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Abstract 

In April and May 2021, Uppsala University Campus Gotland performed an archaeological investigation 

at Västergarn, 25 kilometres southwest of Visby, as part of an advanced field course in archaeology. 

Two trenches were investigated, covering an area of 90 m2. The purpose was to reinvestigate post-holes, 

remains of a wooden floor and a water hole unearthed in 2013. Further to understand how these remains 

relate to a number of Late Viking Age artefacts discovered in the same area. As a result it could be 

established that the wooden floor belongs to a medieval house foundation with corner-hearth and a partly 

preserved stone-lined sill. The foundation is mainly dated by shards of Baltic ware to the period 

1100/1125-1230. Find concentrations of iron tools adjacent to the hearth, iron armory plates and glass 

beads may indicate a small workshop. The Viking Age artefacts relate to a separate post-hole building 

probably dated to the 11th century. The date and the function of the water hole remain inconclusive. The 

large amount of animal bones deposited in the stone paved water hole, among them a high proportion 

of horse bones indicates a function as a well for grazing cattle in the area during the dry season. A coin-

like copper pendant with pseudo-Islamic glyphs found adjacent to the water hole underlines Viking Age 

activity in the area. The results show that the house remains in the area investigated probably belong to 

the outer precinct of the harbour settlement in Västergarn. This particular area within the Västergarn 

rampart was settled presumably between AD 1000/1050-1200/1230. Findings such as cultural layers, 

strengthens indications of a complex and active settlement in the late Viking and early medieval period. 

 

Keywords: Archaeology, Settlement, Viking Age, Early Middle Ages, Housefoundations, Armor, 

Glasbeads, Baltic ware, Well, Pseudo-Islamic coin pendant, Urbanization 
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Sammanfattning 

I april och maj 2021 genomförde Uppsala universitet Campus Gotland en forskningsundersökning 

inom ramen för masterkursen Avancerad fältkurs i arkeologi på fastigheten Snauvalds 1:2 i 

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

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

Förutom själva arkeologiska undersökningen genomfördes en fosfatkartering för att kartlägga 

bebyggelsen och de forna strandlinjerna, och en metodisk fallstudie av bevaringsförhållanden för 

fiskben. 

 

Vid undersökningarna i 2013 påträffades rester av plankor, en stolprad och vikingatida föremål i 

schakt 60 och en möjlig brunn i schakt 61. Då lämningarna påträffades i slutet av 

seminarieundersökningen undersöktes de inte i sin helhet. Målsättningen med den nu aktuella 

undersökningen var att slutföra det arbete som påbörjades 2013 och att öka den arkeologiska 

kunskapen om bebyggelsens datering, användning och struktur. Två undersökningsschakt togs upp, 

varav schakt 67 omfattar en yta på 72 kvm och schakt 68 på 18 kvm. 

  

I schaktet 67 dokumenterades rester av en medeltida syllstensgrund med hörnugn. Det kan nu fastslås 

att plankorna från 2013 är rester av ett medeltida plankgolv som tillhör syllstengrunden. Husgrunden 

dateras arkeologiskt mellan ca 1100/1125 till 1200/1230. Hörnugnen har en yttre stenläggning på 

nordsidan. Formationen tolkas som ett fundament till en träplattform som kan ha använts som en 

arbetsyta invid ugnen. Koncentrationen av slagg, pärlor, verktyg i anslutning till ugnen tyder på olika 

hantverkssysslor av småskalig karaktär: smide, tillverkning av glaspärlor etc. Stolpraden tillhör 

förmodligen en byggnad i den östra delen av schakt 67. Ett kluster av föremål av vikingatida karaktär 

tyder på olika aktivitetsytor i stolpområdet. Dateringen av föremålen sträcker sig från mitten av 800-

talet till början av 1100-talet. 

 

Schakt 68 ligger i en nord-syd gående svacka i terrängen som är sankmark under vinterhalvåret och 

våren. Undersökningen visar att anläggningen i schakt 61 är en grop som man har grävt ned till 

berggrunden. Ansamlingen av trä och stenar i botten kan tyda på någon slags konstruktion för att 

underlätta åtkomst till grundvatten. Gropen har med all sannolikhet enbart fungerat som vattenhål eller 

brya och inte som brunn för dricksvatten. Mängden av deponerade ben – mer än 2 kg i enstaka rutor - 

indikerar att anläggningen också har fungerat som avfallsgrop. En tänkbar användning för gropen är 

att ge tillgång till färskvatten för betande djur även under sommarhalvåret. Anmärkningsvärd är fyndet 

av ett myntliknande hänge i kopparlegering med pseudo-Islamiska skrifttecken. 

 

Fosfatkarteringen visar att det finns förhöjda fosfatvärden innanför Västergarnsvallen. Fosfatvärden 

avtar vid ca 2 möh. Utifrån fosfatanalysen och en topografisk studie av höjdlinjerna i området föreslås 

att strandlinjen låg runt år 1000 under 2 möh. Västergarnsvallen kan ha byggts i perioden mellan ca 

700 till 750 när vattennivån uppskattningsvis låg mellan 2.0 och 3.0 möh. De mer detaljerade 

fosfatanalyserna är metodiskt intressanta att tillämpa för att spåra aktiviteter inom och kring de olika 

husen och kan vid fördjupade analyser också korreleras med andra spridningsbilder av massmaterial 

och artefakter. 

 

Fallstudien av bevaringsförhållandena för fiskben genomfördes med hjälp av såll med olika 

maskstorlekar. Resultatet visar att såll på 4 mm inte är optimala för tillvaratagandet av fiskben. Endast 

större kotor från framförallt torskfiskar kan då identifieras. Mindre arter som t.ex. abborre och 

strömming kan först tillvaratas och dokumenteras vid maskstorlek 2,8 mm. Pga utgrävningstekniken 
är torsken överrepresenterad i förhållande till andra fiskarter i materialet. Kunskapen om det medeltida 

Västergarn´s kött- och fiskkonsumtion kan komma att revideras eftersom fisk kan ha haft en större 

betydelse än tidigare studier har visat. 
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Inledning 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Karta över Gotland och medeltida socknar. Västergarns socken  

ligger ca 25 km sydväst om Visby (Söderström 2014: fig.1) 
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Figur 1.2. Översikt seminariegrävningar innanför Västergarnsvallen,  

undersökta ytor 2005–2013, 2017 och 2021 (blå). © Lantmäteriet 
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1. Inledning 

Västergarn ligger på Gotlands västkust, ca 25 kilometer söder om Visby. Med sina 13 
kvadratkilometer är Västergarns socken den minsta på Gotland (fig. 1.1). 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. Seminariegrävningarna och materialstudierna i uppsatsarbeten har ökat 
kunskapen om Västergarn som en viktig hamn och knytpunkt för det medeltida Gotland. 
Sedan 2019 klassas området innanför Västergarnsvallen som medeltida hamnsamhälle med 
tillhörande stadslager (FORNSÖK, L1976:7960).  
  Seminarieundersökningarna påbörjades initialt mellan 2005 och 2007 under professor 
Jörn Staeckers ledning, och fortsattes sedan fram till 2011 med Fil. Mag. Johan Norderäng 
som ansvarig för fältkursen. Sammanlagt har en yta om cirka 1150 kvm undersökts innanför 
Västergarnsvallen (fig. 1.2). I de flesta undersökningsschakt har spår efter bebyggelse i form 
av stolphål, byggnader och husgrunder med härdkonstruktioner kunnat konstateras. 
Husgrunderna och fynden från undersökningarna tyder på en bosättning med 
bebyggelsekontinuitet från 1000- till 1600-talet. Minst tio husgrunder och ett antal hörnugnar 
har kunnat beläggas fram till 2017 då den senaste undersökningen ägde rum (Söderström 
2017). 
  I takt med nya resultat från undersökningarna utvecklades syften och frågeställningar i 
förhållande till det ändrade kunskapsläget, vilket återspeglas i rapporterna och 
studentuppsatser över tid. En uppdatering av det rådande forskningsläget ges i Gotländskt 
arkiv 2018, där författarna argumenterar för att Västergarn kan ha haft en förtätad 
stadsliknande bebyggelse redan under andra hälften av 1000-talet. En annan slutsats är att i 
Västergarn pågår en jämförbar utveckling som i Visby, åtminstone fram till slutet av 1100-
talet (Kilger, Söderström & Holmbäck 2018). 
  Forskning om det medeltida Västergarn bedrivs inom ramen för projektet Västergarn – 
Små berättelser i monumentens skugga som leds av fil. dr. Christoph Kilger, Uppsala 
universitet, Campus Gotland. Sedan seminariegrävningarna startade har systematiska studier 
av föremålen i studentuppsatser gett ny kunskap om det medeltida samhället i Västergarn. 
Sedan 2012 samarbetar Kilger och Ulrika Söderström, arkeolog vid Kalmar läns museum. 
Söderström har sedan 2016 ett avhandlingsprojekt Excavating a sustainable future inom 
forskarskolan GRASCA vid Linné universitet. Syftet med projektet är bl.a. att undersöka hur 
arkeologisk kunskap om tidiga städer och stadslika samhällen i Östersjöområdet kan bidra till 
en nutida hållbar stadsutveckling.  
  Ett påbörjat avhandlingsprojekt Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv: dåtid, 
nutid och framtid av Beatrice Krooks studerar ö-populationers relation till havet och fiske ur 
ett historiskt ekologiskt långtidsperspektiv. I projektet ingår Västergarn som en fallstudie som 
kan belysa biodiversitet och förändringar i fiske på Gotland över tid. Krooks projekt som 
påbörjades våren 2021 ingår i den tvärvetenskapliga forskarskolan HÅLLBAR 
UTVECKLING vid Campus Gotland. I föreliggande rapport ingår en metodologisk fallstudie 
av bevaringsförhållandena för fiskben på platsen för att utröna källkritiskt problem vid 
analyser av fiskben, då fiskben är känsligare för både kemiska och mekaniska jordprocesser 
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(Delrapport Krooks).1 
  År 2021 seminariegrävning genomfördes inom ramen för masterkursen Avancerad 
fältkurs i arkeologi, som ges vid Uppsala universitet Campus Gotland under leding av lektor 
Paul Wallin och adjunkt Alexander Andreeff Högfeldt. Undersökningen genomfördes mellan 
6/4 och 25/5 i två schakt, 67 och 68 på fastigheten Snauvalds 1:2 (fig. 1.2). Målet med 
undersökningen var att slutföra den i 2013 påbörjade undersökningen av påträffade lämningar 
i schakt 60 och 61. 
  Det vetenskapliga syftet med årets undersökning är att fördjupa kunskapen om relationen 
mellan den senvikingatida och medeltida bebyggelsen och om möjligt dess rumsliga 
organisation. I årets seminariegrävning och efterarbetet gavs därför större utrymme att 
kartlägga kontextuella relationer mellan kulturlager och husgrunder i området, samt att 
detaljstudera fynden, fastställa dess datering, funktion och proveniens. 
  I undersökningen medverkade flera masterstudenter med osteologisk kompentens som 
genomförde en översiktlig analys av det omfattande benmaterialet i båda schakten. Detta gav 
möjlighet att studera artfördelningen, användning av boskapsdjur och matkonsumtion. För 
schakt 67 föreligger också en studie av slaktspår och brända ben vilket ger värdefull 
information om avfallshantering och deponeringsmönster. De osteologiska analyserna finns 
redovisade som två delrapporter (Lindgren & Malmström; Högberg Blinova & Sjögren, 
Blinova). 
  Ett annat syfte med undersökningen är att ge länsstyrelsen ett underlag för framtida 
handläggning och beslut i frågor som berör stadslagren och den medeltida hamnmiljön 
innanför vallen. Viktigt för beslutsunderlaget är att få utökat kunskap om hur den medeltida 
bosättningen ligger i förhållande till dåvarande strandlinjer. En mindre fosfatkartering har 
genomförts för att kunna kartlägga kulturlagrens utbredning i undersökningsområdet i 
förhållande till den forntida strandzonen.  
  

Vi tackar Elisabeth och Ulf Göthman, fastighetsägarna i Västergarn för gästfriheten att 
komma tillbaka efter många år och för möjligheten att kunna genomföra fältkursen på tomten. 
Ett tack också till hembygdsföreningen i Västergarn för möjligheten att utnyttja lokaler i 
gamla skolan under kursens gång.  
 
Flera kollegor har bidragit med sin kompetens och intresset vid bestämningen av fynden. 
Tack till Ny Björn Gustafsson, Martin Holmbäck, Dominic Ingemark och Richard Koehler. 

Konserveringen av föremålen har bekostats med medel från Rydebergs stiftelse och 
Institutionen för Arkeologi och Antik Historia. 

 

 

                                                      

 

 
1 Handledare är Helene Martinsson-Wallin, professor i arkeologi, Institutionen för Arkeologi och Antik historia 

och Lina Mtwana Nordlund, biträdande universitetslektor, Institutionen för geovetenskaper 
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2. Historisk bakgrund, topografi och fornlämningsmiljö 

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 (fig. 2.1). 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). Ur ett arkeologiskt perspektiv representerar kulturlandskapet i 
Västergarn och det närliggande Paviken intressanta fornlämningsmiljöer för att studera hamn- 
och handelsverksamheter under vikingatid och medeltid längs den gotländska kusten.  

