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Abstract 

In April 2017, Uppsala University Campus Gotland performed an archaeological investigation at 

Västergarn, 25 kilometers southwest of Visby, as part of an advanced field course in archaeology. In 

total, two trenches and one test pit were investigated, covering an area of 59m2. The purpose of the 

investigation was to, by using a non-invasive investigation method, to trace whether or not the Viking 

Age/early Medieval settlement that earlier excavations has shown to exist extended further to the 

north within the semi-circular wall area. The results show that there are good reasons to assume that 

the settlement that was active here between ca AD 1050-1400 had a larger extension within the wall 

than previously known. Findings such as cultural layers, decorated pottery, pearls and a coin 

embossed for the Swedish king Magnus Eriksson around AD 1340, strengthens the image of a 

complex and active medieval settlement.  
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Sammanfattning 

I april 2017 genomförde Uppsala universitet Campus Gotland en forskningsundersökning inom ramen 

för masterkursen Avancerad fältkurs i arkeologi på fastigheten Ammor 1:18 i Västergarn, Västergarn 

socken, Gotland.  Fastigheten ligger innanför den s.k. Västergarnsvallen, en halvcirkelformad 

vallanläggning registrerad i fornminnesregistret (FMIS) som Västergarn 1:1. Syftet med 

undersökningen var att fortsätta den kartläggning av kulturlager och bebyggelselämningar som 

tidigare undersökningar (2005–2013) påbörjat i de centrala delarna innanför vallen samt att, om 

möjligt, fastställa dess datering. En av målsättningarna var också att fastställa hur kulturlagret i de 

norra delarna innanför vallen påverkats av sentida odling i förhållande till de centrala delarna.  

Undersökningen koncentrerades till två områden i den nordvästra och nordöstra delen av området 

innanför Västergarnsvallen. Totalt togs två undersökningsschakt och ett mindre provschakt upp. Det 

första sökschaktet (nr 64) låg ca 180 m nordväst om den romanska kyrkoruinen och omfattade en yta 

om 45 m2. Det andra schaktet (nr 65) låg ca 100 m norr om den romanska kyrkoruinen och omfattade 

en yta om 10 m2. Strax norr om schakt 65 är Västergarnsvallen idag bruten pga. långvarigt nyttjande 

av marken som hästhage och betesmark. Här förlades ett minde provschakt (nr 66). som omfattade 4 

m2.  

Resultaten visar tydliga indikationer på att den vikingatida/medeltida boplatsen i Västergarn haft en 

vidare utbredning mot nordväst än vad som hittills varit känt genom arkeologiska undersökningar. I 

schakt 64 kunde lämningar i form av kulturlager, en möjlig härd och en lagd stenrad dokumenteras. I 

detta schakt framkom även ett antal daterbara fynd: dekorerad östersjökeramik, ett mynt präglat av 

Magnus Eriksson efter ca 1340 samt två glaspärlor av medeltida karaktär. Det kunde också noteras 

att delar av den nu undersökta ytan påverkats av modern jordbruks- och djurhållningsverksamhet i 

området. I de västliga delarna av schakt 64 har verksamheten till viss del påverkat bevarandegraden 

hos lämningarna. 

Området i den nordöstra delen innanför Västergarnsvallen, där schakt 65 förlades, har sannolikt legat 

blött under en längre tid. Möjligen har här funnits en större våtmark som numera är torrlagd. I 

schaktet kunde inga tecken på lämningar eller fynd av antikvariskt intresse konstateras. Inte heller i 

schakt 66 kunde några fynd av forn karaktär konstateras. Den påträffade stensamlingen tolkas som 

att delar av Västergarnsvallen rasat eller att stenarna medvetet röjts ut ur vallen för att möjliggöra 

den nu existerande öppningen. När detta skett har dock inte kunnat fastställas. 

Utifrån de framkomna resultaten av 2017 års undersökning föreslås att nuvarande registrering av 

den vikingatida/tidigmedeltida boplatsen i FMIS utökas till att även omfatta utbredningen av schakt 

64 i nordvästra delen av Västergarnsvallen.  
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      Fig.3. Västergarn socken ligger ca 25 km sydväst om Visby. 
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Fig.1. Översikt utgrävda ytor innanför Västergarnsvallen 2005–2013. 
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Inledning 

Högskolan på Gotland (HGo) startade seminariegrävningarna i Västergarn år 2005, vilka sedan 

genomfördes årligen fram till 2013. Fältkurserna var då främst riktade till förstaårsstudenter i 

arkeologi och syftade till att ge en första praktisk erfarenhet i arkeologisk undersökningsmetodik och 

dokumentation. Undersökningarna var under perioden kopplade till olika syften och frågeställningar, 

vilka kom att skifta i takt med att nya undersökningsresultat framkom (se vidare under rubriken 

Tidigare undersökningar i Västergarn). Sammanlagt har en yta om cirka 1100 m2 undersökts innanför 

Västergarnsvallen (fig.1). 

Seminarieundersökningarna var då länkade till ett flertal pågående forskningsprojekt, initialt bl.a. 

under 2005 och 2007 till Prof. Jörn Staeckers forskning. Numera bedrivs forskningen kring Västergarn 

vidare inom ramen för forskningsprojektet Västergarn – Små berättelser i monumentens skugga som 

leds av fil. dr Christoph Kilger, Uppsala universitet Campus Gotland. Sedan 2012 finns det mellan 

Kilger och Ulrika Söderström, arkeolog vid Kalmar läns museum, ett samarbete kring forskning och 

undervisning med Västergarn som utgångspunkt. Inom ramen för detta deltog Söderström som 

fältarbetsledare vid seminariegrävningarna 2012 och 2013. Sedan 2015 är Söderström antagen som 

doktorand vid företagsforskarskolan Grasca (www.lnu.se/grasca), Linnéuniversitetet i Kalmar, där 

forskningen om Västergarns bebyggelseutveckling och urbana praktik under medeltid ingår i 

avhandlingsprojektet Excavating a sustainable future. Syftet med projektet är bl.a. att undersöka hur 

arkeologisk kunskap om tidiga städer och stadslika samhällen kan bidra till en nutida hållbar 

stadsutveckling. Christoph Kilger är biträdande handledare för avhandlingsprojektet. 

2017 års forskningsundersökning genomfördes inom ramen för masterkursen Avancerad fältkurs i 

arkeologi, som ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, och som del av Söderströms 

avhandlingsprojekt. Undersökningen koncentrerades till två avgränsade områden på fastigheten 

Ammor 1:18, i den nordvästra och nordöstra delen av vallområdet (fig.2). Syftet var att undersöka 

om spåren av den vikingatida/medeltida boplatsen (RAÄ 50:1) och de lämningar som påträffats vid 

tidigare grävningar på de centrala delarna innanför Västergarnsvallen också fanns längre norrut i 

området. Att fortsätta den kartläggning som tidigare undersökningar påbörjat av kulturlager och 

eventuella husgrunder i området, samt att fastställa dess datering, var därför en viktig del i 

undersökningen (t ex Carlsson 2011; även LST dnr D30-2013/207). 

