordost finns ett grävt 
vattenhål, ca 3 meter i diameter och ca 0,4 meter 
djupt. Bör sättas i samband med det fossila 
åkersystemet och därmed klassas som fornlämning.

Fornlämning

60 Fossilt 
åkersystem

Fossil åkermark, ca 150 x 50 meter stort (öst-väst). I 
norr avgränsas åkersystemet av en tydlig och ställvis 
stensatt terrasskant, som sluttar mot norr. Laserkarta 
över området ger en tydligt bild av åkerytor och 
åkervallar av typen Celtic fields, dvs åkerformer från 
perioden bronsålder-tidig järnålder. Den höga och täta 
vegetationen gör det omöjligt att se de enskilda 
åkerformerna i fält. Centralt i den östra delen av 
åkersystemet finns en större stensättning, RAÄ 
Hejnum 14:1. Den är i fornminnesregistret felutmärkt, 
skall ligga betydligt längre mot norr och bör dessutom 
omtolkas till stensättning och inte röse.

Fornlämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



61 gruvhål Gruvhål, närmast rektangulärt, ca 3x4 meter stort och 
uppskattat 2 meter djupt. Till del vattenfyllt. Något 
överväxt.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

62 gruvhål Gruvhål, närmast runt, ca 3 meter i diameter och 2-3 
meter djupt. Till del vattenfyllt. Slybeväxt.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

63 Järnstag Järnstag, fastsatt i berggrunden, ca 0,6 meter långt 
med ögla i änden.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

64 gruvhål Gruvhål, ca 2 meter i diameter. Igenfyllt och omgivet 
av en svag vall av skrotsten.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

65 gruvhål Gruvhål, ca 3 x 4 meter stort, närmast rektangulärt. 
Uppskattat djup 2-3 meter. Vattenfyllt. Överväxt till del 
av sly.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

66 röjningsröse Stensamling, ca 2 meter i diameter och 0,3 meter hög. 
Belägen ca 3 meter väster om mindre skogsväg.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Typ Beskrivning Bedömning BildNr

1



67 Gränssten? Gränssten?, bestående av tre större kalkstenar ställda 
mer eller mindre på högkant, på hällmark, Belägen ca 
8 meter norr om äldre skogsväg. Osäker lämning.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

68 Hålväg Hålväg, ca 100 meter lång och 1,5 meter bred, med 
svagt skålad form. Vägen löper parallellt med vägen 
förbi File gamla gårdsplats och utgör uppenbarligen en 
äldre sträckning av vägen.

Fornlämning

69 gränssten Gränssten, gråsten, ca 0,5 meter hög, något 
avsmalnande mot toppen. Belägen direkt på 
hällmarken med antydan till stödstenar. Belägen ca 5 
meter öster om äldre skogsväg och norr om File gård

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

70 väg Väg, ca 500 meter lång och 2 meter bred med svaga 
spår av hjul. Löper i öst-västlig riktning och har en 
fortsättning både mot öster och väster.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

71 stenmur Stenmur, ca 70 meter lång och upp till 1 meter bred 
och 0,5 meter hög, bestående av 0,2-0,6 meter stora 
gråstenar. Stenmuren löper parallellt med östra sidan 
av den gamla skogsvägen som passerar File 
gårdsplats i nordsydlig riktning.

övrig 
kulturhistorisk 
lämning

72 gränssten Gränssten, kalksten, ca 0,5 meter hög, spetsig, på 
högkant ställd sten, omgiven av ett par kalkstenar. Står 
ca 2 meter söder om antydan till hålväg som löper i 
öst-västlig riktning

övrig 
kulturhistorisk 
lämning
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Sammanfattande punkter 

Denna PM bygger på en genomgång av skrivna dokument från 1600-talet till slutet av 1800-talet med syftet 
att belysa frågan om betesdriften under äldre tid. Ett inledande avsnitt i PM:n belyser frågan om den 
förhistoriska situationen vad gäller landskapets rumsliga dimensioner och frågan om möjliga 
betesförhållanden vid denna tid. I det följande avsnittet behandlas frågan om hägnader och betesdrift utifrån 
skrivna källor i form av bland annat Gutalagen och Länsstyrelsens femårsberättelser under 1800-talet.  

I ett avslutande avsnitt behandlas frågan med utgångspunkt i de äldre lantmäteriakterna över Gotland, 
koncentrerat till Othem socken och mer specifikt till gårdarna Ytings, File och Othemars. 

Resultatet av denna promemoria kan summeras i följande punkter; 

• Vi kan inte med någon vetenskaplig stringens belysa djurhållningen avseende betesgången på Gotland 
under förhistorisk tid, det finns inga källor till att belysa frågan och det finns inga fysiska spår i landskapet 
som visar på förhållandena, med undantag av en kort period ca 100-550 efter vår tideräkning, då 
omfattande områden med husgrunder och hägnader, allt byggt i sten, ger en bild av ett inägolandskap 
omgivet av utmarker, som fullt ut överensstämmer med landskapets rumsliga struktur under 1600-talet. 

• Informationen i Gutalagen pekar på att betesdriften under medeltid och framåt skedde inom inhägnade 
beteshagar. Anläggandet av beteshagar kan möjligen ha initierats redan under den yngre järnåldern. 

• De historiska källorna i form av jordeböcker och framför allt lantmäteriakter från 1600-talets slut och 
framåt visar på att djurhållningen skedde inom inhägnade beteshagar, genomgående lokaliserade i direkt 
anslutning till gårdarna och inägomarken (åker- och ängsmarken). Beteshagarna togs upp från den 
omgivande skogsmarken. 

• Fram mot 1800-talets slut har delar av de gårdsnära beteshagarna lagts om till åker, samtidigt som nya 
beteshagar tagits upp i delar av skogen. Andra delar av skogsmarken var ännu ohägnade och nyttjades till 
vedfångst, ved till kalkbränning, tjärframställning etc. 