 

 
 
Ur kommunikativ synvinkel erbjöd Västergarns kust ideala förutsättningar att knyta samman 
hav med Gotlands inland, samt att skydda den södergående sjötrafiken mellan Gotland, Öland 
och Danmark. Under medeltiden var Västergarn bredvid Visby, Klintehamn och Burgsvik en 
av fyra viktiga hamnar på Gotlands västkust, och förmodligen utfartshamn för socknarna 
Sanda, Eskelhem, Hogrän, Mästerby och Atlingbo (Schück 1924: 6). Västergarns strategiska 
betydelse som hamn redan under tidig vikingatid skymtar fram i medeltida texter. Den danska 
historikern Saxo Grammaticus som omkring 1200 skrev boken Gesta Danorum omtalar 
Garnsviken som uppsamlingsplats för den gutniska och svenska ledungsflottan inför 
drabbningen i Bråvallaslaget i Östergötland. Slaget som också omnämns i isländska källor ska 
ha ägt rum under andra hälften av 700-talet. Redan den tidiga Västergarnsforskningen med 
Birger Nerman i spetsen menar att Pavikenområdet med Västergarn kan ha varit betydelsefull 
redan under vendeltiden, och att komplexet Paviken-Västergarn kan ha varit en central hamn 
för sveakungen att kontrollera Gotland (Nerman 1934: 87-88). Liknande tankegångar om 

Figur 2.1. Västergarn med Västergarnsån och Paviken (överst). Klintehamnsvägen (nord-syd)  

och Sandavägen (väst-öst). Undersökningsområdet 2010 i mitten av bilden. Flygbild Gunnar Britse 
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existensen av ett nätverksrike i Östersjöområdet under ledning av svearna lyfts fram igen i 
senare forskning (Blomkvist 2005: 203-214). Intressant att nämna i sammanhanget är det 
arkeologiska fyndmaterialet från Paviken som enligt Lena Thunmark tyder på en tydlig 
närvaro av en icke-gotländsk befolkning. Iögonfallande är den nästan totala avsaknaden av 
typisk gotländska och kvinnliga dräktföremål i Pavikenmaterialet (Thunmark-Nylén 2006b: 
486-488). Gotländska dräktföremål däremot är ganska vanligt förekommande i Västergarn, 
men tillhör huvudsakligen perioden c. 1000-1200 (Bengtsson 2021:76-77). Framtida 
jämförande studier mellan Paviken- och Västergarnsmaterialet skulle kunna ge nya intressanta 
resultat om situationen under vikingatiden.  
  I de tidigaste säkra källorna från början av 1300-talet omnämns hamnen i Västergarn som 
Garn. Etymologiskt betyder Garn långsmal vik eller farled. Namnet avsåg förmodligen den 
skyddande viken som sträckte sig från ön Kronholmen, längs Västergarnsån upp till Paviken 
(fig. 2.1, 2.3). Först under 1400 talet skiftar namnet till Västergarn. Förmodligen för att 
särskilja platsen från andra Garn-hamnar vid Gotlands kust som t.ex. Gammelgarn och 
Nyagarn. I nyare tid grundades Garnsviken genom landhöjning och översandning och 
smalnade av till Västergarnsåns nuvarande sträckning (Zachrisson 1999a: 8). Fram till mitten 
av 1600-talet fanns det fortfarande en hamnfogde, men handeln och skeppstrafiken minskade i 
betydelsen, och hamnen övergavs sedan under 1700-talet. I nyare tid fungerade Västergarn 
endast som småhamn för mindre fartyg (Zachrisson 1999a:11). Ett intressant fynd som kan 
belysa Västergarns betydelse som hamn och ankringsplats är en blyankare i miniatyr som 
hittades i seminariegrävningarna 2011 (fig. 2.2). Liknande blyankare förekommer i Hedeby 
och Sigtuna. De tolkas som kännetecken av köpmansgillen verksamma i städerna (Radtke 
2017: 696-699, fig. 1).     

  

 

 

 

Figur 2.2. 

Miniatyrankare bly. 

2011: ID 197 

Figur 2.3. Skiss över Garnsviken med arkeologiskt 

dokumenterade bryggor, pålspärrar och skeppslämningar. 

Karta: D. Carlsson. 
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Hamnen i Västergarn hade under hög- och senmedeltiden strategisk betydelse för kontrollen 
över Gotland och var landstignings- och ankringsplats för militära styrkor och flottor. 
Västergarn var också mötesplats för viktiga politiska uppgörelser under Kalmarunionen som 
t.ex. år 1446 i fredsförhandlingar mellan kung Kristoffer av Bayern och Erik av Pommern 
(Elfwendahl 1989:5).  

 

 

Trots sin uppenbara betydelse är det fortfarande okänt var själva hamnen ursprungligen kan 
ha legat. Arkeologiska undersökningar vid bl.a. Stelor i Västergarnsån har påvisat vikingatida 
träkonstruktioner, stenkistor och anläggningar i vattnet som kan tolkas som hamnbassäng med 
bryggor (fig. 2.3). Kajanläggningar har daterats dendrokronologiskt till år 1008 (Carlsson 
2011:41–43, 143–156). Motsvarande konstruktioner med stockar, trä- och stenbryggor samt 
rester av en medeltida kogg i Kronholmssundet indikerar att infrastruktur för på- och 
avlastning och ankring av skepp kan finnas på flera håll i Västergarnsområdet. Ett antal 
bearbetade stockar förmodligen från stenbryggor i sundet dendrodaterades till år 1041. 
Koggen dateras utifrån 14C till första hälften/mitten av 1200-talet (Carlsson 2011:51–60, fig. 
32, 33). Dateringen av kajanläggningarna vid Stelor och bryggor i Kronholmssundet kan 
möjligen länka samman aktivitetshorisonten i Paviken som dalar i slutet av 900-talet med en 
ökat bosättning innanför Västergarnsvallen under första hälften av 1000-talet. En tydlig 
indikation för hamnrelaterade verksamhet ger de ca 2800 båtnitarna som har kunnat 
dokumenteras genom seminariegrävningarna innanför vallområdet. Analysen av nitarna tyder 
på lagning och kassering av klinkbyggda båtar (Koehler 2020). 
  Fornlämningsmiljön i själva orten Västergarn utgör fortfarande ett synligt inslag i 
landskapet. Stora delar av den moderna bebyggelsen omgärdas av en halvcirkelformad 
vallanläggning (Västergarn 1:1) (fig. 2.4). Vallen genomskärs idag av två vägar, i öst-västlig 
riktning Sandavägen och i nord-sydlig riktning Klintehamnsvägen (fig. 2.1). Stora arealer 
innanför vallen norr och söder om Sandavägen är fortfarande obebyggda och används idag 
som betesmark. Den massiva halvkretsvallen som vetter mot havet är ca 1 km lång och 
omsluter en yta på ca 12,5 ha. På vissa håll är vallen mellan 10 till 15 meter bredd och tre 
meter hög. Trots sin imponerande storlek är vallen enbart delvis bevarad. Ett avsnitt på ca 175 
m i vallens östligaste del, vid nuvarande sockenkyrkan, är borttaget. Fortfarande olösta frågor 
gäller vallens datering, vallens relation till den vikingatida hamnen i Paviken. Senare 

Figur 2.4. Västergarnsvallen med inre gråstensmur. Norra vallavsnittet (mot söder). 

Foto: Christoph Kilger 
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tolkningsförsök ser dess betydelse antingen som fortifikation eller som avgränsad rum och 
gräns för att markera platsen som frihandelszon under medeltiden (Carlsson 2011:83–85; Hed 
Jakobsson 1999: 88; Holmbäck 2017; Gustafsson 2020). Arkeologiska undersökningar av 
Magnus Elfwendahl på 1980-talet har gett mera kunskap om vallens konstruktion och 
funktion (Elfwendahl 1989). Vallen består av en massiv inre gråstensmur med ett inre och 
yttre murliv (fig. 2.4). På flera ställen finns det portar. Vallen har byggts om och förstärkts ett 
flertal gånger. På dessa krön kan det ha funnits en träpalissad som har brunnit (Elfwendahl 
1989: 24-29). Gråstensmuren, palissaden och portarna framhäver dess fortifikatoriska och 
ålderdomliga karaktär vilket kan tyda på att vallen byggdes under äldre järnåldern (Hed-
Jakobsson 1999: 86f; Cassel 1999: 49-51; Thunmark Nylén 2006b: 490).  
  Ett annat framträdande element är Västergarns medeltida kyrkor (Zachrisson 1999b). I 
vallens östligaste del, norr om Sandavägen ligger två kyrkor, en ruin av en romansk 
absidkyrka (fig. 3.2) byggd i mitten av 1100-talet (Västergarn 24:1) och den nuvarande 
sockenkyrkan, som påbörjades under andra hälften av 1200-talet men där bygget aldrig blev 
slutfört (fig. 2.5). Sockenkyrkan omnämns 1304 i samband med en visitationsresa av 
Linköpingsbiskopen Lars och invigningen av kyrkan (Floderus 1934, 75; Zachrisson 1999a: 
8). 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 en av de största på Gotland (Zachrisson 1999b:68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Västergarns säregna kyrkomiljö med två samtida kyrkor finner sin motsvarighet i Visby med 
fenomenet av de parvisa kyrkorna. Visbykyrkorna i par representerade förmodligen rumsligt 
avgränsade socknar i staden med en gotländsk och en utländsk församling (Andrén 2011: 96). 
Ett annat gemensamt drag är att såväl Visby som Västergarn verkar vara utbrutna som 
territorier ur omgivande socknar. Inklämd mellan grannsocknarna Eskelhem och Sanda kan 
tyda på att Västergarn som socken skapades i ett senare skede jämförd med andra socknar på 
Gotland. Ett indicium för ”utbrytningen” är rättigheterna för fisket som flertalet gårdar i 
Sanda och Eskelhem hade i Västergarnsån under 1600-talet (Thunmark Nylén 2006b: 491, 
fotnot 72; Carlsson 2011: 27, fig. 9). En möjlig fingervisning när Västergarn blev en egen 

Figur 2.5. Den nuvarande sockenkyrkan 

Foto: Ulrika Söderström 
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socken ger den redan omnämnda luckan i vallen. Förmodligen har gråsten från vallen använts 
för bygget av kastalen (Carlsson 2011: 82-86). Stenar från vallen kan också kommit till 
användning när man byggde den romanska kyrkan, särskild som fyllnadsmaterial för 
murarnas kärna (Falck 1979: 48) (fig. 2.6). Etableringen av Västergarn som egen socken 
skulle i så fall sammanfalla i tid när man överger vallen och bygger den nya stenkyrkan och 
kastalen innanför vallen någon gång efter mitten av 1100-talet. 

 

 
För att poängtera, Västergarn med sina två kyrkor påminner om medeltida städer med 
flerförsamlingsmiljöer. Visby med sina dubbelkyrkor togs redan upp som parallell. Ett annat 
exempel är Lund med en stor och internationell befolkning som har haft behov för flera 
kyrkor (Andrén 1985: 36-41). En möjlig tolkning är att den stående gotiska kyrkan har 
använts som sockenkyrka av den lokala befolkningen, medan den romanska kyrkan kan ha 
haft ett annat församlingsklientel exempelvis icke-gotländska befolkningsgrupper i 
hamnbosättningen (Conrad 2020). 
  Västergarns kustlandskap, likaså kontaktsonen mellan hav och land har sedan medeltiden 
genomgått stora förändringar. Hur nära fornlämningsmiljön med Västergarnsvallen och de 
undersökta medeltida husgrunderna i Västergarn har legat stranden är fortfarande inte 
klarlagt. Här återstår att lägga en viktig pusselbit, att studera Västergarns läge i kustlandskapet 
och strandzonens betydelse för bosättningsmönstret (se delrapport 1, Wallin, Kilger & 
Leidersdorff-Menzel). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6. Undersökning av den romanska kyrkoruinen i 1974. Översiktsbilden taget från koret. 

Tydligt syns rasmassor av gråsten. Foto: Valdemar Falck, ATA. 
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3. Resultat av tidigare seminariegrävningar och uppsatsarbeten 

Seminariegrävningarna i Västergarn mellan 2005 och 2013, och 2017 har berört en yta i den 
norra delen av vallområdet om cirka 1150 kvm, sammanlagt 66 schakt och ca 20 provgropar. 
Inte alla undersökta ytor har grävts ned till steril jord. Enstaka lämningarna som husgrunder 
har endast torvats av och dokumenterats. Undersökningarna har varit kopplade till olika 
frågeställningar och syften, vilka har skiftat fokus och vidareutvecklats i takt med att nya 
resultat i fält och genom analysen av kontexterna och fyndmaterial framkommit. I följande 
avsnitt ges ett kort resumé av några resultat från undersökningarna och bearbetningen av 
fynden i studentuppsatserna och andra publikationer.2  
  Seminariegrävningarna påbörjades 2005 på fastigheten Kyrkogården 1:1 och var initialt 
riktade mot att studera Västergarns medeltida kyrkomiljö (fig. 3.1-2). Syftet var att förstå den 
rumsliga relationen mellan den romanska kyrkoruinen, kyrkogården och handelsplatsen. Ett 
annat syfte var att studera sociala och religiösa förhållanden i kyrkomiljön, samt hälsomässiga 
aspekter av de gravlagda (Norderäng 2005, 2006).  

  

 

 

Mellan 2007 och 2013 koncentrerades undersökningarna till fastigheten Snauvalds 1:2 och ett 
större område norr om Sandavägen som på skattläggningskartan från 1742 ägdes av gården 

                                                      

 

 
2 För en mera detaljerad sammanfattning av tidigare seminariegrävningars resultat av olika områden och schakt 

se Söderström 2014: 13-16. 

Figur 3.1. Individ från 

kyrkogården romansk 

kyrkoruin, grav 1, 2005.  

Foto: Johan Norderäng  

 

Figur 3.2. Rekonstruktion romansk kyrkoruin. Teckning: J. 

Pajaujis. Planritning ruinen efter undersökningen (Falck 

1979: 46, bild 7-8). 
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Snovalls och av Västergarns prästbol. Detta område utgör idag trädgården till familjen 
Göthman, som äger fastigheten Snauvalds 1:2 (Norderäng 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; 
Kilger et al. 2014; Söderström 2014).  
  Genom undersökningarna kunde man dokumentera minst tio medeltida husgrunder. Dessa 
är knappast synliga idag inom vallområdet. Det är framförallt spisrösen som avtecknar sig 
som små förhöjningar i terrängen. Arkitekturen karakteriseras av hus med 
ramverkskonstruktion på syll, antingen i skiftesverksteknik, sk. bulhus eller knuttimring. 
Fyndmaterialet visar att flertalet har använts som boningshus. Husgrunderna visar i regel en 
standardiserad planlösning, med två rum, stuga och förstuga (fig. 3.3). Stugan uppvärmdes via 
en hörnugn (fig. 3.4). Stugor med hörnugn är vanliga både på Gotland och på det svenska 
fastlandet (Lihammer 2008; Eriksson 2016). I några fall tycks husgrunderna överlagra äldre 
stolpbyggda konstruktioner. Seminariegrävningarna har gett tillfällen att studera 
konstruktionen av hörnugnarna, deras placering och den praktiska användningen. I 
rapporterna omtalas ugnarna också som härdpallar och spisrösen. Hörnugnen tillhör också i 
regel den mest välbevarade delen (Kilger et al. 2014; Söderström 2014). Att notera är också 
flera lerbottnar som hittas i anslutning till husgrunderna (fig. 3.5). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.3. Husgrund med syll och hörnugn, undersökningarna 2012 (mot 

norr). Foto: Ulrika Söderström  

Figur 3.4. Rekonstruktion av två olika typer hörnugnar med hörnstolpe 

(Lihammer 2008: fig 16) 
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Aktiviteter knutna till husgrunderna avsätter ett tunt kulturlager, ca 10 cm tjockt (Kilger et al. 
2014: 38). Kulturlagret överlagras av ett nästan fyndtomt matjords- och ploglager, som 
överlagras av en grushorisont och ett närmast fyndtomt torvlager. Området söder om 
Sandavägen som topografiskt har ett mera centralt läge innanför vallen kan kulturlagren vara 
betydligt mäktigare, upp till 80 cm (Elfvendahl 1989: 6, 55) (fig. 2.1). Det kan tyda på att 
seminariegrävningar har berört periferin och inte de centrala delarna av hamnbosättningen. 
  Undersökningarna har genererat ett omfattande och rikt fyndmaterial bestående av t.ex. 
pärlor, kammar, kritpipor, nitar, hästutrustning, båtnitar och dräktdetaljer vilka har bearbetats 
och presenterats i en rad studentuppsatser (bl.a. Lönnegren Wikensten 2011; Frögeli 2011; 
Horvath 2012; Jibbefors 2013; Kjellén 2013; Koehler 2020; Bengtsson 2021). Även 
osteologiska studier av benmaterialet har genomförts, vilket resulterat i grundläggande 
kunskaper om djurhållning och matkonsumtion i det medeltida Västergarn (Hammarsten 
2013) (fig. 3.6). 