 

http://www.lnu.se/grasca
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Undersökningen syftade vidare till att ge länsstyrelsen ett underlag för framtida handläggning och 

beslut i frågor som berör fornlämningsmiljön innanför vallen, något som anses särskilt angeläget då 

kunskapen om eventuella lämningar i den nordligaste delen fortfarande är förhållandevis begränsad. 

En viktig fråga blev därför hur eventuella kulturlager i de norra delarna innanför vallen påverkats av 

sentida odling i förhållande till de centrala delarna. 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Orten Västergarn ligger på Gotlands västkust, ca 25 kilometer söder om Visby (fig.3, s7). Med sina 13 

km2 är Västergarns socken den minsta på Gotland. Området i och runt Västergarn kännetecknas idag 

av gles bebyggelse av landsbygdskaraktär. Det moderna kulturlandskapet präglas av öppna betes- 

och strandmarker och permanent- samt fritidsbebyggelse. Ur ett arkeologiskt perspektiv 

representerar kulturlandskapet i Västergarn, det närliggande Paviken och den maritima topografin en 

av de mest intressanta fornlämningsmiljöerna vad det gäller hamn- och handelsverksamhet under 

vikingatid och medeltid längs den gotländska kusten. Eftersom området inte genomgick samma 

utveckling som staden Visby finns här ett närmast ostört kustnära kulturlandskap från yngre järnålder 

och medeltiden bevarat (Carlsson 2011:26ff). 

Fig.2. Planerade undersökningsområden 2017 markerat med rött. 
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Ur kommunikativ synvinkel erbjöd topografin 

vid Västergarns kust ideala förutsättningar att 

knyta samman hav och Gotlands inland, samt 

att skydda den södergående sjötrafiken mellan 

Gotland, Öland och Sydskandinavien. Under 

medeltiden var Västergarn bredvid Visby, 

Klintehamn och Burgsvik en av fyra viktiga 

hamnar på Gotlands västkust. Västergarns 

betydelse för militära styrkor omnämns ett 

flertal gånger i de skriftliga källorna, bl.a. 

marsken Matts Kettillmundssons landstigning 

1318/1319 och tyska ordens invasionshär 

1398. Även Vitaliebröderna använde 

Västergarn som stödjepunkt i slutet på 1300-

talet (Elfwendahl 1989:5).  

Dess betydelse som hamn för stora fartyg verkar 

dock med tiden ha minskat. I nyare tid 

fungerade Västergarn som småhamn för mindre 

fartyg. Efter 1600-talet mitt minskade dess betydelse markant och under 1700-talet övergavs 

hamnen (Zachrisson 1999:11). Trots att Västergarns betydelse som hamn framgår av de historiska 

texterna är det fortfarande okänt var själva hamnen ursprungligen har legat (Zachrisson 1999:10). 

Nyare arkeologiska undersökningar i Västergarns omedelbara närområde vid bl.a. Västergarnsån har 

påvisat träkonstruktioner, stenkistor och anläggningar i vattnet som kan tolkas som bryggor, 

kajanläggningar och hamnbassänger (Carlsson 2011:41–43, 143–156). Motsvarande fynd av stockar, 

trä- och stenbryggor samt en medeltida kogg på Kronholmen indikerar även här verksamheter med 

anknytning till havet (Carlsson 2011:51–60). 

Fornlämningsmiljön i själva tätorten Västergarn utgör fortfarande ett synligt inslag i landskapet. Stora 

delar av den moderna bebyggelsen omgärdas av en halvcirkelformad vallanläggning (Västergarn 1:1). 

Den massiva halvkretsvallen som vetter mot havet är ca 1km lång och omsluter en yta på ca 12,5 ha. 

På vissa håll är vallen 15 meter bredd och tre meter hög. Vallen genomskärs idag av två vägar, i öst-

västlig riktning Sandavägen och i nord-sydlig riktning Klintehamnsvägen. Den moderna bebyggelsen 

ligger koncentrerad längs de moderna vägsträckningarna. Stora arealer innanför vallen norr och 

söder om Sandavägen är fortfarande obebyggda och används idag som betesmark. Trots sin 

imponerande storlek är vallen enbart delvis bevarad. Ett avsnitt på ca 150 m i vallens östligaste del, 

Fig.4. Den nuvarande sockenkyrkan påbörjades i 
slutet av 1200-talet men aldrig blev slutförd.  
Foto: Ulrika Söderström 
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vid nuvarande sockenkyrkan, är borttaget. De ursprungliga ändarna som låg i den forna strandzonen 

är inte heller bevarade (Carlsson 2011:83–85; Holmbäck i manus).   

Ett annat framträdande element är Västergarns monumentala kyrkomiljö. I vallens östligaste del, 

norr om Sandavägen ligger två kyrkor, en ruin av en romansk kyrka byggd på 1200-talet (Västergarn 

24:1) och den nuvarande sockenkyrkan, som påbörjades i slutet av 1200-talet men aldrig blev 

slutförd (fig.4). Båda kyrkorna användes parallellt fram till 1500-talet (Kilger, Elfver & Svedjemo 

2014:80). Strax öster om den romanska kyrkoruinen och norr om sockenkyrkan ligger resterna av en 

medeltida kastal (Västergarn 25:1). Kastalen beräknas ursprungligen ha haft en höjd på ca 17 m och 

räknas därmed som den största på Gotland (Zachrisson 1999:68). 

Tidigare seminarieundersökningar i Västergarn, HGo 2005–2013 

Seminariegrävningarna i Västergarn 2005–2013 har sammanlagt medfört att en yta om cirka 1100 m2 

berörts av arkeologiska undersökningar, vilket utgör ca 0,9 % av arealen innanför Västergarnsvallen. 

Omfattningen av dessa undersökningar har dock varierat och endast en del av de påträffade 

lämningarna har undersökts i sin helhet. De 63 sökschakt och 20-talet provgropar (se fig.1) som 

grävts har hittills gett resultat som tyder på att området innanför vallen har haft en komplex struktur 

med bebyggelse och aktivitetsytor som sträcker sig tidsmässigt från vikingatid till nyare tid (se t ex 

Kilger, Elfvér & Svedjemo 2015).  

Undersökningarna har varit kopplade till olika frågeställningar och syften, vilka har kommit att skifta 

fokus i takt med att nya undersökningsresultat framkommit. Undersökningarna som startade 2005 

var initialt inriktade mot Västergarns medeltida kyrkomiljö (Norderäng 2005). Förhoppningen var att 

undersökningarna skulle kunna ge nya rön om genus, sociala och religiösa förhållanden samt 

hälsomässiga aspekter hos Västergarns medeltida befolkning. Mellan 2007 och 2013 koncentrerades 

undersökningarna till fastigheten Snauvalds 1:2 och den centrala delen av vallområdet (Norderäng 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011; Kilger et. al. 2014; Söderström 2014). Fynd av husgrunder från 

medeltid och nyare tid innanför vallen har aktualiserat frågeställningar om Västergarns betydelse 

som en urban bosättning där omfattningen och karaktären av bebyggelsen har stått i fokus. Andra 

frågeställningar har rört den klassiska problemställningen mellan kontinuitet och diskontinuitet där 

frågor som rör förhållandet till den vikingatida hamnen i Paviken, liksom frågor om när verksamheten 

i Västergarn upphört, stått i fokus (Norderäng 2009–2011). 