• Landskapet inom File gård karaktäriseras från 1600-talet och framåt av ett par beteshagar belägna i direkt 
anslutning till gårdens bebyggelse och inägomark. Utmarken/skogsmarken inom File och Ytings gårdar, 
och södra delarna av utmarken inom Othemars gård, har med mycket stor sannolikt aldrig varit inhägnade 
till betesmark och därmed betade i någon högre grad. 
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Det förhistoriska perspektivet 

Från stenålder och framåt har vi klara belägg för att människorna hade husdjur på Gotland. Det rör sig om 
både nöt, får och svin, men under äldsta tid huvudsakligen nöt, för att över tiden få ett allt större inslag av får, 
inte minst i de karga trakterna på Gotland. 

Hur djuren stallades eller på vilket sett de fick foder genom bete är däremot en i hög grad oklar historia när 
vi talar om förhistorisk tid, även om man i såväl populärvetenskapliga skrifter som seriösa vetenskapliga 
arbeten, axiomatiskt pekar ut att de betade i skogarna. Sanningen är den att vi har inga som helst belägg för 
exakt hur djuren betade under förhistorisk tid i Sverige allra minst på Gotland. Den allmänna tanken är att 
djuren betade i skog och där vallades av folk, på samma sätt som i många länder idag, inte minst på Afrikas 
savanner. Att axiomatiskt anta att så var fallet på Gotland och i Sverige generellt under förhistorisk tid är att 
föra tanken väl långt från vad vi kan belägga. 

Källorna till den förhistoriska situationen bygger en del på pollenanalyser som visar om ett landskap var 
öppet eller slutet, vilka växter som fanns då, men säger ingenting om på vilket sätt djuren betade. 
Arkeologiska undersökningar av hus brukar tolkas som att djuren stallades inomhus, troligen då på vintern. 
Men även denna ”sanning” kan ifrågasättas. Med andra ord krävs det mycken mer forskning för att få grepp 
om frågan om betesgången under förhistorisk tid. 

En kort period av förhistorien har vi dock en möjlighet att resonera kring frågan om betesdriften och 
djurhållningen på Gotland, och det gäller perioden ca 100-550 efter vår tideräkning. Tidens byggnadssätt, där 
såväl husen som hägnaderna byggdes i sten, vilka i hög grad har bevarats till våra dagar, ger oss en möjlighet 
att tolka landskapet. En jämförelse mellan 500-talets bebyggda delar och 1600-talets landskap, så som det 
kommer till uttryck i kartorna från den tiden, visar med all önskvärd tydlighet att 500-talets gårdar 
genomgående var belägna centralt i inägorna till gårdarna på 1600-talet, oftast lågt liggande ner mot 
dalgångarnas centrum och vattentillgångar. Gårdarna, med några få undantag, låg aldrig ute på hällmarkerna 
eller i rena skogsområden, inte minst med tanke på tillgången till vatten för såväl gården som för djuren. 
Några exempel får belysa det hela.  

Exemplet figur 1 visar situationen i Buttle socken i form av en sammanläggning av 1600-talets 
inägolandskap (åker och äng) och 500-talets landskap i form av husgrunder och hägnader. Som framgår är 
det en i det närmaste total rumslig överensstämmelse mellan järnålderns gårdar och 1600-talets 
inägolandskap. Det är samma landskap som nyttjats vid dessa båda tillfällen och med säkerhet även de 
mellanliggande 1200 åren. Kartan över Buttle visar två undantag från denna samstämmighet, och det gäller 
en järnåldersgård i gränsområdet i norr till Vänge socken och en i söder på gränsen till Etelhem socken. Båda 
dessa gårdar är att betrakta som ödegårdar på 500-talet, innebärande att någon fortsatt bebyggelse inte finns 
på dessa platser efter 500-talet. 

En detaljbild över en del av Buttle socken visar tydligt den samstämmighet i landskapsutnyttjandet som finns 
mellan 500-tal och 1600-tal (figur 2). Inom det välavgränsade inägolandskapet på 1600-talet, bestående av 
tre gårdar; Buttlegårda, Änge och Nystugu, finns lämningar av 5-6 gårdar från järnåldern. Det är uppenbart 
att samma inägolandskap som var i bruk på 1600-talet, även var inägolandskap under 500-talet. Det 
gotländska landskapet uppvisar med andra ord en mycket stark kontinuitet i landskapsutnyttjandet. Detta 
torde också innebära att betesmarken i princip fungerade på samma sätt, dvs att den återfinns i direkt 
anslutning till gårdarna. 

Ytterligare ett exempel rörande 500-talets landskap och bebyggelse är hämtat från Sjonhem socken på 
mellersta Gotland (figur 2). Även här är det tydligt hur järnålderns landskap knyter an till de låglänta delarna 
i landskapet, vilka utgjorde äng och myr på 1600-talet. I kartan finns även inlagt en mindre så kallad 
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Figur 1. Buttle socken under 1600-tal sammanlagd med järnålderns husgrunder och hägnader. 1600-talets åker markerade med 
mörk grå ton, ängen med symboliska grässtrån inom inhägnat område. Järnålderns landskap är i form av husgrunder (gula 
markeringar) och stenhägnader (kraftiga svarta streck). Kartan visar tydligt att järnålderns landskap vad gäller boende och 
produktionsmark sammanfaller i mycket hög grad med 1600-talets inägomark (åker och äng). Två järnåldersgårdar ligger perifert 
i skogen, dels i nordost, dels i sydväst. Dessa gårdar kom att ödeläggas under 500-talet utan någon fortsättning på bebyggelsen.

Figur 2. Två exempel på den rumsliga lokaliseringen av järnålderns landskap och bebyggelse. Den vänstra kartan visar en del av 
Buttle och den högra delar av Sjonhem och Vänge socknar på centrala Gotland. Med cirklar i kartan till höger är inlagt 
järnålderns gårdar. Odlingslandskapet under järnåldern och under 1600-talet soppvisar en närmast total  rumslig 
överensstämmelse.



fornborg av flatmarkstyp intill myren. Dessa borgar är att betrakta som boplatser under slutet av bronsåldern 
och den tidiga järnåldern. I Sjonhem är borgen belägen i kanten av den forna myren och det är uppenbart att 
bronsålderns landskap överensstämmer i hög grad med 500-talets landskap, vilket inte minst framgår av 
förekomsten av stora åkersystem från bronsålder-tidig järnålder underlagrande järnålderns gårdar (Carlsson 
1979. Kulturlandskapets utveckling på Gotland under järnåldern). 