Figur 3.5. Lerbotten och hörnugn (övre kant), 

schakt 45, undersökningarna 2010 (från söder) 

Foto: Johan Norderäng 

Figur 3.6. Analys benmaterial schakt 56. 

Artfördelning enligt vikt (Hammarsten 2013: 17, 

fig. 3) 

Figur 3.7. Keramiken från Västergarn enligt 

vikt (Holmbäck 2014, tab.1 ) 
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De fyndrika lagren ger flera ledtrådar om användningen, ekonomi, hushåll och invånare, inte 
minst dateringen. Förutom ben och järn, är keramiken en av de vanligaste fyndgrupperna. 
Hittills har man kunnat analysera över 5000 skärvor, motsvarande ca 25 kilo i vikt (fig. 3.7). 
Flera uppsatser visar att keramiken kan användas som diagnostiska ledartefakter för att 
studera husgrundernas användning och bebyggelsens utbredning i tid och rum (Paananen-
Kemi 2011; Holmbäck 2014; 2017). Studiet av keramiken ger en uppfattning om de 
mängdmässiga proportionerna mellan godsen i en del av undersökningsområdet.3 Vanligast är 
östersjökeramiken (A II), följd av proto-stengods (C I), äldre rödgods (B II:1) och yngre 
svartgods (B I) (Holmbäck 2014). En fördjupande morfologisk och korologisk studie av 
östersjökeramiken visar att senast under andra hälften av 1000-talet existerar en bebyggelse 
innanför vallområdet. Aktiviteter kan påvisas i princip alla undersökta husgrunder (Holmbäck 
2017) (fig. 3.8). ICP-analyser av kärlens mineralogiska sammansättning tyder dessutom på att 
de vanligaste formgrupperna bland östersjökeramiken är lokalt producerade på Gotland. 
Intressant att notera är att yngre godstyper som t.ex. äldre stengods (C I) och äldre rödgods 
förekommer huvudsakligen i den södra delen av undersökningsområdet. En särskild tydlig 
koncentration finns i anslutning till den manifesta husgrunden 6 som undersöktes 2010. 
Utifrån keramiken kan huset dateras mellan ca 1250 till 1400 (Panaanen Kemi 2011) (fig. 
3.8). Spridningsbilden kan möjligen antyda att man avhyser delar av bosättningen innanför 
vallen under 1200-talet och att det sker en kontraktion till de lägen där bebyggelsen finns idag 
med de historiska gårdarna. De historiska gårdarna som framträder på kartorna och i 
revisionsboken i slutet på 1600-talet ligger längs huvudvägarna.4 

 

                                                      

 

 
3 I Holmbäcks studie från 2014 ingår endast materialet från den sk hästhagen. Keramikmaterialet från schakten i 

Göthmans trädgård och från kyrkogården väntar fortfarande på en översiktlig bearbetning. 
4 I de undersökta husgrunderna i Göthmans trädgård förekommer också en högre andel av yngre godstyper från 

senmedeltid och nyare tid som yngre rödgods och stengods. 

Figur 3.8. Spridningsbilden av olika godstyper i delar av undersökningsområdet fram till 2013: 

Östersjökeramik (A II, mörkblått), äldre rödgods (B II:1, rött) och tidigt stengods (C I, ljusblått) 

(Holmbäck 2014: fig. 14, 16, 18) 
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En kompletterande bild till keramiken om bebyggelsens utbredning i tid och rum ger 
myntfynden. Seminariegrävningarna har resulterat i 87 myntfynd vilka har studerats i sin 
arkeologiska kontext (Kilger & Elfvér 2014; Kilger, Elfvér & Svedjemo 2015) (fig. 3.9). 
Mynt börjar cirkulera i bosättningen i större omfång under 1200-talet och hittas 
huvudsakligen i syllstensgrunderna och då ofta i anslutning till hörnugnarna. 
Anmärkningsvärd är att det är få myntfynd förre 1200, och endast enstaka exemplar av de 
tidigaste Gotlandsmynten som börjar präglas från ca 1150-talet förekommer (Kilger et.al 
2014; Kilger, Elfvér & Svedjemo 2015: 145-7). Detta kan antyda att mynten inte cirkulerade i 
Västergarn och att hamnen inte tillhörde cirkulationsområdet för dessa mynt på Gotland (fig. 
3.9 – lösfynd 12). Det finns en relativ hög andel av tyska mynt. Ett fragment av en obestämd 
1200-tals brakteat förmodligen von Thüringen kan tyda på närvaron av köpmen från de 
östliga regionerna i det Tyska riket (fig 3.9 – lösfynd 72). Det förekommer även fyra 
vikingatida mynt varav tre bestämbara, bl.a. ett fragment av en samanidisk dirhem från 
Samarqand präglad 910 (fig 3.8 – lösfynd 65), en anglo-sachsisk penny från 1030-talet 
omvandlat till mynthänge (fig. 3.9 – lösfynd 73) och ett frisiskt Bruno mynt från Dokkum, ca 
1050 (lösfynd 66). Att notera är sju danska klippningar, som präglades av den danska kungen 
Christian II (1513-1523) under några få år till betalning av utländska legoknektar (fig. 3.9 – 
lösfynd 58). 

 

 

 

Ett viktigt resultat av undersökningarna är att kyrkomiljön i Västergarn nu kan knytas till en 
tidig medeltida bebyggelse innanför Västergarnsvallen. När den romanska absidkyrkan byggs 

Figur 3.9. Urval av mynt hittade under seminariegrävningarna i Västergarn 

(Kilger & Elfver 2014: 77). 
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runt mitten av 1100-talet sker detta i anslutning till en redan existerande bosättning. Det är 
möjligt att kyrkobyggnaden överlagrar även äldre lämningar från vikingatid. Stenpackningen i 
korets n-v hörn har tolkats som en möjlig vikingatida grav (Zachrisson 1999b: 64-5, 73-4, fig. 
16-17) (fig. 3.10). En alternativ tolkning är det kan röra sig om en hörnugn. 

 
Sammantaget tyder analyserna av det omfattande fyndmaterialet på en bebyggelsekontinuitet i 
delar av undersökningsområdet från senast andra hälften av 1000-talet till 1600-talet. 
Dateringen av bebyggelsen till 1000- och 1100 talet vilar huvudsakligen på analysen av 
Östersjökeramiken (Holmbäck 2017), kammaterialet (Frögeli 2011; Horvath 2012) och 
dräktuppsättningar (Bengtsson 2021). Om aktiviteterna innanför vallen sträcker sig ännu 
längre tillbaka återstår att se. Det föreligger nu flera fynd, särskild dräktmaterial som 
associerar till det senvikingatida dräktskiktet, som t.ex. gropornerade djurhuvudformade 
spännen, ringspännen med facetterade ändknoppar, dräktnålar, remdelare, bältesöljor och 
hjärtformade remändebeslag (Bengtsson 2021). Det omfattande materialet av kasserade båtar 
tyder på lagning av klinkbyggda båtar i undersökningsområdet (Koehler 2020). En sådan 
verksamhet förutsätter närhet till strand och vatten. För att förstå Västergarn´s anknytning till 
havet behöver man i fortsättningen studera topografin och terrängen mera ingående. En viktig 
pusselbit är att rekonstruera de forna strandlinjerna i förhållande till vallen.  
  För att sammanfatta, det arkeologiska källmaterialet och analyserna aktualiserar 
frågeställningar om Västergarns betydelse som en urban bosättning vilket diskuterades redan i 
tidigare forskning (t.ex. Schück 1926; Floderus 1934; Nerman 1934; Hed-Jakobsson 1999; 
Kilger, Söderström & Holmbäck 2018). De historiska källorna belägger platsens betydelse 
som hamn under 1300- och 1400-talen. Efter mer än femton års seminariegrävningar tyder 
arkeologin med all tydlighet att platsen har en tidigare okänd historia. Trots dessa nya resultat 
återstår att studera den medeltida bebyggelsens organisation, de individuella husgrundernas 
relation i förhållande till ett större bebyggelsemönster, eventuella tomtstrukturer, hur 
bebyggelsen och de dagliga aktiviteterna i Västergarn varit strukturerade, och om husen 
användes säsongsvis eller permanent. Med detta i åtanke vänder vi oss nu till årets 
undersökningar. 

 

 

 

 

Fig. 3.10. Översiktfoto koret 

romanska kyrkoruinen. 

Anläggningen i n-v hörnet (röd) 

tolkas som vikingatida grav alt. 

hörnugn. Långovala 

mörkfärgning med träkol 

framför huvudaltaret (grön) 

tolkas som medeltida 

centralgrav 

Foto: Valdemar Falck (ATA) 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med 2021 års undersökning är att fördjupa kunskapen om relationen mellan den 
senvikingatida och medeltida bebyggelsen samt dess rumsliga organisation. Undersökningen 
syftar vidare till att slutföra undersökningen av lämningarna i schakt 60 och 61 som endast 
undersöktes delvis i 2013 och därefter täcktes med markduk (Söderström 2014). Den 
georadarundersökning som genomfördes hösten 2018 bekräftar resultatet av tidigare 
seminariegrävningar att Västergarn gömmer en komplex bebyggelsesituation med flera 
bebyggelsefaser (Söderström & Kilger kommande). Resultaten antyder att det finns en 
koncentration av potentiella arkeologiska lämningar i området för schakt 60 (fig. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
De i schaktens västra del påträffade plankorna bedömdes 2013 vara av särskilt intresse. Dessa 
tolkades som ett golv eller en rasad husvägg (anläggning 60:12) (fig. 4.2). I schaktets mittparti 
och östra del påträffades en rad med fyra nedgrävningar, med ca 1,2 meters avstånd, varav två 
tolkades som säkra stolphål och ett som möjligt (anläggningar 60:2, 60:3, 60:6)5 (fig. 4.3). 
Raden tyder på en stolpbyggd konstruktion i öst-västlig riktning. Om plankorna och 
stolpraden var resterna av ett hus, och om de tillhörde samma eller olika konstruktioner kunde 
inte avgöras då (Söderström 2014: 19-28).  

                                                      

 

 
5 Den fjärde och östligaste nedgrävningen i raden, anläggning 60:8 bedömdes som för osäker och utgick.  

Figur 4.1. Schaktplan 60 med rutindelningar och anläggningar. Läge av vikingatida och tidig 

medeltida föremål (Söderström 2014: fig.7) 



 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I schakt 61 påträffades en möjlig brunn (anläggning 61:2) (fig. 4.4). Anläggningen framkom 
under torven som en halvcirkelformad formation med mörk, lerig jord i ytan. I ytlagret fanns 
också stora mängder sten, kol och större benbitar. Fynden i schaktet var förhållandevis 
spridda och få. Den preliminära analysen av georadarundersökningen indikerar att fynden 
som påträffades i schakt 60, bl.a. ett förgyllt bältebeslag med djurstil (förmodligen 
Jellingestil) som möjligen kan dateras till sent 900-tal (fig. 4.5) och ett anglo-saxiskt 
mynthänge från 1030-talet (fig. 4.6) kan ha legat inne i eller i anslutning till en stolpbygd 
huskonstruktion. En långtandad dubbelkam eller vävkam hittades på plankorna (fig. fig. 4.7). 
Från anläggning 60:1, möjligen en avfallsgrop beläggen i den östliga delen av schakt 60 
hittades ett gotländskt djurhuvudformat spänne daterad till sen-vikingatid (fig. 4.8). Området 
med avfallsgropen undersöktes inte i år. Sammantaget stärker fynden i båda schakten bilden 
av att området kan ha varit bebott och användes på olika sätt redan under 1000- och 1100-tal, 
möjligen ännu tidigare. 

 

 

Figur 4.2. Anläggning 60:12. 

Bevarade träplankor (mot väst)  

(Söderström 2014: fig. 17) 

Figur 4.3. Anläggning 60:2. 

Stolphål med bevarad trästolpe  

i botten (mot syd) (Söderström 

2014: fig. 9) 

Figur 4.4. Anläggning 61:2. 

Möjlig brunn under utgrävning  

(mot norr), (Söderström 2014: 

fig. 27) 
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Att återvända till schakt 60 och 61 anses som angeläget for att kunna sätta bebyggelse- och 
aktivitetsspåren i ett rumsligt och kronologiskt sammanhang. De tidigare undersökningarna 
har gett upphov till följande frågeställningar. 

Frågeställningar till schakt 67 

• Tillhör plankorna och stolparna i schakt 60 en eller flera byggnader? 

• Kan man i så fall utifrån fyndmaterialet och kontexten avgöra byggnadens eller 
byggnadernas användningstid och funktion? 

Frågeställningar till schakt 68 

•  Går det att fastställa tolkningen av den anläggning som påträffades i schakt 61 som en 
brunn? 

•  Kan man i så fall utifrån fyndmaterialet och kontexten avgöra brunnens användningstid 
och funktion? 

Studier av massmaterialet som t.ex. ben och keramiken ger dessutom möjlighet att studera 
deponering av kulturlager genom naturliga eller kulturella processer, aktivitetsytor och 
konsumtionsmönster. I rapporten ingår därför också fördjupande studier av ben, keramik och 
även järn från schakt 67. Vi hoppas att genom en relativ begränsad arkeologisk undersökning 
få svar på dessa frågor. Målet är att undersökningen ska kunna ge underlag till mer kunskap 
om hamnsamhället och byggelseutvecklingen innanför Västergarnsvallen. 