De tidigare undersökningarna har påvisat att det finns bebyggelse från vikingatiden till modern tid 

och minst tio husgrunder från medeltiden fram till nyare tid har kunnat beläggas (t ex Kilger et.al 

2014; Söderström 2014). Särskilt intressanta är de fyndrika lagren i anslutning till husgrunderna. 

Förekomsten av stora mängder ben, keramik, slagg, kamfragment, pärlor samt järn- och 
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bronsföremål påminner om materialet i medeltida stadslager. Även handelsindikerande föremål 

såsom vågar, viktlod och klädesplomber har påträffats. Trots dessa resultat är det är det fortfarande 

till stor del oklart hur bebyggelsen och de dagliga aktiviteterna i Västergarn varit strukturerade och 

organiserade. 

Nedan redovisas kortfattat resultaten av 2012 och 2013 års seminarieundersökningar. För en utförlig 

sammanfattning av samtliga genomförda seminarieundersökningar företagna i Högskolan på 

Gotlands regi åren 2005–2011, se Kilger et.al. 2014 samt Söderström 2014.  

Undersökningar Snauvalds 1:2, 2012–2013 

Både seminariegrävningarna 2012 och 2013 hade som huvudsakligt syfte att fördjupa kunskapen om 

bebyggelsens rumsliga utbredning. Sammantaget gav resultaten från de båda undersökningarna en 

indikation på möjligheten att stora delar av vallområdet i Västergarn kan ha varit bebyggt och bebott 

under tidig medeltid. En sådan indikation är att sammansättningen av keramiken i området tycks 

skifta och ha en dragning mot äldre godstyper ju längre norrut inom vallområdet man gräver sett från 

nuvarande gårdslägen (Holmbäck i manus).  

Vid grävningen 2012 öppnades fyra schakt om totalt ca 130 m2. I schakt 59 framkom en medeltida 

husgrund (fig.5) som var närmast identisk med den husgrund som påträffats vid tidigare 

undersökningar i Fjäle, Ala socken, vilken daterats till tiden mellan ca 1250 och 1360 (Carlsson 2007: 

Fig.5. Husgrunden som påträffades vid undersökningarna 2012, från S. Foto: Ulrika Söderström. 
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34f). Keramiken som påträffades vid den medeltida husgrunden utgjordes uteslutande av äldre 

godstyper som östersjökeramik och äldre svartgods, vilket antyder en användning under senast slutet 

på 1100-talet eller möjligen tidigare. Den medeltida husgrunden frilades vid undersökningstillfället 

för dokumentation och täcktes med markduk för att kunna undersökas mer ingående vid annat 

tillfälle. 

År 2013 gjordes nya försök att spåra bebyggelsen ytterligare norrut 

inom vallområdet. Syftet var att pröva och problematisera 

hypotesen om att bebyggelsen innanför vallområdet tenderar att 

uppvisa en äldre karaktär ju längre norrut man kommer. Resultaten 

visade tydligt att det finns anledning att förmoda att Västergarn 

som plats existerade som boplats redan under 1000- och 1100-

talet. I schakt 62 framkom resterna av en husgrund, dock sämre 

bevarad än den från 2012, och i schakt 63 fanns en stenpackning, 

även den sannolikt rester av en husgrund. Fynden gav ett mer 

vikingatida intryck än vad som tidigare varit känt i Västergarn; 

ett djurhuvudformigt spänne, ett bältesbeslag i Jellingstil, en 

gotländsk silverpenning präglat från 1150-tal, ett engelskt mynt omgjort till hänge präglat under kung 

Harold I av England på 1030-talet (fig.6). 

Syntesarbeten och pågående forskning 

Resultaten från seminariegrävningarna har gett upphov till empiriska studier av fyndmaterialet 

genomförda av kandidat- och mastersstudenter vid dåvarande Högskolan på Gotland, nuvarande 

Uppsala universitet Campus Gotland. Uppsatserna har främst fokuserats kring studier av specifika 

fyndmaterial såsom kammar, pärlor, hästskor och hästskosöm samt keramik (Frögéli 2011; 

Lönnegren Wikesten 2011; Paananen-Kemi 2011; Horvath 2012; Kjellén 2013; Holmbäck 2014).  

Ett antal uppsatser har också skrivits om det osteologiska källmaterial som påträffats i samband med 

undersökningarna. Två uppsatser har utförligt studerat och analyserat gravarna från den romanska 

kyrkogården, bl.a. med avsikt att kartlägga individernas hälso- och tandstatus (Olérs 2008; Karlsson 

2011). En annan har diskuterat djurhållningen i Västergarn utifrån analyser av det animalosteologiska 

materialet som påträffades i schakt 56 under 2012 års seminariegrävning (Hammarsten 2012). En av 

de mer intressanta slutsatserna av analysen är att materialet indikerar att Västergarn varit en 

självförsörjande plats (a.a. s.35). 

När det gäller forskningen kring bebyggelseutvecklingen i Västergarn över tid så finns det fortfarande 

stora luckor att fylla. En nyligen framlagd kandidatuppsats i arkeologi vid Campus Gotland har dock 

visat att den typ av trähus som återfunnits i Västergarn, dvs tvårumsstugor med hörnspisar, s.k. 

Fig.6. År 2013 framkom ett engelskt 
silvermynt präglat för kung Harold I. 
Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB. 



 

14 
 

rökugnar, tycks ha varit i bruk redan under 1100-tal. Hustypen förefaller också vara förhållandevis 

vanlig på Gotland men liknande har även påträffats på fastlandet (Eriksson 2016). Vid 2012 och 2013 

års seminarieundersökningar påträffades två sådana välbevarade husgrunder i norra delen av 

fastigheten Snauvalds 1:2 (Kilger et.al. 2014; Söderström 2014, se fig.5).  

Christoph Kilgers forskning kring Västergarn och myntanvändningen under medeltiden har mynnat ut 

i bl.a. en artikel om myntfyndens relation till bebyggelsen och de hus som påträffats och bekräftats 

vid de olika seminariegrävningarna (Kilger, Elfvér & Svedjemo 2015). I denna konstateras att en 

kommersiell aktivitet ägt rum i bosättningen fram till mitten av 1300-talet men att en avflyttning och 

omstrukturering av bebyggelse skett under 1400-talet, dels västerut i riktning mot kustvägen, dels i 

anslutning till kyrkorna (a.a. s.82).  

Sedan 2015 ingår Västergarn som del i avhandlingsprojektet Excavating a sustainable future, vilket 

bedrivs av Ulrika Söderström vid Linnéuniversitetet i Kalmar (Söderström 2016). Här utforskas idén 

om att bebyggelsen i Västergarn växte och utvecklades på ett snabbt och förhållandevis okontrollerat 

sätt under 1200-talet, parallellt med den strukturella, ekonomiska och sociala utveckling som skedde 

i Visby. Hypotesen är att Västergarn och befolkningen med tiden utvecklade en distinkt urban praktik 

som påminner mycket om den som växte fram i de medeltida städerna. En ständig omförhandling av 

sociala konventioner och praktiker, liksom anpassningen till nya förutsättningar, kan ha lett till en 

ohållbar utveckling som minskade Västergarns betydelse. Doktorsavhandlingen planeras att läggas 

fram år 2020.  