Man kan med andra ord konstatera att den förhistoriska bebyggelsen, där vi kan belägga den, återfinns i de 
lägre liggande delarna i landskapet och sammanfaller med 1600-talets inägolandskap fullt ut. Skogsmarken 
och hällmarkerna, så som de framträder på 1600-talet, hyser i mycket ringa grad någon bebyggelse från 
järnåldern och bronsåldern och det bete som förekom under bronsålder och järnålder skedde med mycket stor 
sannolikhet i direkt anslutning till bebyggelsen, dvs inom eller i direkt anslutning till 1600-talets inägomark 
och landskapets lägre och bördigare områden. Av central betydelse härvid är tillgång till vatten, såväl för 
gården som för djuren, inre minst till nötdjuren som kräver stora mängder vatten. 

Medeltidens landskap 

Utöver 500-talets landskap har vi dock inga säkra belägg för hur landskapet nyttjades på Gotland, förrän in 
på 1600-talet, med jordeböckerna och framför allt de äldsta kartorna. Gutalagen, nedtecknad omkring 1220, 
ger dock en viss inblick i djurhållningen. Några ledtrådar finns i lagen som kan ge en vägledning om 
djurhållningen. Så nämns t ex i paragraf kapitel 24a, som behandlar farvägar, bland annat att, ” om män vilja 
inhägna betesmark, som ligger invid väg, inom gärdesgårdar, då skola de lämna vägar mellan 
gärdesgårdarna, femton steg breda”. Vidare sägs att ”Inhägnar någon åt sig hage över en annans farväg, då 
gärde han åt honom ett led, och den andre far som han for förr”. Det som framgår klart är att man redan på 
1200-talet inhägnade hagar, uppenbarligen som beteshagar för djuren. 

I kapitel 26, §5, sägs följande om gärdesgårdar; ”Ingen gärdesgård är laggill, om den ej är bunden med två 
vidjor och två och en halv alnar hög till översta vidjan, och dock för de kreatur, som löpa över och ej för svin 
eller de kreatur, som krypa under” Även här framgår det att kreaturen är inhägnade och om något djur bryter 
stängsel och kommer in på någon annans mark, får man böta. 

Vidare framgår det att skog i många fall var stängslad, dvs fungerade som betesmark; 25 kap. § 7 sägs 
följande; Hugger någon inom gärden olovandes och åker dit, då vare han saker till tre marker åt 
målsäganden och andra tre åt folket. Men bär han ur skogen hem till sig, då vare han saker till åtta örtugar, 
och allt fullt åter”. 

Men; § 6. Gäss eller grisar vakte envar själv, om gärdesgården är laggill. 

Även i paragrafen om köp av oxe, framträder det att dessa hölls inom inhägnat område:  

Kap. 33. Köper du oxe. 
”Köper du oxe, pröva honom då i tre dagar. Två fel följa honom: det ena, om han ej drager, det andra, om 
han bryter hägnad”, dvs att han inte kunde hållas inom inhägnat område. 

Följande kan man läsa om skog och brott;  
Kap. 63 Om skogar. 
Envar som hugger i en annans skogar, inom hägnad eller utom, och åker dit, böte tre marker penningar, och 
give fullt tillbaka. Den som river en annans gärdesgård, så att man kan åka igenom, böte tre marker 
penningar. Den som far olovandes över en annans jord böte tre örar. River någon hål i en annans 
gärdesgård, böte han sammalunda”. 
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Det framgår med all tydlighet i Gutalagen att delar av skogen var inhägnad, och då till bete, redan under 
början av medeltiden och det styrker att djur som gick på skogen gick inom inhägnade områden. Inte 
någonstans i lagen får man en upplysning om att djur vallades i ohägnad skog, eller gick på någon form av 
lösdrift. 

Man kan vidare notera i lagen att man skiljer på skog inom och utom hägnad. Rubrikerna på två paragrafer 
visar detta tydligt. Under tillägg i kap. 65 i lagen skiljer man på ”Böter för träd, som någon hugger utanför 
hägnad” och, ”Om böter för träd inom hägnad”. Det var med andra ord skillnad i böter om man högg inom 
eller utom hägnad. 

Det historiska landskapet. Länsstyrelsen femårsberättelser 

Sammantaget pekar allt på att djuren under tidig medeltid hölls inom inhägnade områden och det är tämligen 
rimligt att anta att så har varit fallet fram till våra dagar, med vissa undantag och det gäller framför allt vissa 
större öar, såsom Karlsöarna, Furilden, och andra holmar, men även uppenbarligen också Fårö och delar av 
Sudret, vilka under senare århundraden nyttjades till bete, vilket tydligt framgår av Länsstyrelsens 
femårsrapporter från början av 1800-talet. För Fårö nämner exempelvis Linné att ” betesmarken är allmän 
över hela ön, utom några små hagar, men åker och äng äro med gärdsel instängda”. 

Det är dock ett misstag att tolka situationen på Fårö och öarna som belysande för hur betesdriften gick till 
inom övriga delar av Gotland. De stora skogsområdena längs Lojstahajd och de omfattande hällmarkerna på 
norra Gotland har säkerligen endast till mindre delar fungerat som inhägnade betesmarker, inte minst mot 
bakgrund av att områdena är ytmässigt mycket stora och belägna långt från gårdarna och dessutom i många 
fall av dålig kvalitet. 

Från 1200-talets information är det ett hopp på ett antal hundra år innan vi har någon form av skrivna källor 
som mer i detalj kan belysa frågan om skog och bete. Här utgör de äldre lantmäteriakterna ett bra underlag 
för tolkning av situationen, tillsammans med jordeböckerna från 1600-talet och senare, men även de 
femårsberättelser som ingavs av Länsstyrelsen till staten belyser väl förhållanden på Gotland. Dessa 
femårsberättelser behandlar skilda delar av länets situation, och då även frågan om betesdjur och skogar. För 
att belysa hur man från Länsstyrelsen såg på dessa förhållanden kan man citera ur dessa berättelser. 
Intressanta tidpunkter är bl a rapporterna från 1817-21 respektive 1871-76 och 1881-1885. Den förra rör 
tiden direkt efter att storskiftena genomförts på Gotland, de två andra ligger i tiden för laga skiftets 
genomförande. Båda dessa tidpunkter utgjorde perioder då det gotländska landskapet tämligen radikalt 
förändrades, inte minst i samband med laga skiftet, och det kan finnas skäl att då belysa frågan om skog och 
djurhållning. I ett följande kapitel går jag mer direkt inpå vad de äldre lantmäteriakterna visar rörande 
betesdrift och skogsmark. 