De frågeställningar som nämns i undersökningsplanen om Västergarns bebyggelsestruktur 
och övergripande organisation har vi däremot inte kunnat besvara i denna undersökning, t.ex. 
om husgrunderna representerar egna gårdsenheter eller tomter i en urban miljo, och hur 
tomterna i så fall gränsar till varandra. För att kunna studera Västergarns rumsliga 
organisation, tomter och gränser mellan tomter behövs undersökning och analys av större 
sammanhängande ytor.  

Figur 4.5. Bältebeslag  

med djurstil, förgyllt.  

ID 62938 Foto: Max Jahrehorn 

Figur 4.7. Långtandad dubbelkam  

eller vävkam. ID 63267.Foto: Max Jahrehorn 

 

 

Figur 4.6. Mynthänge med ögla,  

England, Jewel Cross,  

Kg. Harold I (1035-40). ID 62855  

Foto: Max Jahrehorn 

Figur 4.8. Gotländskt djurhuvudformat spänne, 

gropornerat. ID 62149. Foto: Max Jahrehorn 
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5. Genomförande och metod  

Schakten torvades av för hand och undersökningen genomfördes huvudsakligen med skärslev. 
All jord, utom topplagret med matjorden direkt under grästorven sållades i 4 mm-såll. 
Samtliga schakt, rutor, lager och anläggningar mättes in med totalstation. För att kunna 
genomföra kvantitativa spridningsanalyser av massmaterialet (t.ex. ben, järn och keramik) och 
jämförelser med materialet från tidigare undersökningar registrerades alla fynd även i ett 
rutsystem, där varje ruta är ca en kvm. Alla rutor i schakt 67 och 68 grävdes ut i sin helhet ner 
till steril nivå. 
  Fynden registrerades i en för ändamålet upprättad fynddatabas. Enskilda fynd som kunde 
knytas till anläggningar eller var daterbara mättes in situ. I princip alla fynd som kategoriseras 
som massmaterial, dvs. järn, och djurben tillvaratogs. Massmaterial som okonserverat järn 
kommer inte fyndfördelas utan magasineras på Campus Gotland för vidare forskning. I 
rapporten ingår också en osteologisk bedömning och spridningsanalys av benmaterialet från 
båda schakten (se osteologiska delrapporter). 
  Fyndspridningen av massmaterial och inmäta fynd presenteras i rapporten via GIS kartor. 
Fyndspridningsanalyser föreligger dock endast för schakt 67. Där det var möjligt har även 
data från 2013 års grävning använts i spridningsanalyserna. Flera källkritiska förbehåll finns 
vid tolkningen av spridningskartorna särskild av benmaterialet. I årets grävning var det 
möjligt att genomföra en mera detaljerad analys av benen, både efter vikt och antal. 
Exempelvis har ben från fisk och fågel kunnat bestämmas mera ingående, vilket inte var 
möjligt för materialet från 2013. En annan aspekt är att rutsystemet från schakt 60, 2013 inte 
elt går i fas med rutorna från årets grävning. Schaktbeskrivningar liksom planer upprättades 
av studenterna över samtliga schakt, kontexter och rutor. Studenterna fick också ta det 
huvudsakliga ansvaret för dokumentationen i enlighet med de anvisningar som angivits för 
den avancerade fältkursen. Dokumentationen är bilagd rapporten i form av kontextlistor, 
utvalda profilritningar och planscher av ett urval av föremål. Fyndlistor kommer finnas 
tillgängliga i en särskild bilaga i FORNREG och DiVA- portalen.6  
  Dokumentationen följer single context recording metoden, vilket innebär att varje lager 
resp. deponering bryts ner till en enhet här kallad en kontext. Eftersom varje ”odelbar” enhet 
undersöks som enskild kontext har undersökningen ämnat i så pass hög grad som det varit 
möjligt att följa naturliga och kulturella deponeringsprocesser. Vid undersökningen användes 
de övergripande kontexttyperna nedgrävning, lager, fyllning och konstruktion. De kontexter 
som bedöms höra samman delades in i grupper som även benämns anläggningar. Kontexter 
och grupper dokumenterades i fält med hjälp av kontext- och gruppblanketter på pekplattor. 
Av praktiska skäl numrerades kontexter och grupper efter sina respektive schakt. Schakt, 
grupper/anläggningar och kontexter dokumenterades med plan- och sektionsritningar, digitala 
foton samt med hjälp av inmätningsinstrument. Varje kontext beskrevs enligt Munsell´s 
färgbestämningschema. Efter fältarbetet lades det grävda undersökningsområdet igen och 
platsen återställdes till ursprungligt skick. 

                                                      

 

 
6 Digitala Vetenskapliga Arkivet https://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3829 

 

https://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3829
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6. Resultat schakt 67 

 

 

Schaktbeskrivning 
Schakt 67 lades i nordsydlig riktning och överlappade med den västra delen av schakt 60, som 
undersöktes under 2013 års utgrävning. Under 2013 års undersökningar påträffades rester av 
ett plankgolv och en stolprad som då tolkades som en potentiell byggnad i schakt 60 (fig. 4.2-
3). Eftersom det inte fanns tid att färdigundersöka dessa lämningar 2013 var syftet med årets 
undersökning att slutföra arbetet.  
  Schakt 67, etablerades som en rektangel på 7 x 6 meter, sammanlagd 42 kvm i nordlig 
riktning (grön yta) (fig. 6.1), som täckte 19 kvadratmeter av schaktytan från 2013 (orange 
yta). En upphöjning i terrängen väster om schaktet ansågs dölja ett potentiellt spisröse, vilket 
tillsammans med fyndbilden i den västra schaktkanten motiverade en utökning av schaktet 
västerut (fig. 6.2). Därmed öppnades ytterligare en 25 kvadratmeter stor yta, 5 x 5 meter (gul 
yta). En tredje utökning av schakt 67 företogs efter att spisröset som var rester av en hörnugn 
av medeltida typ och syllen till en husgrund frilagts. Syllen fanns endast bevarad i anslutning 
till ugnen och ca två meter österut (fig. 6.3). För att kunna fastställa om syllen fortsatte norrut 
öppnades en yta på 5 kvadratmeter längs schakts norra kant (blå yta). Totalt ingår 72 rutor och 
15 kontexter i schakt 67. Nedan följer en beskrivning av alla kontexter. 
 
 

 Figur 6.1. Skiss schakt 67 med rutsystemet från årets grävning. Schakt 60 från 2013 (orange)  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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Figur 6.2. Schakt 67, översiktsbild efter avtorvningen. En uppåtstickande sten från spisröset syns i 

förgrunden, schakt 68 i bakgrunden, (mot öst). Foto: Christoph Kilger 

Figur 6.3. Spisröset efter avtorvningen (mot norr). Foto: Christoph Kilger 
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Stratigrafi 
Stratigrafin i schakt 67 återges enligt Harris matrisen (fig. 6.4; kontextlista se bilaga):  

Kontext 67:01 överst är jord- och sandblandad grästorv. Underliggande kontext 67:02 tolkas 

som ploglager eftersom fynd som kan tolkas komma från underliggande kulturlagret 67:06 

har påträffats i denna kontext. Plankorna till trägolvet som påträffades 2013 (2013 anläggning 

60:12 i rutorna 43 och 44) frilades. Plankorna tolkas som en konstruktion och definieras som 

anläggning 67:03. 

 Vid utökning av schakt 67 påträffades ytterligare två konstruktioner: ett spisröse och en 

syll. Spisröset definieras som anläggning 67:04 och syllen, anläggning 67:05. Syllen och 

spisröset låg direkt under grästorven 67:01. Kontext 67:06 är kulturlagret och förekommer i 

hela schaktet. I botten av schakt 67 under kulturlagret 67:06, påträffades ett sandlager, kontext 

67:12. Utöver det finns det antal anläggningar som består av nedgrävningar med fyllningar 

som definieras här som grupper (G): ett möjligt stolphål G67:1 (nedgrävning 67:13 med 

fyllning 67:07), en grop med möjligt stolphål G67:2 (nedgrävning 67:14 med lerblandad 

fyllning 67:08), ett hålrum efter en bortplockad sten G67:3 (nedgrävning 67:15 med fyllning 

67:09). Kontext 67:10 är en mörkfärgning som ligger i botten av kulturlager 67:06. I slutet av 

undersökningen plockades spisröset bort. Under spisröset 67:04 fanns ett tunt gråbrunt 

jordlager, kontext 67:11.  

  Den stratigrafiska sekvensen av kontexterna kan tolkas på följande sätt. Spisröset är 

resterna av en ugnskonstruktion, en medeltida hörnugn. Begreppet hörnugn kommer därför 

användas fortsättningsvis i redogörelsen. Syllen är fundamentet till en ovanpåliggande 

träkonstruktion, antingen ett bulhus eller knuttimrat hus. Plankorna tillhör ett plankgolv i 

huset. Hörnugnen 67:04 byggs först, sedan syllen 67:05, sedan plankgolvet 67:03. Det mörka 

lagret 67:11 under hörnugnen kan ha bildats genom upphettningen av stenarna i 

ugnskonstruktionen över en längre tidsperiod. Kulturlagret 67:06 avsätts under husets 

användningstid både innanför och utanför konstruktionen. Efter att man har övergivit 

husgrunden odlas det i området vilket avsätter ploglagret 67:02. Grästorven överst 67:01 

bildas efter plöjningen genom naturliga processer som vegetation och sandflykt. 

 

 

 

Figur 6.4. Harris matris schakt 67. 
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Beskrivning av enskilda lager 
 
Kontext 67:01, grästorv 
Kontext 67:01 är ett lager. Grästorven 67:01 täcker hela ytan av schakt 67, dvs rutorna 1–72. 
67:01 består av mager sandblandad jord med inslag av gräs och rötter. Grästorven har 
varierande tjocklek på ca 10 cm med en diffus vertikal avgränsning mot underliggande 
kontext 67:02, dvs. ploglagret. Kontexten saknar sten. 
 
Kontext 67:02, ploglager 
Kontext 67:02 är ett lager. Lagret har varierande tjocklek på ca 10 cm med en diffus 
avgränsning mot grästorven kontext 67:01, underliggande kulturlagret kontext 67:06 och 
anläggningen 67:03. 67:02 består av lucker, mellanfet sandblandad jord med mindre inslag av 
stenar. Även kol och lera förekommer i mindre mängder i hela kontexten. Material från 
kulturlagret finns inblandat och lagret verkar omrört. I 67:02 förekommer ben av olika djur i 
varierande fragmenteringsgrad (1-200mm). Kontext 67:02 tolkas därför som ett ploglager. 
Lagret 67:02 täcker rutorna 1–72. Färgen som har en (mörk?)brun nyans motsvarar Munsell 
10YR 2/1. 
 
Kontext 67:06, kulturlager 
Kontext 67:06 är ett lager. Kulturlagret 67:06 täcker rutorna 1–53, 56–58 och 61–72, men 
verkar inte förekomma under hörnugnen, anläggning 67:04. Kontexten består av mörkbrun 
lucker jord motsvarande Munsell 10YR 3/2. Utöver jord finns inblandning av stenar mellan 
1–15 cm i storlek, sand och grus. Tjockleken på kulturlagret är mellan 2–5 cm. Kulturlagret 
angränsar tydligt mot anläggning 67:04, hörnugnen och anläggning 67:05, stensyllen. 
Kulturlagret har en tydlig gräns mot det underliggande sandlagret 67:12. Däremot är det svårt 
att avgränsa kulturlagret mot plankorna, anläggning 67:03 och det ovanförliggande ploglagret, 
kontext 67:02. 
  Merparten av fynden i schakt 67 förekommer i kulturlagret. Fynden är av varierande 
bevaringsgrad. Utöver fynden förekommer även kol och lera i mindre mängder utöver hela 
ytan. Större koncentrationer av lera finns i rutorna 1, 51–52 och 57, dvs. invid hörnugnen, 
anläggning 67:04. Mindre koncentrationer av trä förekommer i rutorna 31, 37–38 i södra 
schaktkanten. Förmodligen rester av ett plankgolv, anläggning 67:03 förekommer i rutorna 
52, 56–57 och 61–62 öster om hörnugnen, anläggning 67:04. En större koncentration av kol 
finns i ruta 53 väster om stensyllen, anläggning 67:05. I rutorna omkring hörnugnen, 
anläggning 67:04 påträffades också skörbränd sten. 
 

Kontext 67:11, lager under hörnugnen 
Kontext 67:11 är ett lager. Lagret förekommer i rutorna 44–46, 49–51, 54–56 och 59–61, dvs 
under hörnugnen 67:04. Kontexten består av lucker och mager jordblandad sand och grus i en 
rödbrun och gråbrun färg, Munsell 10YR 4/2 resp. 10YR 3/2 (fig. 6.5). Den horisontella 
avgränsningen är diffus, däremot avgränsas lagret tydligt mot hörnugnen, anläggning 67:04 
ovanför och underliggande sandlagret kontext 67:12. Fynden i 67:11 bestod av ett mindre 
antal benfragment. Den gråbruna färgen kan möjligen ha uppstått genom uppvärmningen av 
stenarna i ugnen eller annan kemisk reaktion, exempelvis kokning eller bränning av animalisk 
fett. Benkoncentrationer runt ugnen, brända ben och ben med slaktspår kan tolkas som spår 
efter matlagning (se delrapport Lindgren & Malmström).  
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Kontext 67:12, sandlager 
Kontext 67:12 är ett lager. Ett heltäckande sandlager 67:12 förekommer i alla rutor 1–72, 
beige färg, Munsell 10YR 7/3. Lagret består av lucker, mager och lös sand med grus och 
mindre mängd jord. Avgränsningen mot lagren ovanför kan tydligt ses i schaktprofilen, Inga 
fynd påträffades i denna kontext. I sandlagret finns spår av maskgångar ”bioturbation” (fig. 
6.6). Sandlagret tolkas som den forntida stranden. 

 

 
 

Figur 6.5. Mörkfärgad lager 67:11 under hörnugnen, (mot väst). 