Syfte och frågeställningar  

Det huvudsakliga syftet med undersökningen 2017 var att fortsätta kartläggningen av den 

vikingatida/medeltida bebyggelsen i Västergarn som tidigare undersökningar (2005–2013) påbörjat. 

Ambitionen var att ytterligare lägga kunskap till forskningen kring frågor som rör den medeltida 

stadsutvecklingen och urbaniteten på Gotland (Andersson 2017). Eftersom tidigare undersökningar 

främst koncentrerats till de centrala delarna innanför Västergarnsvallen, och särskilt området väster 

om kyrkomiljön, bedömdes att en undersökning förlagd till de norra delarna hade potential att ge 

ytterligare pusselbitar som är värdefulla för tolkningar av boplatsens organisation, 

bebyggelsestruktur och användning. Ett av målen var också att fastställa hur kulturlagret i de norra 

delarna innanför vallen påverkats av sentida odling i förhållande till de centrala delarna. 

Resultaten av en sådan undersökning bedömdes kunna ge länsstyrelsen ett viktigt underlag för 

framtida handläggning och beslut i frågor som berör fornlämningsmiljön i området, särskilt eftersom 

kunskapen om eventuella lämningar i denna del innanför vallen fortfarande är förhållandevis 

begränsad. 
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Några av de frågor som undersökningen ämnade utforska var: 

• Finns det bebyggelselämningar av liknande karaktär som den som påträffades vid 

seminarieundersökningarna 2012 och 2013 även i innanför de norra delarna av 

Västergarnsvallen? Hur förhåller de sig i så fall rumsligt till tidigare påträffade lämningar? 

• Går det att avgränsa lämningarna tidsmässigt utifrån karaktär och eventuella fynd?  

• Kan ev. lämningar och fynd avslöja något om aktiviteterna i området? 

• Hur har lämningarna i den nordligaste delen innanför Västergarnsvallen påverkats av 

jordbruks- och djurhållningsverksamheten i området under modern tid? 

 

Genomförande och metod 

Två undersökningsschakt och ett mindre provschakt togs upp under 2017 års undersökning. Schakten 

namngavs efter den numrering av undersökningsschakt och ytor som använts vid tidigare 

undersökningar och fick därmed beteckningarna 64–66 (fig.7). Samtliga schakt lades ut enligt ett 

rutnät där en ruta motsvarade 1x1 meter.  

 

Fig.7. Översiktsbild schakt 64–66 som togs upp vid 2017 års undersökning. 
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Schakten torvades av för hand och undersökningen genomfördes som planerat huvudsakligen med 

skärslev. All jord, utom topplagret med matjorden direkt under grästorven sållades i 4 mm-såll. I de 

fall där potentiella konstruktioner påträffades frilades dessa och rensades fram för dokumentation. 

Samtliga schakt, rutor (fyndområden), lager och konstruktioner mättes in med totalstation och 

dokumenterades med kontextuell metod. De fåtal fynd som tillvaratogs vid undersökningen har 

registrerats i en för ändamålet upprättad fynddatabas (se bilagd fyndlista, bilaga 1). Endast fynd som 

kunde knytas till tydliga anläggningar eller var specifikt daterbara mättes in situ. Ett urval av fynd som 

kategoriseras som massmaterial, dvs slagg, djurben och järn, tillvaratogs. Urvalet gjordes dels mot 

bakgrund av att fynden skulle vara identifierbara enligt typ och representativitet. 

De påträffade anläggningarna frilades och dokumenterades. Endast två rutor i schakt 64 grävdes ut i 

sin helhet ner till steril nivå. Det omgivande lagret till en av de framkomna anläggningarna i samma 

schakt grävdes också ut ner till steril nivå för att fastställa anläggningens karaktär och typ.   

Schaktbeskrivningar liksom planer har upprättats över samtliga schakt, kontexter och fyndområden 

av studenterna, som också fick ta det huvudsakliga ansvaret för dokumentationen i enlighet med de 

anvisningar som angivits för den avancerade fältkursen vid Uppsala universitet Campus Gotland. 

Dokumentationen är bilagd rapporten i form av matriser (bilaga 2), kontextbeskrivningar (bilaga 3) 

och utvalda planer (bilaga 4).  

Fig.8. Översiktsbild från söder mot öppning i Västergarnsvallens norra del mot nuvarande hästhage på 
Ammor 1:18. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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Metalldetektering 

Vid undersökningen genomfördes en översiktlig metalldetektering av schakt och dumphögar i 

samverkan med Johan Norderäng, arkeolog vid Gotlands museum. Eftersom undersökningen var 

översiktlig och endast syftade till att identifiera eventuella metallfynd i de lager som grävdes ut i 

schakten, samt eventuella fynd som missats vid sållningen, har ingen separat rapport för denna 

upprättats.  

Kartering 

I samband med seminariegrävningen genomförde studenterna en kartering inom den del av 

Västergarnsvallen som ligger norr om Sandavägen, dvs i det område där flest undersökningar gjorts. I 

uppgiften ingick att identifiera och argumentera för potentiella lämningar i området. Tillsammans 

med fältarbetsledaren gjordes sedan en utvärdering av dessa och de som ansågs särskilt intressanta 

mättes in med totalstation för att användas som underlag inför eventuella undersökningar i 

framtiden. Då karteringen inte gett upphov till några förändringar av existerande fornlämningsbild 

eller påverkade resultaten av 2017 års undersökning kommenteras denna inte vidare i rapporten.  

Resultat 

Schakt 64 

Schakt 64 förlades i nord-sydlig riktning och i linje med tidigare års sökschakt, ca 45 m norr om schakt 

63 som togs upp och undersöktes 2013 (Söderström 2014). Syftet med schaktets placering var att 

studera hur kulturlagret i de norra delarna innanför vallen påverkats av sentida odling i förhållande 

till de centrala delarna, där tidigare undersökningar huvudsakligen förlagts. En målsättning var också 

att studera några av de förhöjningar i terrängen som LIDAR-data indikerat i området och fastställa 

huruvida dessa utgjorde spår efter fler husgrunder i linje med de andra. Förhoppningen var också att, 

om lämningar påträffades, finna något som kunde datera dessa (t ex Carlsson 2011; även LST dnr 

D30-2013/207). Schaktet mätte ursprungligen 1m x 6m men och utökades i takt med att potentiella 

lämningar framkom (fig.9–10). Totalt avtorvades och framrensades en yta om 45 m2 (9m x 5m). 