Beskrivningarna av boskapsskötseln pekar mot att boskapen hölls inom hägnade betesmarker i linje med vad 
som var för handen redan under medeltiden. ” Boskapsskötseln och fodertillgången äro på intet sätt svarande 
emot den i bruk varande åkerjordens vidd, ehuru ängarnes och betesmarkens areal är i jemförelse med 
åkerjorden mer än tillräcklig; men ängarnes avkastning är eländig och någon riktigt allvarlig 
ängsförbättring har icke blivit företagen, ehuruväl några enskilta odlat dels klöfver och dels timothei.” 
Vidare sägs om betesmarken att ” Betesmarken i allmänhet ganska vidsträckt, men i anseende till den heta 
jordmonen för hornboskapen alldeles för torr, för hästar och får deremot ypperlig, häraf orsaken hvarföre 
ängarne så starkt betas”. (Kong. Maj:ts Befallningshavandes uti Gottlands län till Kongl. Maj:t i 
underdånighet afgifna Embets-berättelse för åren 1817-1821). Man kan notera det starka betestrycket på 
ängarna, något som återkommer i flera årsberättelser. 
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I berättelsen tio år senare är situationen avseende betesmarkerna i stort sett densamma,; Betesmarkerna äro 
af god beskaffenhet genom det kraftfulla, fast korta gräset, men under torra somrar alltför magra för de 
större kreaturen. Stallfordring hela året om brukas af ingen, tvärtom ser man redan i början af Maj mängden 
bland allmogen utdrifva kreaturen på bete (Kong. Maj:ts Befallningshavandes uti Gottlands län till Kongl. 
Maj:t i underdånighet afgifna Embets-berättelse för åren 1833-1837). 
Femtio år senare skriver man, apropå fåraveln följande; Fårafveln utgör fortfarande en mycket vigtig del af 
ortens kreatursskötsel. Väl förändras efter hand sättet för fårskötseln derigenom att, till följd af pågående 
laga skiften, de större gemensamma betesmarkerna mer och mer fördelas; men ortens naturförhållanden äro 
alltför gynnsamma för denna näring, för att icke densamma skall fortfarande uppehållas och förkofras. 
(Kong. Maj:ts Befallningshavandes uti Gottlands län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifna Embets-
berättelse för åren 1881-1885). 

Sammantaget i dessa femårsberättelser från Länsstyrelsen talar man konsekvent om betesmarker, vilket pekar 
mot inhägnade hagmarker. Det framgår inte på något ställe att djuren betade utanför inhägnade hagmarker, 
eller att de på något sätt skulle vallas i ohägnade skogar. Man kan sluta sig till att, med undantag av Fårö och 
delar av Sudret samt ett antal öar runt Gotland, djuren hölls inom inhägnade marker och man nämner särskilt 
betydelsen av välbyggda hägnader, något som redan i Gutalagen lyfts fram som betydelsefullt.  

Så nämns om fårskötseln följande i samband med beskrivning av skogen; Ehuru ymnig tillgång på lätt 
åtkomlig kalksten i flisor gifves, så begagnas dock sten gärdesgårdar mindre allmänneligt; förmodligen 
derfore, att Fåren icke så väl med sådan stängsel, som med gärdesgårdar af träd kunna utestängas (Kong. 
Maj:ts Befallningshavandes uti Gottlands län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifna Embets-berättelse för 
åren 1833-1837). Ivar Moberg i sin avhandling Gotland um das Jahr 1700, pekar tydligt ut betydelsen av 
hägnader, såväl för boskapsskötseln som en markering av det privata ägandet (Moberg, I, 1938. Gotland um 
das Jahr 1700). 

Kartläggningen av Gotland som spegel rörande djurhållning och skog 

Slutsaten av det ovan förda resonemanget blir att djurhållningen på Gotland, från åtminstone medeltid till 
våra dagar, med ovan nämnda undantag, generellt skedde inom inhägnade betesmarker, det som vi med ett 
annat ord kallar hagar, belägna i direkt anslutning till gårdarnas åker- och ängsmarker. Inom begränsade delar 
av Gotland; Fårö, delar av Sudret och större öar kan vi tala om lösdrift av djur på skogen. 
Det kan nu vara läge att följa upp detta resonemang med att penetrera de äldre lantmäterikartorna som finns 
för Gotland. Det rör sig framför allt om följande kartor; 

Den så kallade skattläggningskartan, upprättad mellan 1693 och 1703, renoverad ca 1740-50, är en utmärkt 
källa till tolkningen av landskapets historia. Kartorna är i skala 1:8000 och upprättade synnerligen synkront 
över hela ön, vilket ger en utmärkt bild av landskapet vid denna tid. Till kartorna finns även en beskrivning 
som belyser gårdarnas ägor, vem som är ägare etc.  