Figur 6.6. Profil schakt 67, ruta 48, (mot väst). 
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Beskrivning av anläggningar och grupper 

 
 

 

Anläggning 67:03, plankor 
Anläggning 67:03 är en konstruktion. Rester av plankor förekommer i rutorna 1, 7, 13, 19 och 
52, dvs. öster om hörnugnen 67:04. Plankorna i rutorna 7 och 13 var täckta med plast sedan 
utgrävningen 2013. Det bevarade träet tolkades som rester av sammanlagt sex plankor. 
Längden bedömdes vara mellan 33–149 cm långa, tjockleken mellan 2–2,5 cm. På grund av 
dålig bevaring gick det inte att fotografera plankornas läge in situ. I planskissen framgår deras 
läge där det gick att dokumentera (fig. 6.7). I området där plankorna är bevarade har man 
förmodligen inte plöjt. Att notera är den långa nord-syd gående plankan som ligger tvärs mot 
övriga. Kan möjligen vara en träsyll. En framtida undersökning skulle kunna fastställa om 
plankorna och syllen fortsätter norrut. 
 
Anläggning 67:04, spisröset (hörnugn) 
Anläggning 67:04 är en konstruktion. Spisröset 67:04 omfattas av rutorna 49–51, 54–56 och 
59–61. Konstruktionen 67:04 tolkas som rester av en hörnugn (fig. 6.8)liknande dem som har 
dokumenterats vid tidigare undersökningar av syllstensgrunder i området (fig. 3.3). Kontexten 
består av en rektangulär konstruktion med en tydlig kantkedja. Dimensionerna av ugnen är ca 
2,5 x 2 m och höjden mellan 20 och 40 cm. Till ugnskonstruktionen användes främst gråsten 
av varierande storlek upp till 50 cm. Norra kantkedjan är inte lika tydlig utan ugnen buktar ut 
på nordsidan (fig, 6.2, rödmarkering). Det är oklart hur denna formation ska tolkas. Den kan 
vara sekundär och kan ha skapats efter ugnens användningstid, dvs. genom att man har 
plockat stenar från röset eller stenarna har rubbats genom senare plöjning. En annan möjlighet 
är att formationen är en del av själva ugnskonstruktionen och har med dess användning att  

Figur 6.7. Planskiss schakt 67, anläggningar och grupper. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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göra. På detta tyder fyndspridningen, särskild koncentrationen av slagg i omedelbar 
anslutning till formationen och då i rutorna 46 och 51. Den begränsade men koncentrerade 
mängden av slagg i detta område kan tyda på smideshantverk. Dessutom hittades inga fynd 
alls under formationen. Med all sannolikhet är formationen en funktionell yttre modul av 
ugnen. Möjligen kan det ha funnits någon form av träkonstruktion ovanpå stenarna i 
formationen. Träkonstruktionen kan t.ex. ha varit fundament för ett städ. 
  Ovanpå själva ugnen, mot mitten finns ett lager av mindre skörbrända stenar. I mitten av 
konstruktionen finns sandblandad jord mellan stenarna motsvarande färgnyans Munsell 10YR 
14/2. Fynden i ugnen bestod främst av ett litet antal fragmenterade ben, även lite kol 
påträffades. 
  Invid ugnens nordöstra hörn och intill stenformationen undersöktes anläggning G67:2, en 
lerfylld grop. I rutorna öster om ugnen påträffades många fynd däribland koncentrationer av 
krossad östersjökeramik, flinta, brända ben, flera verktyg som hammare, mejslar och knivar, 
brynen, ett bultlås, en kam, en blå tessera, en sländtrissa, en slipad bergkristall, en armborstpil 
m.fl. Fynden tyder på olika aktiviteter och hantverkssysslor som har ägt rum i anslutning till 
ugnen. Hur koncentrationen av brända ben ska tolkas är fortfarande oklart. 

Anläggning 67:05, syllstensrad 
Anläggning 67:05 är en konstruktion. Syllstensraden 67:05 är ett fundament till en husvägg. 
Syllstensraden består av gråsten och ligger i omedelbar anslutningen till hörnugnen 67:04 i 
rutorna 13, 19, 44, 49, 54, 59–62 och 67 (fig. 6.7). I rutorna 60–61 finns det en lucka i raden, 
vilket tyder på att man har plockat stenar från syllen förmodligen efter man har övergivit 
husgrunden. Konstruktionen är L-formad med en längd på 4,3 m i riktning öst-väst, och 3,6 m 
nord-syd. Bredden på syllstensraden är ca 45 cm. Syllstenarna är breda med flat yta och 
varierar i storlek mellan 40 x 30 till 70 x 40 cm. Anmärkningsvärd är att de stora stenarna 
intill ugnen har flat yta vilket tyder på att syllstenarna valdes med omsorg (fig. 6.8). Utanför 
längs den södra och västra syllen finns koncentrationer av keramik, förmodligen ett 
dumpningsområde för godset som användes i syllstensgrunden. 

Figur 6.8. Hörnugnen 67:04 och syllstensraden 67:05 under 

framrensningen, lodfoto 3D. Formationen (röd), G67:2 lerfylld grop (grön). 
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Anläggning 67:10, mörkfärgning 
Kontext 67:10 är ett lager. En mörkfärgad anläggning, 67:10 påträffades i ruta 68 i nord-
västra delen av schaktet (fig. 6.9). Mörkfärgning består av lucker mager jord motsvarande 
Munsells 10YR 3/1. Inom anläggningen påträffades även kol och mindre stenar. Kontexten 
var tydligt avgränsad horisontellt, och diffust avgränsad vertikalt mot kulturlagret 67:06. 
Fynden i 67:10 bestod av ett mindre antal fragmenterade benfragment. Anläggningen är diffus 
och kan inte ges en närmare tolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggning G 67:1, stolphål 
Anläggning G 67:1 är fyllning 67:07 och nedgrävning 67:13. Gruppen tolkas som ett stolphål. 
Stolphålet är placerad i ruta 12 i östra delen av schaktet. Form i plan är oval, 58 cm lång, 40 
cm bred och 39,5 cm djup. Anläggningen snittades. Profilen visar sluttande sidor och rundad 
botten (fig. 6.10). Fyllningen består av en lucker och mager jord blandat med mindre stenar, 
färg Munsell 10YR 2/1. I fyllningen hittades lera, järn, ben samt två keramikskärvor, 
östersjögods och yngre svartgods.7 Stolphålet tillhör möjligen samma konstruktion som 
stolphålen från undersökningarna i schakt 60 från 2013 (fig. 4.1, 4.3). 
 

                                                      

 

 
7 ID 66160 

Figur 6.9. Anläggning 67:10. 

 

Figur 6.10. Stolphål 

G67:1. 
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Anläggning G 67:2, lerfylld grop med stolpe? 
G67:2 i ruta 51 består av fyllning 67:08 och nedgrävning 67:14. Anläggningen låg i det 
nordöstra hörnet av hörnugnen 67:04, och delvis under det (fig. 6.7). Efter att hörnugnen var 
färdiggrävt kunde anläggningen undersökas i sin helhet. Formen i plan är halvoval, ca 100 x 
80 cm, djup 33 cm (fig. 6.11). I profilen syns anläggningens lätt sluttande sidor och dess 
bassängliknande form (fig. 6.12). Fyllningen 67:08 motsvarar Munsell 10YR 4/1. 

 

Anläggningen var delvis fylld med stenar av varierande storlek och hårdsintrad lera. Leran var 

svårgrävd. Eftersom stenar fanns i hela fyllningen är det osäkert om det har stått en stolpe i 

anläggningen. Vid undersökningar av liknande ugnskonstruktioner brukar en hörnstolpe påträffas i 

samma läge som anläggningen G 67:2 (fig. 3.3). Av de ben som togs till vara mättes två in för möjlig 

14C-datering. Anmärkningsvärd är koncentrationen av slagg i ruta 51 (67:06) och det stora antalet 

pärlor i fyllningen (67:08). Andra fynd är en bit flinta, en näverbit eller möjligen läder. Glaspärlorna i 

gropen (fig. 6.13) var lätt vittrade och har möjligen utsatts för värme eller möjligen kemisk påverkan i 

gropen. För att kunna fastställa gropens funktion togs ett lerprov för framtida kemisk eller 

mineralogisk analys. 

Figur 6.12. 

Anläggning 

G67:2. Ler- 

och stenfylld 

grop, i profil, 

(mot väst). 

 

Figur 6.11. 

Anläggning 

G67:2 innan 

undersökningen. 

I bakgrunden 

hörnugnen 

67:04, (mot 

väst). 
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G67:3, nedgrävning och fyllning 
Anläggning G67:3 tolkas som en nedgrävning 67:15 med fyllning 67:09. Anläggningen ligger 
i den södra syllstensraden, kontext 67:05 i en lucka mellan två syllstenar i rutorna 61–61 och 
66–67. Dimensionen i plan är 52 cm lång och 9 cm djup. Anläggningen snittades och 
dokumenterades. Profilen av anläggningen är oval med en rundad botten. Fyllningens färg 
motsvarar Munsells 10YR 3/2, konsistensen lucker och mager jord med mindre stenar ca 1–5 
cm. Inga fynd. Anläggningen tolkas som ett tomrum efter en syllsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.13. Glaspärlor och möjlig metallpärla från anläggning G67:2. 
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Översikt fynd 
För schakt 67 föreligger 440 registrerade fyndposter (förutom ben), klassificerade i 19 olika 

materialkategorier 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett urval av fynden bestående av material som keramik, järn och slagg, kopparlegering, ben 
och horn, glas, sten, skiffer och halvädelstenar redovisas och analyseras i följande text. 

 

Massmaterial 
Ben utgör den största andelen av massmaterialet med ca 18 000 fragment och en vikt på 23,5 
kg (72 kvm, ca 328 gram/kvm) (fig. 6.14). Både brända och obrända benfragment 
förekommer i hela schaktet. På ca 20 % av benen registrerades slaktspår. Att notera är att det 
förekommer också ben från katt vilket indikerar en bostadsmiljö. Majoriteten av benen är 
troligtvis matavfall. Totalt identifierades 12 arter: nötkreatur, häst, svin, får/get, fågel, fisk, 
katt, hund, hare, säl, människa och råtta (se bifogad delrapport 3, Lindgren & Malmström). 
  Sammanlagt hittades 207 skärvor keramik med en totalvikt på 807 gram (72 kvm, ca 2,88 
skärvor/kvm). Även ett stort antal järnföremål, sammanlagt 132 fyndposter med en vikt på 1,6 
kg togs tillvara. Utöver det dokumenterades 25 poster med slagg, ca 360 gram. 19 poster kan 
relateras till husgrunden och då mycket koncentrerad i rutorna som ligger i anslutning till 
hörnugnen, vilket kan tyda på smidesverksamhet. 
 

 

 

 

 

 

Material Antal 

poster 

Vikt 

Ben  23,5 kg 

Ben, bearbetad 10  

Bärnsten 2  

Cu legering 23  

Flinta 35  

Glas 11  

Horn 4  

Järn 132 1,6 kg 

Karneol 1  

Keramik 124 0,8 kg 

Kol 7  

Lera 9  

Näver 1  

Sandsten 2  

Skiffer 5  

Slagg 25 0,36 kg 

Sten 6  

Trä 40  

Figur 6.14. Översikt massmaterial i 

schakt 67 enligt vikten. 
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Keramik (pl. 1) 
De flesta skärvorna i schakt 67 hittades i direkt anslutning till syllstensgrunden (fig. 6.15). 
Godset är huvudsakligen östersjökeramik. Bestämning av östersjökeramiken enligt 
mynningsform följer Holmbäcks (2017) lokala klassifikationssystem för Västergarn (Väg) i 
Väg-grupper. Påfallande är avsaknaden av äldre rödgods. Detta kan tyda på att 
syllstensgrunden överges innan rödgodset kommer i bruk, någon gång under första hälften 
1200-talet. Även tidigt stengods fattas. Det förekommer dock enstaka skärvor av yngre 
svartgods (B1:1b), förmodligen från samma kärl. Spridda över schaktet öster om husgrunden 
och även längre österut i schakt 60 från 2013 kan skärvorna möjligen indikera att man har 
plöjt i området under medeltiden. 
 
Väg 9 (enhet 1) 
Närmast Väg 9, med cylindrisk hals och rak mynningskant och markant invändig kälning (pl. 
1a). Tunnväggigt gods utan ornamentik, förmodligen Roslund´s östersjökeramik b. Väg 9 
finns för övrigt i 12 enheter i Västergarnsmaterialet. Väg 9 klassas av Holmbäck som en 
mellangrupp mellan Väg 4 och 11, både lokalt producerade (Holmbäck 2017: 27f, 63). 
Datering av Väg 9 ca 1100-1150. Flera delar av ett och samma kärl (enhet 1) ligger i ruta 61 
invid hörnugnen.8 Skärvor av samma kärl kan förekomma utanför södra syllen från ruta 63 till 
66.9 Möjligen används syllen som dumpningsområde för trasiga kärl från husgrunden. 
 
Väg 10? 
Osäker bedömning om Väg 10, kan också vara Väg 12 eller 13 (pl. 1b).10 Skärvan hittades i 
ruta 41 i sydöstra hörnan av schaktet. Väg 10 förekommer i fyra enheter i Västergarn. 
Kärlformen antas inte vara lokalt producerad. På detta tyder också ICP-analysen (Holmbäck 
2017: 28). Väg 10 dateras mellan ca 1100-1250.  
 