Sammanlagt dokumenterades 19 stycken kontexter och 45 rutor/fyndområden i schakt 64 (se bilaga 

3 och 4). Kontexternas och fyndområdenas numrering hänvisas till inom parentes i beskrivningen 

nedan. 
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Beskrivning lager och kontexter 

Torv- och matjordslagrets (64:01) tjocklek varierade kraftigt över hela schaktet, mellan 0,038 m och 

0,267 m (se notering om detta under Tolkning). Övergången mot nästa lager (64:02) var av den 

Fig.9 och 10. Översiktsbilder schakt 64. Foto från söder. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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anledningen i förhållandevis otydlig. På sina håll var jorden i detta lager förhållandevis mager med 

inslag av större sten och sandigare partier. I dessa första lager framkom några odaterbara fynd; 

keramik, flinta samt massmaterial såsom spik och nitbricka i järn, djurben och slagg. I den nordvästra 

delen fanns ett utfyllnadslager med recent grus med fynd av plast (64:15) som tog upp merparten av 

rutorna 19–20. 

 

Nästa lager (64:06, 64:12) utgjordes av ett jordblandat gruslager som sträckte sig mer eller mindre 

över hela ytan, men som ändrade sammansättning och tjocklek mellan de olika fyndområdena. 

Gruslagret var som tydligast i de nordöstra och sydöstra delarna av schaktet (fig.11). En stenrad, 

framkom liggande diagonalt i nord/nordvästlig-sydöstlig riktning och sträckte sig över fyndområdena 

25–30, 39–41 samt 45. I mitten av schaktet, strax väster om stenraden, övergick grushorisonten 

förhållandevis snabbt i ett mer kompakt jordlager med inslag av kol (64:06, fyndområde 2–6, 27–32). 

Här påträffades ytterligare en bit flinta och en liten bit bärnsten (F64020, fyndområde 4 samt 

F64003, fyndområde 6). I den sydöstra delen var gruslagret betydligt jordigare med en tydlig 

inblandning av bränd lera och lerklining (64:17, fyndområde 31–32). Båda lagren (64:06 och 64:17) 

påminner till karaktär och sammansättning om det tunna kulturpåverkade gruslager som påträffats 

tidigare på området (se t ex Kilger et. al 2014). 

 

Fig.11. Lagerföljd i schakt 64, norra profilen. Det tunna gruslagret synligt mot övergången till ljusa 
sandlagret. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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För att dokumentera lagerföljderna grävdes två rutor, nr 5–6, i schaktets nordvästra del ut till den 

sterila sanden (fig.12). Syftet var att fastställa likheter och skillnader mellan lagerföljderna som 

påträffades här och de som påträffats vid tidigare undersökningar på fastigheten Snauvalds 1:2. Där 

har undersökningarna fastställt att det vikingatida/medeltida kulturlagret överlagras av ett tunt 

gruslager (Kilger et. al. 2014; Söderström 2014), förhållandevis likt det som nu framkommit i schakt 

64. Under det jordblandade gruslagret (64:06) påträffades ett kulturpåverkat lager (64:09) som 

utgjordes av mörkbrun jord med inslag av kol (se fig.11). Karaktären på lagret gör det motiverat att 

anta att det utgör ett kulturlager. I botten av fyndområde 6 och lager 64:09 påträffades en rund 

mörkfärgning som mättes in som en konstruktion, 64:10 (fig. 13, se avsnittet Konstruktioner nedan). I 

denna påträffades ett skifferbryne (F64005).  

I schaktets sydvästra del framkom redan vid undersökningen av de övre lagren en stenkonstruktion 

(64:14, fyndområde 1-2,7-8, 13–14, fig.14). Eftersom konstruktionen påminde om de härdliknande 

anläggningar som påträffats i hus vid tidigare undersökningar (t ex 2012, 2013) öppnades ytterligare 

fem rutor mot söder för att undersöka och fastställa dess karaktär, utbredning och datering (33–37). 

När anläggningen rensats fram konstaterades att den var något skadad av recenta störningar i den 

södra och sydvästra delen vilket gjorde det svårt att fastställa om lämningen verkligen kunde klassas 

som resterna av en härd.  

Fig.12. Två av rutorna i den nordöstra delen av schakt 64 grävdes ut till den sterila sanden för att 
dokumentera lagerföljderna i området. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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Fig.13. I den nordöstra delen av schakt 64 påträffades en rund mörkfärgning i det sterila sandlagret. I 
den övre delen av denna framkom ett skifferbryne. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 

Fig.14. I schaktets sydvästra del framkom redan vid undersökningen av de övre lagren en 
stenkonstruktion. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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Anläggningen delades därför upp i fyra fyndområden (A-D) och undersöktes delvis. Vid 

undersökningen framkom två potentiella stolphål (64:18, 64:19), ett mer distinkt i den nordvästra 

delen och ett mer diffust i södra (planritning bilaga x). 

 

Konstruktioner/Anläggningar 

64:10, stolphål? 

Närmast rund mörkfärgning, 0,40x0,33m, i det nordvästra hörnet av fyndområde 6. Vid framrensning 

hade anläggningen diffusa kanter vilket gjorde den svår att urskilja i det omgivande lagret. Därför 

kunde den konstateras först när den tydligt skiljde sig mot sanden. Fyllningen var förhållandevis 

sandigt och lucker mot omgivande lagret. Mot botten, i den finkorniga, mörkt bruna påträffades ett 

bryne i skiffer (F64005). 

64:14, härdpall? 

Oregelbunden men svagt rundad form i plan, ca 1,64x1,40m. Kantad av kraftigare stenar och fylld 

med mindre sten samt grus (se fig.14, planritning bilaga 4). I anslutning till den möjliga härdpallen 

(64:14) framkom också fynd av bearbetat och obearbetat ben (F64036) samt slagg. I fyndområde 35, 

strax öster om anläggningen, påträffades en bit dekorerad keramik (F64014). 

64:18, stolphål? 

Förmodat stolphål i fyndområde 8. Rund anläggning, 0,16m i diameter med en distinkt kant mot det 

omgivande sandlagret. Anläggningen mättes in och dokumenterades i plan. Tolkas höra samman 

med härden (64:14) och den andra nedgrävningen (64:19). Inga fynd påträffades i anläggningen. 

64:19, stolphål/nedgrävning 

Ytterligare ett förmodat stolphål, påträffat i fyndområde 34. Rund anläggning, 0,15m i diameter med 

tydlig kant mot omgivande sandlager. Anläggningen mättes in och dokumenterades i plan. Tolkas 

höra samman med härden (64:14). Inga fynd påträffades i anläggningen. 

Fynd 

Eftersom merparten av de dokumenterade lagren i schakt 64 

inte grävdes ut till sin helhet, vilket också motsvarar syftet med 

undersökningen, är fyndmaterialet förhållandevis litet. Antal 

fyndposter uppgår till 36 stycken (se fyndlista, bilaga 1). 

Fynden utgörs främst av flintor, ben och slagg men också av 

flera daterbara fynd som bidrar särskilt till tolkningen av de 

påträffade lämningarna. I likhet med tidigare undersökningar 

(2012, 2013) framkom fynden i övergången mot gruslagret. 

Fig.15. Myntet sannolikt präglat för 
Magnus Eriksson efter 1340.Foto: 
Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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Bland dessa är särskilt noterbara en bit östersjökeramik med vågbandsdekor (F64007, fyndomr 24) 

och ett medeltida mynt, sannolikt präglat av Magnus Eriksson efter ca 1340 (F64006, fyndomr 12/18, 

fig.15). Även fynden av två pärlor (F64016 och F64017), varav en i glas, stärker den medeltida 

karaktären. Liknande pärlor har påträffats vid de andra undersökningarna i Västergarn, däribland i 

den fyndrika husgrund 6 som undersöktes 2010 (Norderäng 2010; Lönnegren Wikesten 2011:22). 

