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ST Karlsö,
GOTLAND

Grottan Stora Förvar på Stora 
Karlsö är den mest spännande i 
Sverige.

Här har man hittat ett fyra 
meter tjockt, och flera tusen år 
gammalt, lager sopor.

Bland avfallet finns bevis för 
att kannibaler bott i grottan.
Ön Stora Karlsö ligger utanför Gotland och är i dag 
skyddad som naturreservat för sitt unika fågel- och 
växtliv.   

Sommaren 1887 letade öns ägare efter jord och 
guano för att återställa landskapet som var helt kalt 
efter flera hundra års fårbete.  Man började gräva i 
den stora grottan Stora Förvar och upptäckte då att 
det fanns välbevarade rester av ben i jorden.

Redan året efter fanns den gotländske for-
skaren Lars Kolmodin på plats och började gräva.  
Lagret med avfall var så tjockt, hela fyra meter, att 
utgrävningen av grottan tog sex år.  

De äldsta fynden i den 25 meter djupa och nio 
meter höga grottan är från stenåldern och är dat-
erade till ca 7 500 f Kr.  Grottan användes då tro-
ligen av säsongsvisa säljägare som kom tillbaka hit 
regelbundet under ca 1 000 år.  Därefter har grottan 
använts av och till både under stenålder, bronsålder 
och medeltiden.

Under utgrävningarna hittade man stora mäng-
der ben, yxor, brynen, flinta och keramik. 

Bland fyra ton (!) välbevarade ben finns både 
fåglar, svin, nötboskap, säl, torsk, sill, karp, aborre, 
sik, ål, gädda och ett unikt fynd av ben från tonfisk.  

Men det är fynden av människoben som orsakat 
den största sensationen.  

Det är inte fråga om begravningar eftersom 
benen hittades kringspridda, bland det övriga av-
fallet.  Anledningen till att man redan vid utgrävnin-
gen misstänkte kannibalism är att benen har spår av 
hugg och skrapning och att de är eldskadade.  Långa 
ben har dessutom kluvits för att man skulle komma 
åt den näringsrika märgen. 

Alla benen som bevisar kannibalism är sedan 
nästan 100 år helt försvunna. 

Mikael Jägerbrand 
mikael@fornguiden.se

KANNIBAL-GROTTA. Ingången till grottan Stora Förvar på Stora Karlsö utanför Gotland. Här hit-
tade arkeologerna bevis för kannibalism vid utgrävningarna åren 1888-1893.

FRÅN HAVET. 
Grottan syns tydligt 
från havet.
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Allt om arkeologi och historia på www.e-boksforlaget.se

Visby

Klinte-

Så hittar du hit
Ön Stora Karlsö ligger 25 km från 
Gotland. Ta färja från Klinte-
hamn.  Dagliga turer går maj-aug. 
Grottan ligger ca 200 meter till 
vänster om bryggan.

Fakta
RAÄ nr: RAÄ 138, Eksta sn.
Mått: 25 m djup, 9 m hög.
GPS: X 635 36 63 Y 163 08 30
Öppet: maj-aug.
Färja: t/r-biljett kostar ca 300 kr, 
barn (6-15 år) 145 kr.
Mer info: www.storakarlso.se

Historik

1880
Ön köps upp av en förning 
för att rädda dess fågelliv. 

1887
Det tjocka avfallslagret upp-
täcks av en slump.

1888-1893 
Det fyra meter tjocka kul-
turlagret i grottan grävs ut 
av Lars Kolmodin, period-
vis med hjälp av arkeologen 
Hjalmar Stolpe.

1940 
Efter nästan 50 år publiceras 
resultaten från utgrävning-
arna.

1970 
Stora Karlsö och vattnen 
runt ön skyddas som natur-
reservat. 

1973
Dumphögarna från 1800-
 talets utgrävningar undersöks 
och man hittar flinta, ben och 
gropkeramik.

GRÄVNINGEN. Mannen i de vita kläderna är Lars Kolmodin som var ansvarig för ut-
grävningarna. Han avled bara några år efter att den här bilden tagits.

Arkeologerna dog
innan de var klara
Det är nästan som häm-
tat ur en skräckfilm.

Arkelogerna som hit-
tade bevis för kannibaler 
dog innan de hann skriva 
om fynden.
Utgrävningarna av grottan Stora För-
var verkar vara förhäxade.  I normala 
fall så ges det ut en bok om fynden som 
gjorts inom något år.  För den här grot-
tan dröjde det nästan 50 år eftersom alla arkeologerna 
dog innan de hann bli klara.

Det var två arkeologer som ägnade flera år åt att 
gräva ut grottan mellan åren 1888 och 1893: Hjalmar 
Stolpe och Lars Kolmodin.  

Båda dog innan de hann berätta om sina fynd. De 
dog dessutom exakt samma år: 1905.  Stolpe blev 64 år 
och Kolmodin 62 år.

En av de bästa reseskildringarna av färden till 
Stora Karlsö har skrivits av Erik Wilhelm Dahlgren 
[1848-1934].  Han var god vän med Hjalmar Stolpe 
och besökte honom under sista helgens utgrävningar 
sommaren 1891.  

Några dagar efter besöket blev Dahlgren så svårt 

sjuk i ”lindrig hjärtförlamning” att han inte 
kunde lämna Visby.  Hans familj var svårt 
chockad eftersom det här var enda gången i 
hans långa liv som han var sjuk. 

Arbetet med att skriva om utgrävningar-
na togs under 1910-talet över av Bror Schnitt-
ger.  Han hann knappt börja innan han avled 
1924, bara 42 år gammal.  

Till slut blev en bok om Stora Förvar klar.  
Schnittgers änka Hanna Rydh [1891-1964] 
publicerade boken 1940. 

Två experter som hon anlitade dog också 
innan de hann bli färdiga.  Zoologen Adolf Pira (f 
1869) studerade däggdjursbenen men var bara halvfär-
dig med sin rapport när han avled 1924.  

En annan expert, Ludvig Hedell (f 1844), skulle 
också studera en stor mängd ben.  Ingen vet om han 
någonsin blev klar, han avled 1923 och lämnade inte 
något arbetsmaterial efter sig.

 I normala fall är arkeologer oerhört nogranna 
med arkivering av fynden som gjorts. De numreras och 
förvaras på bestämda platser. Många fynd från Stora 
Förvar är helt för svunna.  År 1979 hittade man till ex-
empel mer än 600 okänd fynd från grottan på en vind i 
Statens Historiska Museum.

Mikael Jägerbrand 

FLINT-FYND. Några av de 
flint-verktyg som hittats i grottan.

KERAMIK. Stora mängder 
gropkeramik har hittats.

STOLPE. Hjalmar Stol-
pe avled redan 1905.

GROTTAN. Genomskärning av 
grottan. Det tjocka avfallslagret är 
markerat med rosa.