Väg 14 (enhet 2 & 3) 
Närmast Väg 14, kärl med cylindrisk hals och utåtriktad avfasad mynningskant (14 mm), 
mörkt, nästan svart gods (pl. 1c). Närmaste likhet är Vi 32 (Roslund 2001: fig. 116 d, e). ). 
Många skärvor i schakt 67 av samma gods har linjeornamentik med parallella horisontella 
linjer.11 För Väg 14 föreligger inget dateringsförslag av Holmbäck. Vi 32 dateras av Roslund 
efter kontexter i Visby mellan ca 1050 och 1180, däribland en dendrodaterad kontext till ca 
1120 (Holmbäck 2017:31; Roslund 2001: 275f). Skärvor av förmodligen samma kärl ligger 
intill hörnugnen och utanför södra syllen (enhet 2).12 Mynningsbit av ett annat kärl av Väg 14 
passar med en mynning som hittades 2013 i schakt 60 (enhet 3).13  

Väg 25 (enhet 4) 
Närmast Väg 25, möjligen även Väg 18 eller 23 (enligt Holmbäck med viss tvekan) (pl. 1d). 
Stort kärl med mynningsdiameter på ca 190 mm kan tala för Väg 25. Mynningsbitar med 
avsatt invändig kälning. Mynningstjocklek 71 mm. Väg 25 efterliknar stora förrådskärl från 
Pskov och Novgorod från 1100-talets första hälft (Roslund 2001: 131, fig. 64). Motsvarande 
gods finns också från Visby, jämför Vi 48 (Roslund 2001:174f, 452). Datering för Väg 25 ca 

                                                      

 

 
8 Enhet 1: ID 65932, 65677, 65691 
9 t.ex. ID 65983, 66134, 66141, 66142, 66147, 66149. Skärvorna kan dock också tillhöra enhet 4. 
10 ID 65487 
11 t.ex. ID 66124, 66125, 66143, 66154 
12 Enhet 2: ID 65716, 65997 
13 Enhet 3: ID 65477, 2013 ID 63259. Möjligen också ID 66140 
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1150-1250. Två skärvor påträffades invid hörnugnen (enhet 4).14 
 
Yngre svartgods (Selling B I:1b) (enhet 5) 
I flera rutor i mellersta och östra schaktområdet i kulturlagret 67:06 påträffades enstaka 
skärvor av yngre svartgods (pl. 1e). Skärvorna kan tillhöra samma kärl (enhet 5).15 Skärvor av 
samma gods hittades även 2013 i schakt 60. Variant b dateras mellan ca 1230-1350 (Roslund 
2005: 46f). Förekomsten och spridningen av skärvorna indikerar en senare aktivitet i området 
efter att man övergett husgrunden. Spridningsbilden av mynningsbitarna tillhörande enhet 5 
antyder att man möjligen har plöjt öster om husgrunden. Plöjningsriktningen och storleken på 
åkern skulle kunna rekonstrueras med hjälp av keramiken och passningar de emellan i 
framtida undersökningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
14 Enhet 4: ID 65087, 65776 
15 Enhet 5: ID 65460, 2013 ID 62863 och 2013 ID 63286. Övriga skärvor ID 65416, 65460, 65464, 65602, 

65611, 65685, 65877 
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Figur 6.15. Spridningskarta schakt 67, keramiken.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel  
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Järnföremål och slagg (pl. 2) 
Föremål av järn utgör mängdmässigt efter ben den näst största fyndgruppen i schakt 67 (fig. 

6.16). Sammanlagd registrerades 132 poster med en sammanlagd vikt på ca 1,6 kg järn. Efter 

okulär besiktning klassificerades posterna i fyndkategori och sakord. Vanligast är kategorin 

fästanordningar med nitar, nithuvud och nitbricka. Båtnitarna bestämdes efter systemet i 

Richard Koehler´s masteruppsats (Koehler 2020).16 Klassifikationerna här bör dock anses 

vara preliminära. Järnföremålen från grävningen 2013 ingår inte i uppställningen här, men 

visas på spridningskartan. 

 

Fyndkategori Antal 

poster 

Sakord Antal 

poster 

Fästanordningar 66 Nitförband 9 

  Nithuvud 24 

  Nitbricka 7 

  Spik-Skaft 24 

  Krampa 2 

Häst 3 Hästskosöm 3 

Verktyg 17 Hammare 1 

  Bultlås 1 

  Kniv 6 

  Mejsel? 3 

  Nål? 3 

  Puns? 1 

  Obestämd  2 

Vapen 1 Armborstpil 1 

Rustning? 10 Plåt, Lamell?  

Obestämda 11   

Obestämbart 23   

Slagg 25   

      
         

Fästanordningar 
Bland järnföremålen utgör fästanordningar som t.ex. nit, nithuvud, nitbricka och spik den 

största föremålsgruppen med 66 fyndposter. Nitar, komplett med huvud, skaft och nitbricka 

klassificeras som nitförband (Edberg 2011: 13-14; Koehler 2020: 10-11, 34-49). Nitförband 

(pl. 2a-b), nithuvuden, nitbrickor (pl. 2c) och nit- eller spikskaft tillhör de vanligaste 

föremålstyperna i Västergarn. Sammanlagd har över ca 2800 poster registrerats i 

seminariegrävningarna. Många av de bevarade nitarna är böjda och har förmodligen kasserats. 

Resultatet av Richard Koehler´s studie (2020) tyder på en verksamhet i Västergarn för 

reparation av klinkbyggda skepp. Likande slutsatser drar Rune Edberg (2011) i hans studier 

av nitmaterialet från Sigtuna. Det är dock viktigt att poängtera att förmodligen inte allt 

nitmaterial är båtrelaterat och kan ha använts som fästanordningar i andra träkonstruktioner. 

                                                      

 

 
16 Bestämningen av materialet utfördes av Richard Koehler i oktober 2021. 
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Studier av nitmaterialet från Garnisonen i Birka kan tyda på detta (Johansson 2006). Det finns 

en variation vad det gäller storlek och design. Exempelvis kan små nitar, nithuvuden och 

nitbrickor i syllstensgrunden tillhöra ett skrin som kan ha stått bredvid hörnugnen mot 

sydväggen (pl. 2d-e).17 För ett skrin talar också fynd av ett bultlås i samma kontext (pl. 2h).18  

 

Häst 
Hästskosömmarna, sammanlagt tre, är av sk sommarsöm av typ A och dateras mellan 1000–
1200-tal (Borg 1998: 226–227) (pl. 2f).19  

Verktyg resp. redskapsliknande föremål 
I schaktet hittades också flera verktyg eller redskap av järn. En smideshammare (pl. 2 g)20och 
ett bultlås21 (pl. 2h) i ruta 62 öster om hörnugnen. Liknande hammare, också känd som klink- 
eller tynslehammare finns belagda från Eketorp på Öland och dateras till vikingatid och 
medeltid (Borg 1998: 132). Bland verktygen och redskapsliknande föremål finns åtta knivar, 
två föremål som tolkas som mejslar, tre nål- och ett punsliknande föremål, samt två 
obestämda föremål. Två knivar (pl. 2i-j), de mejselliknande föremål (pl. 2k) och en puns (pl. 
2l) hittades öster om hörnugnen i samma kontext som bultlåset, hammaren och de små 
nitarna.22 Klustret av järnredskap indikerar förmodligen en aktivitetsyta i syllstensgrunden 
med hantverksrelaterade sysslor. En annan hantverksrelaterad aktivitetsyta finns möjligen 
utanför södra syllen. Fyndet är en aning böjd nål med hål i böjningen som kan ha använts för 
att sy tyg eller segel (pl. 2m).23 Här påträffades även en böjd kniv, som kan ha används för att 
skära läder (pl. 2n).24 Ytterligare redskapskluster däribland ett nålliknande föremål och en 
kniv finns i nordöstra hörnet av schaktet intill stolphålet G67:1. Här förekommer också ett 
antal obestämda järnföremål av okänd funktion. 

Vapen och evt. delar av rustning 
En armborstpil hittades i anslutning till hörnugnen (Pl. 2o).25 Intressant är förekomsten av 
avlånga rektangulära plåtar med ett eller två synliga hål, som möjligen kan vara lameller till 
ett pansar eller en handske (Pl. 2p). Möjliga paralleller finns från massgravarna i 
korsbetningen och från andra fyndplatser (jmf Thordeman 1939: Visby fig. 401:2; Castel 
Trosino fig. 232 7, 8).26 Det förekommer också hopnitade plåtar som kan tillhöra delar av 
rustningar (Pl. 2q).27 Plåtarna hittades på och i anslutning till hörnugnen, utanför västra syllen 
och i nordvästra hörnet av schaktet. Om det verkligen rör sig om delar av rustningar behöver 
prövas i framtida studier.28 I sammanhanget bör också två avlånga rektangulära plåtar med hål 
nämnas. Plåtarna, magnetiska var delvis täckta med rost (Pl. 2r). Det är dock osäkert om 
plåtarna är av järn eller en legering. Båda hittades invid hörnugnen i samma yta som de 

                                                      

 

 
17 Små nitar: ID 65580, 65582, 65594; nitbrickor: ID 65743, 65745; nithuvud: ID 65717. I rutorna 56, 57, 61, 62 
18 ID 65192. Ruta 62. 
19 ID 66190, 65712, 66318. Rutor 43, 46, 54, intill västra syllen och norr om hörnugnen. 
20 ID 65093. Ruta 62, öster om hörnugnen 
21 ID 65192. Ruta 62, öster om hörnugnen. Låset verkar uppbrutet 
22 Knivar ID 65995, 65746, mejslar? 65944, 66057. Rutor 61, 62, 56, invid hörnugnen. Puns? ID 65142. Ruta 13. 
23 ID 65986. Ruta 67.  
24 Tolkningsförslag av Ny Björn Gustafsson. ID 65047. Ruta 25. 
25 ID 65726. Ruta 52. 
26 ID 65155, 66071, 66203, 66150. Rutor 56, 60, 61, 68. 
27 ID 65798, 65990, 65959, 65963, 65191, 66120. Rutor 46, 51, 53, 58, 60, 68. 
28 Plåten behöver konserveras och röntgas för att kunna fastställa om det finns flera hål i plåten. 
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perforerade och nitade järnplåtarna. 

Slagg 
Slaggen visar ett mycket tydligt fyndspridningsmönster: i anslutning till den norra 
utbuktningen av hörnugnen och den lerfyllda gropen i den nordöstra hörnan av ugnen G67:2. 
Fyndspridningen tyder på ett kontextuellt samband med den norra formationen av ugnen, 
vilket stödjer tolkningen att utbuktningen och gropen kan vara en funktionell del av ugnen. 
Möjligen kan det ha funnits någon form av träkonstruktion ovanpå stenarna. Den rumslig 
begränsade förekomsten av slagg i anslutning till ugnen tyder på smidesverksamhet i 
husgrunden. Vilken typ av slagg det rör sig om, exempelvis hammarslagg behöver framtida 
analyser visa. 

Figur 6.16:. Spridningskarta schakt 67, järnföremål och slagg.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel  
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Föremål av kopparlegering (pl. 3) 

Tjugofem poster med föremål av kopparlegering har registrerats. De kan klassificeras som 
smycken, ornerade föremål, redskap och delar av rustning (fig. 6.17).  

Smycken, ornerade föremål och redskap 
Bland smycken finns en tidig medeltida gotländsk dräktnål av typ 6b. Nåltypen dateras till 
period VIII:4, dvs. ca 1090-1200 (Thunmark-Nylén 1998: 121; 2006a: 120–126). Nålen 
hittades i södra delen av schaktet (pl. 3a).29 En bjällra, en sk rumbler bell, hittades utanför 
södra syllen (pl. 3b). Typen finns dokumenterat från exempelvis London, datering mellan ca 
1150–1350 (Egan 2002: 337ff).30 Olika slags bjällror, däribland rumbler bells är mycket 
vanliga i Västergarn. Bjällrorna tillhörde den medeltida dräkten och kunde vara fästa i trådar 
från bälten eller från band diagonalt över kroppen (Bengtsson 2021: 52-3). Dessutom, finns 
ett runt välvt koniskt beslag förmodligen tillhörande en dräkt (pl. 3c).31 Från syllstensgrunden 
föreligger också två ornerade metallrullar med hopklämda ändar (pl. 3d).32 Både det koniska 
beslaget och metallrullarna hittades i anslutning till hörnugnen (fig. 6.13).  
 I schaktets nordöstra hörn i anslutning till stolphålet G67:1 hittades flera vikingatida 
bronsartefakter: ett beslag, förmodligen till en kniv med punsad ornamentik längs kanten (pl. 
3e),33 nålen till en sölja eller dräktspänne,34och en avbruten synål (pl. 3f).35 Enligt Thunmark-
Nylén kan sådana synålar förekomma på vikingatida boplatser (Thunmark-Nylén 1998: 214; 
2006: 278). Här bör också nämnas flera andra föremål från botten till ett golvlager anl. 60:7 
som man undersökte 2013 (Söderström 2014: 23). I anläggning 60:7 hittades ett förgyllt 
bältebeslag med djurstil. Viktigt att nämna här är fynd av ett mynthänge, en anglo-sachsisk 
penny präglat under kung Harold I (1035-40).36 Både bältebeslaget och mynthänget anger en 
ungefärlig datering av kontexten med övriga vikingatida föremål, förmodligen slutet av 900-
tal och första halvan av 1000-talet. 
  I södra delen av schaktet hittades en kompositartefakt (Pl. 3g).37 Den består av en konisk 
avlång hylsa, avbrutet i två delar med cirkelornamentik. I hylsan finns en tandliknande insats 
av ben eller horn. Möjligen kan det röra sig om en slags hantverkskam.38 I samma ruta som 
kammen, framkom ett vikt bleck, förmodligen mynningen till ett kopparkärl.39 Liknande 
bleck och delar av kärl har dokumenterats i den medeltida husgrunden 6 (Norderäng 2010: 5-
10; Olsson 2012: 21). 
 
Länkar ringbrynja? 
På själva hörnugnen och i anslutning till den hittades två små länkar i kopparlegering. 
Länkarna kan möjligen ha varit avsedda för en ringbrynja.40 Tolkningen bygger på liknande 
fynd från Västergarn. En del av en ringbrynja i kopparlegering med samma typ av länkar 
                                                      

 

 
29 ID 65001. Ruta 31. 
30 ID 66131. Ruta 63. 
31 ID 65868. Ruta 46. 
32 ID 66222, 66301. Ruta 51, i lerfylld grop G67:2, samt ruta 56. 
33 ID 65516. Ruta 4. 
34 ID 65531. Ruta 17. 
35 ID 65626. Ruta 17. 
36 2013 ID 62855. Ruta 36. 
37 ID 65376. Ruta 32. 
38 Tolkningsförslag av Ny Björn Gustafsson 
39 ID 65131. Ruta 32. 
40 ID 65586, 66137. Ruta 52 och 49. 



 

 

 

43 

 

hittades vid seminariegrävningar i en grav söder om den romanska kyrkoruinen (Norderäng 
2007: 23, ID 1348). 

Produktionsrester? 
Det förekommer flera objekt som möjligen kan tolkas som produktionsavfall eller 

halvfabrikat: kopparslagg?41 en tråd42 och bandliknande föremål.43 Intressant att nämna här är 

en liten gjuttapp i brons44 och ett bronsbleckfragment med organiska rester45 som kommer 

från samma kontext som de vikingatida föremålen. 

 

 

 

 

 

 

 

Föremål i ben och horn (pl. 4)  
                                                      

 

 
41 ID 65675. Ruta 46. 
42 ID 65790. Ruta 56. 
43 ID 65549, 65884, 65904. Ruta 36, 53, 68 
44 ID 65866. Ruta 11. 
45 ID 65871. Ruta 6. 

Figur 6.17. Spridningskarta schakt 67, föremål kopparlegering. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel  
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Fjorton poster med bearbetade ben och horn har registrerats. Föremålen har kategoriserats 
som smycken och personliga föremål, redskap, spel och råmaterial (fig. 6.18). 
 