Detta hus, som tolkades ha två faser, har daterats genom C14 och fynd till 984–1185 e.Kr samt 1207–

1389 e.Kr. 

 

 

Tolkning/reflektion 

Resultaten från undersökningen i schakt 64 (fig. 16) visar på en kraftig variation i lagerföljdernas 

tjocklek vilket delvis beror på att matjordslagret är förhållandevis tunt, men också på att svackor och 

förhöjningar har uppstått i terrängen pga. modern djurhållnings- och jordbruksverksamhet i området. 

Schakt 64 ligger nära en av de öppningar i Västergarnsvallen som vetter mot gården och djurstallarna 

på Ammor 1:18. Under arbetets gång konstaterades att transporter till och från fastigheten sannolikt 

gjorts, och till viss del fortfarande görs, via öppningen vid kyrkogårdsmuren/Sandavägen och vidare 

ner mot åkermarken som finns utanför vallen i norr (fig.17). De recenta störningar som kunde 

noteras i den västra delen av schaktet utgörs både av pålagt bärlager i form av grovt grus och recent 

material från t ex jordbruksaktiviteter. I den östra delen tycks lagren vara betydligt mer välbevarade. 

Fig.16. Plandokumentation schakt 64 med inmätta stenar, kulturlager och fynd. 
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Det påträffade kulturlagret och de daterbara fynden fastställer hypotesen ställd för undersökningen 

om att den vikingatida/medeltida boplatsen, tillhörande RAÄ 50:1, sträckt sig även hit.   

 

 

Den undersökta konstruktionen kan möjligen utgöra resterna av en skadad härdanläggning då den till 

utseende och form påminner mycket om de som påträffats vid tidigare undersökningar (Norderäng 

2009–2010; Kilger et. al 2014; Söderström 2014). Att den skulle ha legat i ett hus byggt på stensyllar, 

likt den påträffade husgrunder 2012, är svårt att fastställa då några syllar inte har hittats i anslutning 

till anläggningen. År 2010 påträffades i schakt 45 en härdpall som tolkades vara en fristående härd 

utan bärande tak, men där ett stolphål fanns liggande intill (Norderäng 2010:10). I det här fallet 

återfanns två potentiella stolphål liggande i närheten av den möjliga härdanläggningen vilket gör att 

det inte kan uteslutas att det kan röra sig om en liknande konstruktion som 2010 års härdpall. 

Det skulle dock krävas ytterligare undersökningar för att med säkerhet kunna ge svar på hypotesen 

att det funnits hus på platsen under medeltid.  

Fynden som framkom i schaktet är av förhållandevis samma karaktär som påträffats vid de senaste 

undersökningarna. Liksom år 2012 och 2013 påträffas djurben, järn, flinta, pärlor och keramik även 

om fyndmaterialet är betydligt mer begränsat än tidigare. Sannolikt beror detta främst på att 

undersökningsmetoden ändrats till att rensa fram, frilägga och dokumentera lämningar och 

Fig.17. I den norra delen av området finns en öppning i Västergarnsvallen som vid tillfällen används för 
transporter till och från jordbruksfastigheten på Ammor 1:18. Foto: Uppsala Universitet Campus 
Gotland. 
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kulturlager snarare än att undersöka dem i sin helhet. De bitarna östersjökeramik, pärlorna och 

myntet daterar dock aktiviteten grovt i schaktområdet till tiden sent 1100-tal till 1300-tal. 

Schakt 65 

Schakt 65 förlades strax innanför Västergarnsvallen i den nordöstra delen av området, ca 100 m norr 

om den romanska kyrkoruinen och ca 90 m öster om schakt 64. Syftet med undersökningen var att 

kartlägga förekomst av fornlämningar i den nordöstra delen av området då kunskapsunderlaget i 

nuläget är begränsat.  

 

Schaktet som mätte 5x3m placerades i öst-västlig riktning och undersöktes genom att öppna två av 

sökschakten med en sparad profilbank om 1x5m mellan för att kunna studera och dokumentera 

eventuella lagerföljder i området. Den södra schaktdelen består av fyndområde 1–5, profilbanken av 

6–10 och den norra delen av fyndområde 11–14 (fig.18, planritning bilaga 4).  När det stod klart att 

området där schaktet förlades var sankt och inga lämningar påträffats i de undersökta fyndområdena 

fattades beslut att inte undersöka profilbanken. Den faktiskt grävda ytan uppgick därför endast till 10 

m2. Nedan följer en redogörelse av schaktets karaktär och lagrens sammansättning. 

Fig.18. Översiktsbild schakt 65 i den nordöstra delen av området, från öster. Foto: Uppsala Universitet 
Campus Gotland. 
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Beskrivning lager och kontexter 

Torv- och matjordslagret (65:01) hade precis som i schakt 64 varierande tjocklek men förhållandevis 

grunt, 0,05–0,10m, över hela ytan. Grundaste delen återfanns i fyndområdena 1–2, 6–17 och 11–12) 

där marknivån är som högst och sten låg synlig i ytan. Matjordslagret var homogent i både färg och 

sammansättning. I öster var lagret fuktigt och svärtat av vätan samt på sina håll genomslaget av 

kraftiga rötter (fig.19). 

Södra delen av schaktet, fyndområde 1–5 

I fyndområde 1–3 dök ett sandigt jordlager (65:03) upp under matjorden. Detta hade en homogen, 

kompakt sammansättning och brungrå färg. Jorden var mager och bestod huvudsakligen av lika delar 

sand och jord med inslag av småsten. Förekomsten av recent plast gav för handen att lagret var 

påverkat av modern aktivitet. Vid vidare rensning ändrade lagret konsistens och karaktär och blev 

sandigare med inslag av lera (65:09). I det sydvästra hörnet av schaktet och fyndområde 1 mättes en 

kontext in (65:15). Denna bestod av tre tätt liggande stenar. 

Den sydöstra delen av schaktet, fyndområde 3–5, hade ett jordlager med inslag av lera under 

matjorden (65:05). Lagret var brungrått i färgen och rikt på småsten. Under detta övergick lagret i ett 

Fig.19. I de östligaste delarna av schakt 65 var lagren fuktiga och svärtade av väta, foto från öster. Foto: 
Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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vattenavsatt jordlager (65:07). Den skarpa kanten mot norra delen av schaktet gör att området tolkas 

som kanten till ett sank- eller våtmarksområde. 

Norra delen av schaktet, fyndområde 11–15 

I fyndområde 11–12 var övergången mellan 

matjordslagret (65:01) och underliggande lager (65:02, 

65:10) något diffus. Underliggande lager bestod här av 

lucker gråbrun sand med inslag av grus. I halva 

fyndområde 12 och stora delar av 13 övergick detta i 

ett kompakt mörkbrunt jordlager med inslag av sten 

(64:04). Inga fynd påträffades här. 