Efterföljande kartor handlar framför allt om storskifteskartor från omkring år 1800 och laga skifteskartor 
från slutet av 1800-talet. Båda dessa kartserier är upprättade i skala 1:4000 och mycket detaljerade. 
Vid en tolkning av kartorna är det väsentlig att även väga in i vilket syfte kartorna framställdes. Självklart 
skulle de spegla markanvändningen så noga som möjligt för att kunna beräkna omfattning av de skilda 
markslagen, vilket låg till grund för skattläggning till staten. Men de tjänade även syftet att peka ut områden 
som kunde förbättras vad gäller avkastning. Så t ex i skattläggningskartorna omtalas ofta om gårdarnas 
skogsmarker, att de kunde fungera för ”mulbete”, dvs för kreatursbete. Utpekandet i kartans text ska således 
inte förstås som att området betades vid karteringstillfället, utan snarare att det skulle kunna fungera som 
bete om det stängslades in. 
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Figur 3. Othem socken och delar av Boge socken ca 1700. Landskapet karaktäriseras av en dalgång i nordsydlig riktning med 
omfattande utmarker/hällmarker på ömse sidor, särskilt väster om dalgången ut över det som går under namnet Filehajdar, 
benämnt efter gården File i Othem socken. I öster finns fyra gårdar som bildar ett andra stråk i nordsydlig riktning genom 
socknen. Det som normalt benämns inägor utgörs av åkermarken och ängsmarken, vilka var de centrala delarna av gårdens 
produktionsmark. Utöver dessa fanns det vid den här tiden omfattande beteshagar, i gårdsbeskrivningarna benämnda hagar. Det 
framgår inte av kartans beskrivning omfattningen av hagmarken, men uppskattningsvis utgörs denna det mest omfattade 
markslaget, bortsett från skogsmarken, som i kartan är ofärgad vit. Det skall dock noteras att de talrika små vätar (våtmarker som 
torkar ut under sommaren) och andra våtmarker inte är redovisade i denna renritning av skattläggningskartan. Med röda prickar 
är markerat de järnåldersgårdar som finns i området enligt fornminnesregistret. På samma sätt som i Buttle och Sjonhem återfinns 
samtliga gårdar, utom en, i direkt anslutning till inägorna och gårdarna på 1600-talet. Några spår av boende på hällmarkerna 
väster om File gård finns inte, och är inte heller att vänta med tanke på att det rör sig om obrukbara marker. Källa: Renritning av 
sockenkartorna från ca 1700 över Othem och Boge socknar. Lantmäteriverkets arkiv.



I laga skifteskartan är tanken densamma, där lantmätaren hade att notera exempelvis ”inrösningsjord”, dvs 
sådan jord som var eller skulle kunna läggas om till åkermark. Skiftena var med andra ord i hög grad 
tillkomna för att på skilda sätt peka på vägar att gå för att förbättra lönsamheten och produktionen på 
gårdarna. 

Exemplet Othem socken 

I det följande vill jag använda Othem socken och File gård med omgivande gårdar; Ytings och Othemars, 
som ett exempel på detta med inhägnade och ohägnade skogar och betesdriftens omfattning i landskapet. 
Othem socken kan sägas vara en representant för de bygder som består av såväl bra åker- och ängsmarker, 
som omfattande utmarker i form av skogs- och hällmarker. 

Kartan, figur 3 på föregående sida, visar landskapets situation i Othem socken under slutet av 1600-talet, 
speglat i skattläggningskartan. I beskrivningen till kartan skiljer man på fem markslag; åker, äng, hage, skog 
och myr. Därtill noterar man förekomsten av fiske, av eventuella tjärdalar, kalkugnar, vattenkvarnar och 
vattensågar etc. Det handlar således om en ekonomisk redogörelse som underlag för att rätt kunna skattlägga 
gården. 

Arealen hagmark/betesmark som det framträder i kartan över Othem socken, dvs inhägnade skogsmarker, är 
tämligen omfattande och utgör, vid sidan om den ohägnade skogen, den största arealen. Man kan notera ett 
genomgående drag som innebär att hagmarken konsekvent återfinns i direkt anslutning till åker- och 
ängsmark och till gårdens centrala delar och bildar en form av övergångsmark till ”utskogen”. Detta har att 
göra med behovet av att minimera transporter och att ha en god kontroll över betesdjuren. Man kan notera i 
kartan att inte i något fall finns det hagmark/betesmark längre ut i utmarken, perifert liggande från gårdens 
centrala delar och skilt från inägomarken. I kartan är även inlagt förekommande husgrunder från järnåldern, 
enligt fornminnesregistret, och det är påfallande hur väl dessa sammanfaller med gårdar och inägor på 1600-
talet. Endast en gård ligger i skogsmark och inom Filehajdar finns av naturliga skäl inga gårdar, vare sig 
under järnåldern eller bronsåldern. 

Betesmarken återfinns med andra ord genomgående intill gårdarna i form av inhägnade delar av skogen och 
så har det säkerligen varit sedan man blev bofasta, inte minst beroende på att tillgången till vatten var central. 
Följer man landskapets utveckling framåt i tiden kan man konstatera att omfattningen av hagarna ökar över 
tiden, för att under laga skiftestiden omfatta större arealer. För att belysa mer i detalj frågan om bete på 
skogen kommer jag att analysera gården File och granngårdarna Othemars och Ytings och deras historia 
avseende bete och skogsmarkens nyttjande under de tre senaste århundradena. 

File gård under 1600-tal till 1800-tal 

File gård är belägen längs den västra sidan av den nordsydgående dalgången genom Othem socken (se figur 
3). När vi möter gården i Jordeboken 1653 beskrivs den på följande sätt; Fijle är 1 hemman om 9 marckeleij, 
hafuer åcker till 13 tunnelandh, ängh till 28 mans slätt, star 4 manss slätt, aagh i Engessmyyr, 3 hagar till 16 
hästar, 1/2 såghqwam1) i Yttingsmyrssåå och godh skough. Broekas af Per Thommesson, hwilcken för 12 åhr 
sädan kiöpte gården af Jöns Olofsson och Påwell Hints borgare i Wijssby (fö)r 70 dr. Beskrivningen visar på 
att gården är en tämligen normalstor gård vid den här tiden. 

Utöver åker och äng har gården således ”tre hagar till 16 hästar… och god skog”. Jordeboksförfattaren 
värderade således betesmarken, dvs de inhägnade hagmarkerna, genom att skriva hur många djur som därpå 
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kunde födas, uttryckt i antalet hästar, vilket sjävklart t ex innebär betydligt fler får än 16. Det bör i 
sammanhanget noteras att även ängarna nyttjades till bete under långa perioder. 