Smycken och personliga föremål 
En svarvad avlång benpärla, möjligen radbandspärla påträffades utanför södra syllen.46 
Ytterligare fyra exemplar är kända från Västergarn (Lönnegren-Wikensten 2011:15-16). 
Dessutom förekommer en tunnformad benpärla, förmodligen tappad mellan plankorna i 
syllstensgrunden.47 Motsvarande benpärlor har också hittats i Västergarn (Lönnegren-
Wikensten 2011: 15, 48-49, ID 113). 
  En nästan komplett sammansatt enkelkamm av Typ 1C (pl. 4 a) enligt Broberg och 
Hasselmos klassifikationssystem (Broberg & Hasselmo 1981).48 Sammansatta enkelkammar 
är den vanligaste kamtypen i Västergarn (Horvath 2012: 22–24). Kammar av typ Broberg & 
Hasselmo 1C dateras mellan ca 1050- och 1250-talet. På grund av den höga tätheten av 
nitarna kan exemplaret vara av yngre datum. Sådana enkelkammar kan ha varit bruk i 
Västergarn från slutet av 1100-talet till mitten av 1200-talet (Horvath 2012: 34). Kammen 
hittades öster om hörnugnen, i samma ruta som smideshammaren och bultlåset. I samma 
kontext hittades 2013 också en långtandad dubbelkam (Söderström 2014: 27).49  
  Två delar av förmodligen samma kam hittades i ruta 18 i den östra delen av schaktet i 
anslutning till stolphålet G67:1: en tandplatta och ett fragment av ett kamfodral.50 Delarna är 
för små för att kunna bestämmas och jämföras med andra kammar från Västergarn.51  
 
Redskap och råmaterial 
Bland redskap i ben finns en sländtrissa (23 gram) som hittades i sydöstra hörnet av 
schaktet (pl. 4b).52 I samma område framkom 2013 också en sländtrissa i ben av samma 
fabrik men i mindre format (2 gram).53 Att notera är också flera ben med hål som kommer 
från aktivitetsytor med verktygsfynd.54 En av dessa kan ha varit handtag till ett redskap, 
möjligen en kniv (pl. 4c).55 Ett fragment av en hornplatta med hål är möjligen en del av 
en vävbricka.56 Dessutom ett fragment av bearbetat råmaterial av horn, möjligen älg.57 
 
Spel 
En tärning av horn hittades i syllstensgrunden (4d).58 Tärningen följer varken den vanliga 
varianten A med sifferkombinationen 6+1, 5+2 och 4+3, eller den äldre varianten B med 
motställda sidor 6+5, 4+3 och 2+1 (Borg 1998: 311; Edberg 2021: fig. 2). Denna skiljer sig 
genom kombinationen 6+4, 5+3 och 2+1 (variant C, Edberg 2021: 20-21). Tärningar dyker 
upp i medeltida städer i Skandinavien som Trondheim, Bergen och Sigtuna från mitten av 

                                                      

 

 
46 ID 65359. Ruta 63. 
47 ID 65625. Ruta 7. 
48 ID 65179, 65744. Ruta 62. 
49 ID 63267. Ruta 43. 
50 ID 65053, 65865. Ruta 18, 
51 se studie av kamfodral från Västergarn, Frögeli 2011: 18, kat. 9.4. 
52 ID 65404. Ruta 42. 
53 ID 62551. Ruta 41. 
54 ID 65876, 66067, 66170. Ruta 4, 56, 58. 
55 ID 66005. Ruta 56. Kniv ID 65746. Ruta 62. 
56 ID 66067. Ruta 58.  
57 ID 65359. Ruta 31. 
58 ID 65718. Ruta 52. 
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1100-talet. I Sigtuna finns tärningar från väl daterade stratigrafier. Variant A förekommer 
tidigast i lager med datering 1175-1200, och variant B 1160-1200 (Edberg 2021: 21). En 
spelpjäs, tillverkad av spetsen av ett avsågat horn hittades utanför södra syllen (4e).59 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
59 ID 66121. Ruta 63. 

Figur 6.18. Spridningskarta schakt 67, föremål horn och ben.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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Föremål av glas (pl. 5) 
Föremål av glas, sammanlagt elva poster, är huvudsakligen pärlor. Det förekommer även 
glasfragment, en glastärning, en sk tessera och en möjlig glasten som kategoriseras här som 
råmaterial (fig. 6.19). 

Smycken 
Sammanlagd hittades tjugofem medeltida glaspärlor i den lerfyllda gropen G67:2 invid 
hörnugnen (fig. 6.13): 

 en gul pärla, opak, tunnformad, typ A3, ID 66232 (jmf Lönnegren-Wikensten 
2011: 39-42) 

 en gul pärla, blå dekorerad i mitten, cylindriskt, typ C, ID 66285 (jmf 
Lönnegren-Wikensten 2011: 39-42) 

 19 gulaktiga pärlor, ringformad, typ A1, och en dekorerad glaspärla med 
oregelbundna slingor, typ C1, ID 66287, anfrätt, (jmf Lönnegren-Wikensten 
2011:12) 

 en pärla, flerfärgad, blå-röd? opak, tunnformad, typ C, ID 66289, mycket ärjat 

 en gulaktig pärla, ringformad, typ A1, en dekorerad glaspärla med 
oregelbundna slingor, typ C1 och ett obestämbart pärlfragment, ID 66293 (jmf 
Lönnegren-Wikensten 2011:12) 

 Ytterligare en glaspärla hittades utanför södra syllen även den anfrätt: 
 turkos pärla, opak, tunnformad, typ A3, ID 66122, ruta 65 (jmf Lönnegren-
Wikensten 2011:41). 
 

Liknande glaspärlor har hittats tidigare i Västergarn och dateras till 1000- och 1100-tal 
(Lönnegren-Wikensten 2011: 26-27). Flera av pärlorna i gropen, dvs anläggning G67:2 var 
anfrätta vilket kan tyda på att de har utsatts för värme eller kemisk påverkan. Varför så många 
pärlor hittas i samma kontext öppnar för olika tolkningsmöjligheter. Pärlorna kan tillhöra en 
kedja och har deponerats tillsammans i gropen under ett eller flera tillfällen. En annan tänkbar 
möjlighet är tillverkning av pärlor. Gropen kan ha använts för att kyla ned glaset efter 
uppvärmningen.60 
 
En vikingatida glaspärla, opak, grå med blå ögon hittades 2013 i anläggningen 60:7  
(pl. 5a).61 

Glasbägare? 
Två lätt böjda fragment av blått glas, varav en med vit emalj, kan möjligen vara rester av en 
glasbägare (pl. 5b).62 Fragmenten hittades längs norra schaktkanten. Båda fragment tillhör 
kulturlagret 67:06 och är därför inte recenta. Samma typ av blå skärva hittades 2010 i 
närliggande schakt 45.63  

 

                                                      

 

 
60 Tack till Ny Björn Gustafsson för tolkningsförslaget.  
61 2013. ID 62315. Ruta 22.  
62 ID 65672, ID 65757. Ruta 5, 47. 
63 2010: ID 7109. Ruta 5. 
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Glasämne 
Två spännande föremål från syllstensgrunden och från samma kontext invid hörnugnen är en 
glaskub i kobaltblå färg, en sk tessera64(pl. 5c) och en glasten (pl. 5d).65 Tesserae kommer 
ursprungligen från antik mosaik i romerska byggnader och har använts som råämne i 
glastillverkningen under tidig medeltid. Flera tesserae i olika färger har hittats i Paviken i en 
verkstadskontext där man förmodligen har producerat glaspärlor (Karn 2013). Fram till slutet 
av 1100-talet användes blåa tesserae som råmaterial för tillverkning av blått glas och emalj, 
vilket också Theophilus vittnar om. Det är först i perioden mellan 1190 och 1230 att 
verkstäderna i Europa klarar att producera blått glas på egen hand (Freestone 2015: 36-39). 
Att man förmodligen slutar använda tesserae mellan ca 1190-1230 kan ge en terminus ante 
quem när verksamheterna i syllstensgrunden upphör. Därmed öppnas frågan om man kan ha 
tillverkat glaspärlor i syllstensgrunden. Produktion av medeltida glaspärlor som är enkla i 
utförandet lämnar inte många spår i jämförelse med vikingatida pärltillverkning (Callmer & 
Henderson 1991). Med tillgång till råglas kan den i princip genomföras utan avancerad 
utrustning. Exempelvis kan glaset smältas i järnpannor över en värmekälla. Produktion av 
glasbägare däremot är betydligt mera avancerad. Den kräver slutna ugnar och högt tekniskt 
kunnande om glasblåsning och kunskaper om fysikaliska och kemiska processer.66 
Tillverkning av enkla medeltida pärlor framstår därmed som en möjlighet, dock i begränsad 
omfattning. Möjligen skulle jämförande kemiska analyser av råglaset och glaspärlorna från 
gropen kunna ge intressanta resultat i frågan. I så fall är pärlmakeri en av flera 
hantverkssysslor som kan ha ägt rum i anslutning till hörnugnen. 

 

 
                                                      

 

 
64 ID 65940. Ruta 61. 
65 ID 66286. Ruta 61. 
66 Muntligt meddelande av Dominic Ingemark. 

Figur 6.19 Spridningskarta schakt 67, föremål glas.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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Föremål av sten, skiffer, halvädelstenar (pl. 6) 
Föremål i sten, skiffer och halvädelstenar är den mest heterogena fyndgruppen med olika 

materialkategorier med sammanlagd 51 fyndposter (fig. 6.20). Vanligast är flinta med 35 poster.   

 

Material Antal 

poster 

Fyndkategori Sakord 

Bergkristall 1 Smycke Infattningssten 

Karneol 1 Smycke Pärla 

Bärnsten 2 Råmaterial - 

Flinta 35 Redskap Eldslagningsflinta 

Sandsten  2 Redskap Slipsten 

Skiffer 5 Redskap Hänge, Bryne 

Kalksten 4 Redskap Sländtrissa, Bryne? 

Granit 1 Redskap Nätsänke 

 

Smycken 

I seminariegrävningarna i år hittades en vikingatida karneolpärla i östra delen av schaktet (pl. 6a).67 

Den är avlång och rörformad med åtta facetter. Pärltypen är av östlig import och vanlig i 

smyckeuppsättningar från perioden ca 860-950 (Delvaux 2017: 21-23).68 I 2013 hittades i ungefär 

samma område en hel facetterad polyedrisk och två fragment av karneolpärlor (pl. 6b).69 Från 

syllstensgrunden öster om hörnugnen kommer en oval lins eller infattningssten i bergkristall (pl. 6c).70  

 

Redskap 

Bland redskap i kalksten, granit, flinta, sandsten och skiffer finns brynen, en sländtrissa och 

eldslagningsflintor. En sländtrissa i kalksten (21 gram) (pl. 6d),71 ett bryne i sandsten (pl. 6e)72 resp. ett 

i gråbrun skiffer hittades intill hörnugnen och södra väggen i samma område där det finns flera andra 

redskap och personliga föremål som redan togs upp tidigare.73 Skifferbrynet är avlång rektangulär och 

tunn med en urgröpning på kortsidan (pl. 6f).74 Sammantaget förstärker klustret av olika föremål 

intrycket att i rutorna 61 och 62 kan ha legat i ett skrin. Ett nätsänke i granit hittades utanför västra 

syllen tätt intill en av kantstenarna (pl. 6h).75Om sänket kan associeras med fiske, kan det tyda på att 

västra syllen är ytterväggen där man kan ha hängt upp nät för torkning. En sista observation från 

syllstensgrunden är spridningen av flintan. Några av fragmenten utan skarpa kanter kan vara naturliga. 

Men andra är trolig eldslagningsflinta. Särskilt de lite större bitarna. Fler av avslagen, huvudsakligen 

sydskandinavisk flinta hittades i anslutning till hörnugnen vilket kan stödja antagandet att det handlar 

om eldslagningsflinta (fig. 6.27).76.  

  En markant anhopning med brynen av skiffer, slipstenar och bearbetade stenar av olika 

                                                      

 

 
67 ID 65031. Ruta 17. 
68 Samma typ finns också i Fröjel (Carlsson, Viking beads from Fröjel). 
69 2013. ID 62346, 62854, 63171. Ruta 1, 36, 22. 
70 ID 65723. Ruta 57. 
71 ID 65157. Ruta 61. 
72 ID 65719. Ruta 61. 
73 Dvs. mejslar?, puns?, hammare, bultlås, vävkam, enkel sammansatt kam, tessera, råglas. 
74 ID 65085. Ruta 62. 
75 ID 65989. Ruta 53. 
76 ID 65587, 65748, 65774, 65780, 65928. Ruta 45, 46, 47, 61 
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stenmaterial framträder längs norra schaktkanten och i nordöstra hörnan av schaktet intill stolphålet 

G67:1.77 Att särskilt uppmärksamma är ett hänge av gråbrun skiffer med tillverkat hål (pl. 6g).78 

Paralleller finns bl.a. i vikingastaden Kaupang i Norge (Resi 2011: 382, fig. 14.11). Liknande hängen 

finns också i det vikingatida Paviken (Thunmark-Nylén 2006a: 221). Thunmark-Nylén anmärker 

också att motsvarande hängen förutom i Paviken inte förekommer på Gotland (Thunmark-Nylén 

2006b: 488). Dessutom finns en slipsten i sandsten med slipränna och borrhål (pl. 6i).79 Paralleller 

finns också i Kaupang (Resi 2011: 383, fig. 14.12). Förekomsten av brynen och slipstenar sällar sig till 

flera andra vikingatida föremål och understryker fyndområdets vikingatida karaktär. Ett fragment av 

ytterligare ett skifferbryne kommer från södra området i schaktet.80 

 

Råmaterial 

Två bärnstensfragment hittades norr om hörnugnen.81 

 

 

 

 
                                                      

 

 
77 Fragment skifferbryne ID 65683. Ruta 6; fragment slipsten, okänt material ID 65946. Ruta 3; mångkantig, flat 

kalksten ID 65026. Ruta 3. 
78 ID 65692. Ruta 5. 
79 ID 66177. Ruta 6. 
80 ID 65056. Ruta 38. 
81 ID 65958. Ruta 45. 

Figur. 6.20. Spridningskarta schakt 67, föremål sten, skiffer och halvädelstenar.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel  
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Diskussion 
Undersökningen av schakt 67 har gett en del nya resultat som på flera sätt förändrar tolkningarna av 

lämningarna som gjordes 2013. Resultaten från undersökningen av schakt 67 ger också en mera 

sammansatt bild om bebyggelsen och olika aktiviteter över tid i området.  