Under matjorden i fyndområde 13–15 återfanns ett 

homogent, kompakt och fuktigt jordlager (65:06). Den 

skarpa kanten mot de intilliggande kontexterna som 

noterats i södra delen schaktet bekräftar misstanken 

om att området stått under vatten en längre tid. Att 

det fortfarande stod vatten i denna del efter ett kraftigt 

regn gör tolkningen trolig (fig.20). För att undersöka 

om denna misstanke stämde eller om lagren ändrade 

karaktär ju djupare ner man kom i schaktet grävdes en 

provgrop om 0,5x0,5 m i fyndområde 11. Profilen 

visade en mycket homogen lagerföljd där samma svärtade lager tycktes återkomma även i denna del 

av schaktet. På 0,45m mötte sjöbotten schaktet och vatten sipprade in och fyllde delvis provgropen.  

Konstruktioner/Anläggningar 

Inga konstruktioner eller anläggningar påträffades i schaktet. 

Fynd 

Endast ett fynd registrerades för schaktet. I fyndområde 13 framkom en liten bit glaserat rödgods 

som är svårdaterad (F64000). Metalldetekteringen av schaktet gav inte några utslag för järn eller 

ädelmetaller. 

Tolkning/reflektion 

Under undersökningens gång väcktes misstanke om att det funnits en våtmark eller ett sankt område 

i närheten av den plats där schakt 65 förlades. Det faktum att samtliga kontexter i den östligaste 

delen av schaktet, ner till det lager som förefaller vara den underliggande sandbotten, var mycket 

fuktiga och svärtade indikerar att det har varit så under förhållandevis lång tid. Lägger man till 

Fig.20. Vatten i östra delen av schakt 65 efter 
ihållande regn. Foto: Uppsala Universitet 
Campus Gotland. 
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avsaknaden av fynd och anläggningar samt förekomsten av recenta material inblandat i lagren 

förefaller det tydligt att området påverkats av aktiviteter i modern tid. 

 

Misstanken om förekomsten av en våtmark i området bekräftades av den tidigare markägaren som 

vid ett besök på undersökningen i fält berättade att de boende i Västergarn brukade åka skridskor 

om vintern på den brya, dvs vattenhål, som funnits strax intill det nu aktuella undersökningsområdet 

(fig.21). Denna hade enligt honom funnits redan när hans far var barn, omkring år 1920.  

Fig.21. I området där schakt 65 förlades finns uppgifter om att det funnits en brya under lång tid. 
Området var sankt vid tillfället för undersökningen. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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Schakt 66 

Schakt 66 anlades strax norr om schakt 65, ca 3 

m från den del där Västergarnsvallen idag är 

bruten pga. långvarigt nyttjande av marken 

som hästhage och betesmark (se fig.8.). Här 

iakttogs en rundad förhöjning med ett fåtal 

synliga stenar i ytan. Eftersom det föreföll 

oklart om förhöjningen berodde på att delar av 

Västergarnsvallen rasat eller att stenarna 

medvetet röjts ut ur vallen för att möjliggöra 

den nu existerande öppningen togs beslut att 

förlägga ett mindre provschakt dit (fig.22).  

Provschaktet på totalt 4 m2 delades upp i fyra 

fyndområden om vardera 1x1m (planritning 

bilaga 4). Hela schaktet undersöktes ned till ca 

0,2 m där ett ljust sandigt lager tog vid. Då 

syftet endast var att undersöka konstruktionens 

karaktär och sammansättning rensades den 

endast fram och dokumenterades. Ingen 

sållning av jorden genomfördes.  

Beskrivning lager och kontexter 

Inledningsvis torvades enbart fyndområde 1 och 2 av, men schaktet utökades därefter med 

fyndområde 3 och 4, för att hela stenkonstruktionen skulle kunna friläggas. Matjordslagret var 

förhållandevis tunt och bestod av svartbrun sandig jord (66:01). I ytan av detta lager fanns inslag av 

plast av modern härkomst. Det underliggande lagret bestod av ett ljust sandlager med fläckvisa inslag 

av matjord (66:02). Stenarna i samlingen är av förhållandevis homogen storlek ca 0,25m-0,45 m i 

diameter och förefaller vara av samma typ av gråsten som förekommer i själva vallanläggningen 

(fig.23).   

Då inga fynd påträffats eller indikationer på forntida aktivitet påträffats ned till sandlagret (66:02) 

fattades beslutet att ej gräva vidare utan att syftet med undersökningen uppfyllts. 

Tolkning/reflektion 

Mot bakgrund av karaktär och sammansättning tolkas den framrensade stenkonstruktionen i schakt 

66 som varande stenar som rasat in från Västergarnsvallen vilket sedermera möjliggjort öppningen 

Västergarnsvallen som nu utgör en öppning som leder till hagarna strax utanför vallen i norr. Att det 

Fig.22. Översiktsbild provschakt 66, foto från söder. 
Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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skulle röra sig om en röjning av sten i modern tid för att öppna vallen mot hagarna kan vara en möjlig 

tolkning dock är lagren mycket homogena och ingen annan röjd sten eller recent material påträffas 

annat än i ytan.  

 

 

Slutsatser 

Resultaten från 2017 års seminariegrävningar visar att det finns anledning att anta att den 

vikingatida/medeltida boplatsen i Västergarn haft en större utbredning innanför Västergarnsvallen än 

vad som hittills varit känt genom arkeologiska undersökningar. De nu framkomna lämningarna, i form 

av kulturlager, stenkonstruktion och stenraden i schakt 64, kompletterar tillsammans med de 

daterbara fynden den tidigare bilden av en komplex boplats med många aktivitetsytor och lång 

kontinuitet (Carlsson 2011; Kilger, Söderström 2014; Elfvér & Svedjemo 2015).  

Konstruktionen som delvis undersöktes i schakt 64 utgör möjligen resterna av en härd eller härdpall 

som till utseende och form liknar de som påträffats i de medeltida huslämningarna vid tidigare 

undersökningar på de mer centrala delarna av området. Då den sannolikt är skadad av modern 

aktivitet i området samt saknar bevarade syllstenar som relaterar rumsligt till den härdliknande 

lämningen försvårar emellertid tolkningen att den med säkerhet att den utgör del i ett medeltida hus 

liknande de som tidigare påträffats på området. Den framkomna stenraden i östra delen av schaktet 

Fig.23. Stenarna som påträffades i schakt 66 förefaller vara av samma typ av gråsten som förekommer i 
själva vallanläggningen, foto från väster. Foto: Uppsala Universitet Campus Gotland. 
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saknar motsvarighet i väster vid härden varför det inte är möjligt att säkerställa att de hör samman i 

en och samma konstruktion. Det är däremot inte uteslutet att konstruktionen utgör en liknande 

härdpall som påträffades i schakt 45 år 2010. Denna tolkades som en fristående härd utan bärande 

tak men med ett stolphål liggande intill (Norderäng 2010:10).  

Trots detta kan inte möjligheten att det finns huslämningar även i denna norra del av området 

avskrivas. Den påträffade stenraden i schaktets östra del bär likheter med de syllstensrader som 

påträffats vid undersökningarna 2012 och 2013 men då den saknar motsvarighet i väster skulle man 

behöva undersöka en eventuell utbredning vidare österut för att fastställa dess funktion. Stenradens 

relation till kulturlagret som noterades strax väster om konstruktionen fastställer, tillsammans med 

fynden av östersjökeramik, skifferbrynet, myntet och pärlorna som påträffades intill, att den 

medeltida boplatsen nåt sin utbredning även hit.  