Den äldsta kartan över File gård (figur 4, på följande sida), upprättad åren 1695-96, visar på ett omfattande 
utmarksområde i västra delarna av gårdens territorium, det som i dagligt tal kallas för Filehajdar. 
Bebyggelsen är lokaliserad till den östra delen av gårdens marker och i anslutning till dess inägor (åker och 
äng). I direkt anslutning till åker- och ängsmarken finns gårdens två hagar; en norr om gården (H11) och en 
söder om gården (G11). De beskrivs på följande sätt i beskrivningen till kartan; 

Hage  
G/ Söderhagen... till bränneved och gärdsel, gott bete, kan föda 4 st. hästar 
H/ En ödehaga oduglig, kan intet föda 1 st. häst 

Det kan noteras att beteshagarna nu värderas till totalt 5 hästar, medan i jordeboken motsvarande siffra var 
16 hästar. I jordeboken talas om 3 hagar, men i kartan finns 2 hagar redovisade. Orsaken till den kraftiga 
minskningen av hagmarken är oklar, men möjligen har en hage övergått till åker, eller sålts till en annan gård. 
Angående inhägnade betesmarker bör noteras att ängsmarken under stor del av året också tjänade som 
betesmark, vilket inte minst framgår av Länsstyrelsens femårsberättelser från början av 1800-talet och 
framåt. I fallet File var omfattningen av ängsmarken i nivå med den samlade hagmarken. 

Skogen till gården beskrivs på följande sätt i beskrivningen till skattläggningskartan; 
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Figur 4. File gård 1695-96. Gårdens marker består framför allt av ett mycket omfattade område med utmark. I anslutning till 
bebyggelsen finns gårdens inägor (åker- och äng), liksom dess två inhägnade beteshagar, en norr om själva gården och en söder 
om. I ängen strax norr om gården finns en husgrund från järnåldern (ej utritad i kartan).



Skog 
Skogen duglig till balkar, kalkugnsved, bränneved och gärdsel, gott mulebete och plats till getegång. Söde 
(Sojde, min förklaring) till en halv läst tjära. Med gott mulebete förstås här att delar av skogen skulle kunna 
tjäna som kreatursbete, underförstått om 
den hägnades in. Det kan noteras att man 
brände tjära på gården, en vara som 
tillverkades i stor omfattning på Gotland 
vid den här tiden och försåldes till bl a 
Tyskland och Danmark och som i hög grad 
påverkade skogens utseende. 
På själva kartan över utmarken har 
lantmätaren skrivit följande text; "Ett 
stycke uthmark och skog som kallas Hägde 
är bewugst mäst af tall och gran skogh 
duglig till balkar, kalkungzweed 
bränneweed och giärssel sampt godt 
muhlebeete till fäägångh. [Texten fortsätter 
nederst till höger:] På denna sijdan af heed 
marck och små bleek wäther.” 

Kartan visar på en traditionell bild av en 
gotländsk gård, med inägor och beteshagar 
lokaliserade i direkt närhet till 
bebyggelsen, och med en utmark bestående 
av omfattande arealer av ohägnad skog 
som nyttjades för virkesuttag av skilda 
slag, men också som uttag för bränsle till såväl kalkugnar som tjärdalar. I beskrivningen visar lantmätaren på 
att vissa delar av utmarken skulle kunna hägnas in och användas till bete. 

Storskiftet 1777 

Påföljande kartläggning av File gård är från 1777 i form av en storskifteskarta. I samma karta karterades 
även granngården Ytings, mot bakgrund av att det var samma ägare till de två gårdarna; tre bröder 
Sturtzenbecher delade på File gård och två av dem delade på Ytings gård. I kartan är redovisat alla de 
hägnader som fanns vid tiden för kartans upprättande. Det handlar inte enbart om hägnader runt hagmarken/
betesmarken, utan även hägnader inom inägorna, där åtskilliga hägnader löpte runt åkermarken för att hindra 
boskapen från att komma in på åkern. Förekomsten av hägnader i kartan är lätt att visa på då de redovisades 
på ett särkilt manér. Figur 5 visar på hur en hägnad i dessa kartor är utförda. 

Figur 6, på följande sida, visar  landskapet år 1777 och speglar markanvändningen såväl på File gård som 
Ytings gård. En jämförelse med situationen ca 80 år innan ger vid handen att förändringarna, framför allt vad 
gäller hagmarken och skogsmarken, är närmast obefintliga. Även nu har gården File två hagar, där 
Söderhagen är uppdelad mellan två brukare (nr B15 och B24). För gården Ytings är situationen likartad, med 
en uppdelning av en hage, belägen som i fallet File, i direkt anslutning till inägorna, i två delar (A15 och 
A29). Skogen är för både Ytings och File uppdelad på de tre ägarna, men inte inhägnad. 

Hagmarken och skogen till gården File beskrivs på följande sätt i storskifteskartan; 
Hage 
6. Ödeshagen, beväxt at furu af goda mulbete 
15. Söderhagen åt norr. Beväxt med furu och gran, täml. bete 
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Figur 5. Kartan illustrerar hur man kan utläsa hägnader i de äldre 
kartorna. Vid sidan om hägnader finns i kartorna prickade linjer som 
markerar skillnader i markens  beskaffenhet, till exempel att ett område är 
torrare, ett är sankare etc.



24. Söderhagen åt söder, af uthuggen furu och gran, täml. bete 

Även om hagarna användes till bete utgjorde de ändå skogsmark, där man kunde ta ut virke och allehanda 
träprodukter. Det är väsentligt i det här sammanhanget att komma ihåg att lantmätarna vid kartläggningen av 
markerna många gånger förde samman hagar och skog till en rubrik, då de båda markslagen utgjorde skog. 
Skillnaden låg enbart i att vissa delar av skogen var inhägnade för bete, och fick då beteckningen hage. Det 
skall inte heller glömmas bort att till bete räknades många gånger också ängen, liksom åkerrenar och mindre 
backar i odlingslandskapet. Så t ex kan man notera att lantmätaren i beskrivningen till storskiftet över 
Othemars har följande uppdelning på markslag; åker af gamla och nya ägor, äng af gamla och nya ägor, 
Hagar och skogar”. I markslaget Hagar och skogar uppräknas såväl åkerlindor och renar (åkerlinda är en 
åker som är tagen ur bruk och åkerrenar är de remsor av obrukad mark som skiljer åkrarna åt. Dessa marker 
betades under äldre tid), som hagar och skogar. Skog är med andra ord en övergripande beteckning för all 
mark utanför åkermark och myrar, mer eller mindre skogbeväxt. 