Det kommer dock att krävas kompletterande undersökningar för att styrka hypotesen om att det 

finns ytterligare huslämningar i de norra delarna av området innanför Västergarnsvallen. En 

möjlighet att på ett skonsamt sätt erhålla svar om detta skulle kunna vara genom att använda 

georadar. Det får dock bli en fråga för framtiden (se nedan under Åtgärdsförslag). 

Bortsett från de bevarade lämningarna är det också tydligt att området där schakt 64 förlades har 

påverkats av verksamheter i området under lång tid vilka påtagligt påverkat bevarandegraden hos 

lämningarna. I schaktets sydvästra delar fanns indikationer på att man påfört grus för att stötta upp 

och jämna ut marken, t.ex. när väderförhållanden och djurhållning gjort marken sank eller skapat 

svackor.  

Området där schakt 65 förlades, i den nordöstra delen innanför Västergarnsvallen, tycks under långa 

perioder varit blött eller att en större våtmark funnits här. Det bekräftas av den muntliga uppgiften 

om att det tidvis under 1900-talet stått så pass mycket vatten, eller funnits en brya (vattenhål), att de 

boende kunnat åka skridskor här. Utan vidare undersökningar och efterforskningar är det svårt att 

säga hur mycket av ytan som påverkats av väta och under hur lång tid (se nedan Åtgärdsförslag). 

Utifrån de framkomna resultaten dras slutsatsen att den påträffade stensamlingen i schakt 66 beror 

på att delar av Västergarnsvallen rasat ut. I modern tid kan stenarna röjts undan för att skapa den 

öppning som leder till hagarna utanför vallen i. När detta i så fall skulle ha skett är dock oklart. 

 

Åtgärdsförslag och fortsatt forskning 

Utifrån de framkomna resultaten av 2017 års undersökning föreslås att nuvarande registrering av 

den vikingatida/tidigmedeltida boplatsen (Västergarn 50:1) i FMIS (RAÄ:s fornlämningsregister) 

utökas till att även omfatta utbredningen av schakt 64 i nordvästra delen av Västergarnsvallen. Då 
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kulturlager och påträffade fynd från schakt 64 är av samma karaktär som hittats tidigare på området 

finns det goda argument för att boplatsen haft en större utbredning än vad som tidigare antagits. 

För närvarande föreslås inga fortsatta åtgärder för de ytor som schakt 65 & 66 upptar. För framtiden 

skulle det vara betydelsefullt att inventera och dokumentera Västergarnsvallens bevarandegrad på 

nytt för att uppdatera de uppgifter som redan finns i fornminnesregistret.  

För att på ett effektivt och skonsamt sätt fortsätta kartläggningen av den medeltida bebyggelsen och 

boplatsens utbredning innanför Västergarnsvallen bedöms en georadarundersökning vara en lämplig 

metod. Därför har det, inom ramen för Söderströms forskningsprojekt, ansökts om forskningsmedel 

för att genomföra en sådan undersökning av delar innanför vallen.  

I december 2017 kom beslut om att Söderström tilldelats medel från Birgit och Gad Rausings stiftelse 

för genomförande av georadarundersökningen i Västergarn. Undersökningen planeras genomföras 

under andra halvan av 2018.  
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Bilaga 1. Fyndlista, Arkeologisk undersökning Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 

Fynd ID Schakt Fyndomr. Kontext Fyndtyp Material Antal Anmärkning 

64000 65 13 1 Keramik Keramik 1 Glaserad 

64001 64 6 2 Spets Järn 1   

64002 64 4 5 Slagg Slagg 1   

64003 64 6 6 Bärnsten Bärnsten 1   

64004 64 8 8 Flinta Flinta 1   

64005 64 6 10 Bryne Skiffer 1   

64006 64 12/18 8 Mynt Metall 1   

64007 64 24 13 Östersjökeramik Keramik 1 dekorerad 

64008 64 37 16 Spik Järn 1   

64009 64 40 16 Nitbricka Järn 1   

64010 64 37 16 Spik Järn 1   

64011 64 28 16 Kritpipa Lera 1   

64012 64 27 13 Keramik Lera 1   

64013 64 37 16 Bleck Brons 2   

64014 64 35 16 Keramik Keramik 2 Ornerad 

64015 64 38 16 Glas Glas 1 Glasslagg 

64016 64 35 16 Pärla Glas 1 Typ A1 

64017 64 39 16 Pärla Lera 1 Opak 

64018 64 C 14 Rödgods Keramik 1 Rödgods 

64019 64 7 14 Slagg Slagg 1 Glasslagg 

64020 64 4 6 Flinta Flinta 1   

64021 64 12/18 8 Flinta Flinta 1   

64022 64 5 6 Slagg Slagg 1   

64023 64 15 - Lera Lera 4   

64024 64 15 - Flinta Flinta 3   

64025 64 1/2 3 Flinta Flinta 1   

64026 64 15 - Bergskristall Bergskristall 1   

64027 64 6 6 Lera Lera 12   

64028 64 12/18 8 Spik Järn 1   

64029 64 12/18 8 Slagg Slagg 1   

64030 64 32 - Lera Lera 5   

64031 64 44 - Slagg Slagg 1   

64032 64 4 2 Ben Ben 4 
Fiskkotor, bränt ben 
och obränt ben.  

64033 64 15 - Ben Ben 3 Nöt 

64034 64 4 2 Bearbetat ben Ben 3 Får? 

64035 64 28 16 Ben Ben 1 Hund 

64036 64 C 14 Bearbetat ben Ben 2 Obestämd art 

64037 64 32 - Ben Ben 9 Brända ben 
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Bilaga 2. Matriser, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 
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Bilaga 2. Matriser, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 
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Bilaga 3:1. Kontextbeskrivningar, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 
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Bilaga 3:2. Kontextbeskrivningar, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 
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Bilaga 3:3. Kontextbeskrivningar, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 
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Bilaga 3:4. Kontextbeskrivningar, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 
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Bilaga 4. Utvalda planer schakt 64–66, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 

 

Fyndområden/rutor schakt 64. Norr markerat med pil. Ritningen är gjord i skala 1:100. 
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Bilaga 4. Utvalda planer schakt 64–66, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 

 

Planritning kontext 64:14. Den möjliga härdpallen dokumenterad i plan efter undersökning av det 
omgivande lagret för att fastställa förekomst av eventuella stolphål i anslutning till anläggningen. Två 
möjliga stolpfärgningar påträffade, 64:18 och 64:19.  
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Bilaga 4. Utvalda planer schakt 64–66, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 

 

Fyndområden/rutor schakt 65. Norr markerat med pil. Ritningen är gjord i skala 1:100. 
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Bilaga 4. Utvalda planer schakt 64–66, Västergarn 2017. 
LST dnr: 431-712-17 

 

  

Planskiss provschakt 66 efter avtorvning. Norr markerat med pil. Ritningen är gjord i skala 1:100. 
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