För att återvända till File gård beskrivs skogen på följande sätt i storskifteskartan. 

Skog 
7. åt norr af bättre och sämre furu på häll och öhrjord, med heidmark inberäknad. 
16. mellerst af större och mindre furuskog på häll och öhr med heider inbegripne. 
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Figur 6. Storskifteskartan över File och Ytings gårdar, upprättad 1776-77. Den blå streckade linjen visar gränsen mellan File och 
Ytings gårdar. En jämförelse mellan kartan från 1695-96, figur 3, och storskiftet visar på mycket marginella förändringar när det 
gäller beteshagarnas utbredning och omfattning och skogens omfattning. Nu liksom tidigare finns inga tecken i kartan om några 
inhägnade beteshagar i skogsmarken Det som har tillkommit i skogsmarken sedan 1696 är en kalkugn, belägen längst ner i 
sydöstra hörnet av skogsmarken inom File gård. Kalkugnen finns än idag kvar som ruin. Notera att norr är åt höger i kartbilden.



25. åt söder beväxt af bättre och sämre furu och litet gran. 

För hagmarken omtalas att dessa har tämligen gott bete, men här nämns inget om mulbete i utmarken. 
Skogen handlar mycket om skog på häll, med hedmarker, vilket antyder ett mycket öppet och glest beväxt 
landskap. 

Hagmarken och skogen för Ytings gård beskrivs på följande sätt; 

Hage 
14. Soideshagen beväxt med furu och gran mäst på graunbackar 
15. Myrhagen åt O, mäst slät af god betesmark 
29. Myrhagen af god betesmark, dels slät, dels beväxt af barrskog 

Skog 
16. O. om Marhalm vät litet beväxt med små barrskog 
17. mitt uti, en del af god furu och gran med täml. godt bete, en del af småväxt furu på hällmark 
30. uti och W. af Marhalm vät, af småväxt furu och gran, en del på häll. 
31. W. emot Rings beväxt med täml. god furu och gran, godt bete. 

För Ytings gård kan man notera att lantmätaren uppger att i äga 17 finns en del med god furu och gran med 
tämligen gott mulbete, medan övriga delar är av mer hällmarkskaraktär. Lantmätaren påpekar med andra ord 
att här finns möjlighet att anordna beteshagar, då terrängförhållandena visar på detta. Samma gäller skogen 
längst i väster (A31), som gränsar till Rings i Hejnum socken. Även här bedömer lantmätaren att det finns 
goda möjligheter till bete. 

Laga skiftestiden, slutet av 1800-talet. 

Tiden fram till storskiftet kom som framgått inte att medföra några större förändringar vad gäller relationen 
skog och beteshagar inom File och Ytings gårdar. För File gård genomfördes aldrig något laga skifte för 
utmarken, utan enbart för inägorna, tillsammans med Ytings och Klints gårdar, vilket medför att vi inte har 
någon exakt bild av hur förhållandena var inom gårdens skogsmark under slutet av 1800-talet. Detta beror 
sannolikt på att det inte fanns något  behov av att skifta utmarken, vilket i sig hänger samman med att gården 
överges under slutet av 1700-talet och ägorna slogs ihop med Ytings gård, då det var samma ägare till båda 
gårdarna. Idag finns på gårdsplatsen en ruin som minner om gården. Att gården kom att ödeläggas är i sig ett 
tydligt indicium på att förändringarna inom Files utmarker inte har varit påtagliga, framför allt inte inom 
hällmarken och utmarken i väster. 

Othemars gård under 1600-tal till 1800-tal 

Man kan dock trots allt få ett visst grepp om förhållandena under slutet av 1800-talet inom File gård genom 
att belysa situationen rörande markerna omedelbart norr om File gård (Othemars gård), som gränsar direkt 
till File gård och vars utmarker är en del av Filehajdar och av samma karaktär som inom File. Othemars är en 
förhållandevis stor gård när vi möter den i de skrivna källorna från 1600-talet. 

Inledningsvis kan det finnas skäl att återknyta till situationen vid storskiftet över Othemars (genomfört några 
år efter File; 1792-93) för att illustrera markernas omfattning, utbredning och lokalisering, genom att lägga 
samman storskifteskartan över File och Ytings med storskifteskartan över Othemars (figur 7 på följande 
sida). Man kan då konstatera att dessa tre gårdar bildar ett väl sammanhängande landskapsrum, där de västra 
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delarna utgörs av omfattande utmarker och de östra, ner mot dalgångens botten, av inägor, bebyggelseplats 
och beteshagar. 

Till skillnad från File och Ytings har dock Othemars tämligen omfattande inhägnade betesmarker inom 
skogsmarkerna i norra delen av gårdens marker, avskiljt från gårdens centrum. Däremot är det att märka 
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Figur 7. Gården Othemars vid storskiftet, sammanlagd med gårdarna File och Ytings. De tre gårdarna bildar ett väl sammanhållet 
landskap, med omfattande skogs- och hällmarker i västra delen och inägor, boplats och hagmarker ner mot dalgången i öster. 
Othemars, till skillnad från File och Ytings, har tämligen omfattande inhägnade betesmarker inom utmarken i norra delen av 
gårdens ägor, avskiljt från själva gården. Däremot kan man konstatera, helt i linje med situationen inom File och Ytings, att det 
inte finns några beteshagar i den västra och centrala delen av utmarken/skogen, som gränsar direkt till File gårds utmarker.



frånvaron av inhägnade betesmarker i västra och södra delarna av utmarken, det vill säga i de områden som 
gränsar direkt mot File gård och som utgör Filehajdar. 

För Othemars finns, till skillnad mot File, ett laga skifte som även omfattar utmarken. Kartan är upprättad 
1892-93, dvs tämligen exakt hundra år efter genomförandet av storskiftet. Förändringarna från storskiftets tid 
till laga skiftet tid är tämligen omfattande, framför allt vad gäller inägomarkens utbredning, med betoning på 
åkermarken (se kartan, figur 8 på följande sida). Framför allt är det ängsmarken intill gården som lagts om 
till åker, men även stora delar av beteshagarna nära gården har omvandlats till åker. Som motvikt mot den 
minskade betesarealen nära gården har relativt omfattande skogsmarker i norra delen av gårdens ägor 
inhägnats till betesmark. Som framgår av kartan har hagarna egennamn som i flera fall tydligt markerar att 
det rör sig om beteshagar, såsom exempelvis Kohagen, som förekommer på två ställen. Därtill kan man 
notera att marken i södra delen av gårdens utmark går under namnet Fihle Heidar, vilket knyter an till 
utmarken inom File gård på andra sidan gränsen. Skogen centralt i området går under namnet Utskogen, 
vilket tydligt visar på dess funktion som utmarkskog. I detta område, som framgår av kartan, finns inga 
beteshagar. 

Utmarkerna i södra delen av Othemars ägor, har med stor säkerhet aldrig fungerat i form av inhägnade 
betesmarker, vare sig ner i medeltid eller upp till våra dagar och det är säkerligen så att utmarken inom File 
gård har samma historia, one minst beroende på frånvaron av tillgång till faten till djuren. Det finns inga 
tecken i kartorna som skulle indikera att delar av skogen på Files marker har varit beteshagar, utanför den 
utsträckning hagarna hade vid 1700-talets slut och 1800-talets början. 
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Figur 8. Laga skiftet över Othemars, genomfört 1892-93. Det bör noteras att ägorna sträcker sig längre mot norr, utanför 
kartbilden. Det med gul färg markerar inägorna, dvs åker- och ängsmark, de rödtonade områdena utgör av inhägnade beteshagar. 
Övrig mark är utmark/skog. Sett i relation till storskifteskartan, figur 6, har stora delar av ängen och delar av intill gården 
liggande betesmarker lagts om till åker. I relation till detta har betydande arealer i norra delen av gårdens ägor inhägnats till 
betesmarker. Däremot är ännu stora delar av den centrala skogsmarken och områdena som gränsar direkt till File gård ännu ren 
skogsmark, utan spår av inhägnader.



Sammanfattning 

Frågan om djurhållningen och betesdriften under äldre tid kan knappast belysas med någon säkerhet före 
1600-talet på Gotland, med ett visst undantag för den information som står att finna i Gutalagen från början 
av 1200-talet och i utbredningen av järnålderns husgrunder och hägnader under 500-talet. Talet om hur 
djurhållningen gick till under förhistorisk tid är ännu i högsta grad ett antagande utan vetenskaplig grund. Vi 
kan med andra ord inte belysa djurhållningens fysiska avtryck i landskapet från denna tid på ett uttömmande 
och belysande sätt, även om vi tämligen väl genom osteologiska analyser kan illustrera genom bevarat 
benmaterial vilka djurarter som var förhärskande under skilda tider och inom skilda regioner. 

Den andra väsentliga aspekten att beakta är svårigheten att överföra en tolkning från ett område till ett annat, 
i tron att det har fungerat på samma sätt. Man kan inte med någon vetenskaplig stringens hävda att det på 
Gotland har funnits fritt kringströvande djur under äldre tid, företrädesvis då förhistorisk tid och medeltid, 
enbart för att det kan ha funnits i helt andra miljöer och andra tider. 

Genomgången rörande frågan om skog och bete har syftat till att belysa i vad mån skogarna på Gotland 
betades och hur detta skedde, om det var i form av inhägnade betesmarker eller om det kunde vara frågan om 
vallad boskap, mer eller mindre fritt kringströvande. Frågan har sedan testats mer direkt på ett antal gårdar i 
Othem socken på norra Gotland. 
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Figur 9. Storskifteskartan från 1777 över File och Ytings gårdar sammanlagd med dagens fastighetskarta, Cementas fastighet och 
föreslaget Natura 2000. File gårds utmarker sammanfaller i det närmaste helt med Cementas fastighet. Öster om denna fastighet 
finns den gamla gårdsplatsen (idag en ruin) och intill denna inägomarken (gult och grönt) och beteshagarna (röd färgton).



Det väsentliga som bör lyftas fram från denna PM är betydelsen av hägnader och dessas direkta koppling till 
att dela upp marker, både för att skydda mot inkommande djur på åkrarna, och för att stänga inne betande 
djur inom specifika områden, vare sig det är på skogen eller inom ängen. Det har härvid framgått att 
djurhållningen på Gotland är direkt kopplad till inhägnade hagar och betesmarker, något som kan utläsas 
såväl i Gutalagen som i senare tiders protokoll och kartor. I olika hög grad kom skogarna att stängslas in för 
bete och det har genomgående handlat om områden i direkt anknytning till gården. Med tiden har mycket av 
de närliggande beteshagarna lagts om till åker, varvid nya hagar har anlagts längre ut från gården. Vi har 
således inga spår eller indicier på att djuren strövade fritt i skogarna, med undantag av vad som ovan 
behandlats rörande Fårö, delar av Sudret etc. 

Gårdarna File, Ytings och Othemars är tre gårdar som bildar ett väl sammanhållet kulturlandskap, med 
inägor i östra delen av ägorna och utmarker i väster, bestående av stora områden med gles skog och 
hällmarker med insprängda våtmarker. Den historiska utvecklingen har skilt sig åt en del mellan dessa gårdar 
från 1700-talet och framåt, där File gård kom att överges på sin ursprungliga plats under slutet av 1700-talet 
elers början av 1800-talet. Othemars å andra sidan har legat på samma ställe allt sedan medeltiden. Både vid 
File och Othemars finns bevarade husgrunder från järnåldern, liksom vid gården Klints söder om Ytings, 
som indikerar att gårdarna har en historia ner i järnåldern, där lokaliseringen av de förhistoriska 
husgrunderna knyter an till ängsmarken under 1600-talet. 

Väger man samman resultaten av studien kan man konstatera att det av allt att döma inte har funnits något 
mer omfattande bete inom File gårds utmark utanför de på 1700-talet existerande beteshagarna, belägna i 
direkt anslutning till inägomarken och gårdens bebyggelse i östra delen av gårdens marker. Kartan, figur 9, 
visar på utbredningen av beteshagarna och landskapet vid storskiftet, sammanlagd med dagens landskap, 
Cementas fastighet och Länsstyrelsens förslag till Natura 2000 område för Filehajdar. 

Doc. Dan Carlsson 
Arendus AB
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