Följande frågeställningar var vägledande för undersökningen av schakt 67: 

• Tillhör plankorna och stolparna i schakt 60 en eller flera byggnader? 

• Kan man i så fall utifrån fyndmaterialet och kontexten avgöra byggnadens/-arnas 
användningstid och funktion? 

En samlad bedömning av fyndmaterialet och fyndkontexterna föranleder att dela in ytorna i 
schakt 67 i olika fyndområden. I planskiss (fig. 6.21) visas fyndområdena och schakt 60 samt 
anläggningarna från 2013: 

•  
Område A (grönt) i västra delen av schaktet med syllstensgrunden, dvs. hörnugnen med 
syllstensraden och plankgolvet. Syllstensgrunden tolkas efter analysen av fynden som en 
medeltida husgrund. De bevarade plankorna går i öst-västlig riktning. De avgränsas av en 
planka som har orientering nord-syd. Förmodligen markerar plankan den östliga väggen av 
den medeltida husgrunden. En östlig syll av stenar kan ha funnits och kan vara bortplockad, 
alternativt att plankan är resten av en träsyll. Tar man fyndspridningsmönstret exempelvis 
keramiken i beaktande framstår andra alternativet som mera sannolikt. Det betyder att den 
södra stensyllen är kortsidan av huset. I så fall har vi undersökt halva husgrunden och resten 
ligger fortfarande under torven. En annan syllstensgrund som undersöktes 2012 i Västergarn 
har proportionerna ca 9,0 x 4,5 meter (Eriksson 2016: 20, tab. 1). Väggen och proportionerna 
av syllstensgrunden från 2012 projiceras in i planskissen för att indikera en möjlig grundplan 
av det medeltida huset. Proportionerna verkar snarlika. Även fyndspridningen följer den 
förmodade grundplanen. De medeltida fynden hittas väster om den nord-sydgående plankan 
resp. träsyllen. Fortsatta undersökningar skulle därför kunna testa hypotesen om den 
medeltida husgrunden och golvplankorna fortsätter norrut under torven. 

• Område B (rött) i östra delen av schaktet. Området utmärker sig genom förekomsten av 
stolphål, ett större antal av vikingatida föremål och förhållandevis många båtnitar. I 
undersökningen 2013 har man kunnat dokumentera tre säkra stolphål i rad (anl. 60:2, 3, 6). I 
undersökningen i år har man hittat ytterligare ett stolphål G67:1 som ligger i ruta 12, norr om 
stolpraden. Det kan tänkas att stolparna tillhör samma byggnad. I anslutning väster om stolpen 
G67:1 finns botten av ett svart golvlager med fet jord innehållande slagg, brända ben och 
bränt lera (anl. 60:7). Spridningen av föremålen av vikingatida karaktär finns i området 
mellan ruta 2 och 6 i norr och ruta 20 och 24 i syd och fortsätter förmodligen längre österut 
och norrut. Det vore därför önskvärt att fortsätta undersökningen även i detta område.  

Karakteristiskt även för andra anläggningar i område B är att de innehåller svart fet jord, 
ibland med skörbränd sten, bränd lera och brända ben. 

• Området C (blått) i sydliga delen av schaktet. Området kan ha utgjort en yta för olika 
sysslor på sydsidan av den medeltida husgrunden. Verktyg såsom böjda nålar och knivar kan 
antyda arbete med segel, tyg och läder. Vid södra schaktkanten finns förhållandevis många 
fynd, som sländtrissor i ben vilket skulle kunna indikera aktivitetsytor från en annan husgrund 
i området. Närmast ligger hörnugnen och lerbotten i schakt 45 som undersöktes 2010 
(Norderäng, Kristiansson & Kilger 2010: 10-12). 
 
Plankorna som dokumenterades 2013 utgör golvet i den medeltida syllstensgrunden och har 
inget samband med stolphålen. Eftersom de medeltida och vikingatida fynden inte överlappar 
varandra i schaktet kan man anta att stolpbyggnaden restes först. Sedan bygger man 
syllstensgrunden i anslutning väster om stolpbyggnaden. Det kan betyda att båda byggnaderna 
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kan ha stått samtidigt bredvid varandra under en viss period. När stolpbyggnaden sedan 
överges står syllstensgrunden kvar. Förmodligen under första hälften av 1200-talet överges 
även syllstensgrunden och efter en viss period börjar man plöja i området. Fynden från själva 
husgrunden och utanför syllen ger oss ett hyfsat bra dateringsunderlag när man bygger och 
överger byggnaden. När den stolpbyggda konstruktionen byggs och överges är däremot mera 
osäker och bör undersökas mera ingående i framtida studier och undersökningar. 

Resultaten tyder på tre skilda kronologiska faser i schakt 67:  

 vikingatida bebyggelsespår i anslutning till en stolpbyggd konstruktion i östra delen av 
schaktet, sannolikt från 1000-talet. 

 en medeltida aktivitetshorisont, huvudsakligen från 1100-talet till början av 1200-talet 
i anslutning till en syllstensgrund med hörnugn i västra delen av schaktet. 

 Spår efter plöjning som avslutande fas  

På plöjning tyder de stratigrafiska observationerna där kontext 67:02 tolkas som ploglager och 
även spridningsmönstret av enstaka skärvor av yngre svartgods (B1:1b). Mynningsbitarna 
kommer förmodligen från ett och samma kärl och kan indikera en senare aktivitetshorisont än 
syllstengrunden. Svartgodset av den yngre varianten b som dateras mellan ca 1230-1350 
(Roslund 2005: 46f).  

 

Syllstensgrundens användningstid och funktion 
Den mest tillförlitliga dateringen av husgrunden och tillhörande kontexter ger analysen av 

keramiken. Östersjökeramiken är det dominerande godset och kan klassificeras i formgrupper 

enligt Martin Holmbäcks lokala system för Västergarn (2017). Formgrupperna från 

Fig, 6.21 Planskiss som visar fyndområden A, B och C, samt anläggningarna  

från schakt 60. Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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husgrunden och syllen kan dateras mellan ca 1100/1125 och senast 1200/1230. Intressant att 

notera är att ingen hög- och senmedeltida importkeramik som t.ex. äldre och yngre rödgods, 

eller stengods förekommer i schakt 67. Äldre rödgods är en paraplybeteckning för ett flertal 

godstyper från olika produktionsområden i Västeuropa. Godset finns redan i produktion under 

1000-talet både på kontinenten och i England men börjar importeras i större omfattning till 

Skandinavien först i början av 1200-talet. Under 1200-talet börjar man även producera äldre 

röd gods i städerna i södra Östersjöområdet (Gaimster 2014: 64f; Roslund 2005: 47). Det är 

dock fortfarande inte klarlagt när godset kommer till användning på Gotland.  

Andra daterbara föremål från schakt 67 är bl.a. pärlorna i lergropen G67:2 och enkelkammen. 

Den enkelsammansatta kammen av Broberg & Hasselmo typ 1C med tätsittande nitar är av 

den yngre varianten. Även den blåa antika tesseraen som hittades invid hörnugnen kan också 

ge en indikation på husgrundens brukstid. Användningen av tesserae i glashantverket slutar i 

det medeltida Västeuropa under perioden mellan ca 1190 och 1230. Övriga fynden ligger i 

samma tidshorisont som östersjökeramiken från husgrunden, mellan ca 1100/1150 till senast 

1250, förmodligen tidigare.  

  Avsaknaden av importerad västeuropeisk keramik i husgrunden resp. närvaron av 

östersjökeramiken kan tolkas kronologiskt, dvs. som en indikation på brukshorisonten av 

husgrunden. Husgrunden överges innan keramik som äldre rödgods och stengods kommer i 

bruk i Västergarn. En annan möjlighet är att avsaknaden av äldre rödgods och stengods är 

kulturellt betingad och vittnar om olika konsumtionsmönster i Västergarn, exempelvis den 

gotländska lokalbefolkningen som föredrar lokalproducerad keramik. För detta skulle kunna 

tala att flera formgrupper av östersjökeramiken i Västergarn är tillverkade på Gotland 

(Holmbäck 2017). Förekomst av importerad keramik som t.ex. yngre svartgods, äldre rödgods 

eller stengods skulle å andra sidan kunna tolkas som närvaro av inflyttare, exempelvis 

utländska köpmän och hantverkare (Gaimster 2014: 63-69). 

  I syllstensgrunden försiggick olika aktiviteter. Koncentration av ben med slaktspår och 

brända ben invid hörnugnen och utanför syllen kan tyda på köttkonsumtion. Även den höga 

andelen rörbenen av boskapsdjur, likaså förekomsten av hårt brända ben indikerar detta (se 

delrapport 3). De flesta keramikskärvorna huvudsakligen östersjökeramik hittades i eller 

direkt i anslutning till husgrunden. Koncentrationer fanns rutorna öster om hörnugnen, och 

utanför den västra och södra syllen. Det kan tolkas som området vid ugnen är det 

huvudsakliga området där man hanterade keramiken. Efter bruk och slitage deponerades 

trasiga kärl utanför huset och södra resp. västra syllen. Eftersom förmodligen endast södra 

delen av huset är undersökt kan fynd av keramikskärvor i framtida undersökningar 

komplettera bilden. 

 Proportionerna av hörnugnen ca 2 x 2,5 m verkar vara av samma storlek som tidigare 

undersökta ugnar i Västergarn. En påfallande skillnad är dock utbuktningen på nordsidan av 

konstruktionen. Vi har tolkat stenformationen som en funktionell del av ugnen, som möjligen 

har med användningen av ugnen att göra. Koncentrationen av slagg här kan tyda på 

vidarebearbetning av metaller som järn. Intressant i sammanhanget är flera perforerade och 

nitade plåtar av järn, samt två länkar i kopparlegering på och i anslutning till ugnen. Plåten 

kan möjligen vara lameller till pansar. Länkarna skulle möjligen kunna tyda på tillverkning av 

länkar till en ringbrynja. Utan närmare studier av plåten, t.ex. via röntgen vill vi inte dra mera 

långt gående slutsatser. Men en smedja för lagning av rustning framstår som en möjlighet. I 

alla fall bör man registrera motsvarande föremål i framtida undersökningar.  

  Vad det gäller funktionen av ugnen bör man också nämna den med hårt packad lera och 

av stenar fyllda bassängformade gropen (G67:2) i nord-östra hörnan av ugnen. Vid 

undersökning av hörnugnar brukar det finnas en hörnstolpe i samma läge (Eriksson 2016: 17). 

Stolpen var förmodligen en slags spispelare, exempelvis vid kokning av mat i grytor ovanför 
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eldstaden. I gropen hittades dock inga rester av en stolpe. Att leran var hårdpackat eller 

sintrad kan tyda på att man hällde kokande vatten eller annan vätska i gropen. Alla glaspärlor 

från lergropen G67:2 förefaller vara vittrade förmodligen till följd av värme- eller kemisk 

påverkan. Baserat på kontexten de påträffades i och att de hittades tillsammans med andra 

pärlor kan dessa tillhöra en pärlkedja. En annan möjlig tolkning är att gropen kan ha använts i 

produktion av glaspärlor. För detta talar fynd av råglas och en tessera. 

  Ett kluster av speciella föremål kommer från rutorna 61 och 62: en hammare, tre 

mejselliknande verktyg, en kniv, två brynen, en sammansatt enkelkamm, råglas, en blå tessera 

och en sländtrissa. Från undersökningarna 2013 föreligger en vävkam som hittades i ruta 43 

(motsvarande ruta 13). Förekomsten av små nithuvuden i samma område kan tyda på att 

föremålen kan ha legat i ett skrin eller en kista. Sammantaget har vi kunnat dokumentera spår 

av olika hantverk och sysslor i husgrunden. För att få flera ledtrådar är det därför önskvärd att 

undersöka hela husgrunden. 

 

Stolpbyggnadens användningstid och funktion 
Stolparna som hittades i schakt 60 och stolpen G67:1 i ruta 12 från årets undersökning kan 
tillhöra en stolpbyggd konstruktion i den östra delen av schaktet. En indikation på att 
stolphålen kan höra ihop och är av tidigare datering än syllstensgrunden ger flera vikingatida 
föremål som hittades i anslutning till stolpen och anläggningen 60:7 som dokumenterades 
2013. Anläggningen tolkades då som ett golvlager. Sammantaget finns det flera kluster av 
vikingatida föremål i den östra delen av schaktet: 

 två karneolpärlor och karneolfragment 

 en vikingatida flerfärgad glaspärla 

  en vikingatida synål 

 ett skifferhängbryne med hål 

 en slipsten med ränna 

 ett punktornerat bleck, möjligen knivbeslag 

Paralleller till brynet och slipstenen finns bl.a. i Kaupang (Resi 2011: 389, fig. 14.11, 11.14). 
Liknande skifferbrynen verkar också finnas i Paviken (Thunmark-Nylén 2006a: 221). Från 
tidigare undersökningar 2013 finns ett förgyllt bältebeslag med djurstil och ett anglo-sachsiskt 
mynthänge. Både föremålen hittades i anslutning till anläggning 60:7 (Söderström 2014: 23-
25). Längre österut i anläggning 60:1 hittades 2013 ett gotländskt gropornerat 
djurhuvudformat spänne. Dateringen av det vikingatida materialet i schakt 60 resp. 67 ligger i 
tidsspannet mellan ca 860/950-talet och början av 1100-talet. Karneolpärlan tillhör de äldsta 
föremålen, det gropornerade spännet till de yngsta. Beslaget med djurstil som liknar 
Jellingstilen kan möjligen dateras till slutet av 900-talet och mynthänget till 1030-talet. Att 
notera är att flera föremål tillhör smyckeelement i den gotländska kvinnodräkten. En annan 
intressant iakttagelse är den markanta förekomsten av nitar i område B. Om stolparna tillhör 
en stolpbyggd konstruktion av järnålderskaraktär och spåren av nitarna tillhör en äldre 
vikingatida fas på boplatsen kan framtida undersökningar visa. 
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7. Resultat Schakt 68 

 
Schaktbeskrivning 
Schakt 68 placerades i öst–västlig riktning och överlappade med den mellersta delen av schakt 

61, som undersöktes under 2013 års grävning. Under 2013 påträffades en halvcirkelformad 

anläggning 61:2 i rutorna 21 och 22 på ca 30 cm djup. Anläggningen bestod av mörk, lerig 

jord i ytan. I ytlagret fanns också stora mängder sten, med inslag av kol och större benbitar. 

Anläggningen var betydligt djupare i ruta 22 än i ruta 21 där endast två lager kunde mätas in. I 

ruta 22 grävdes och mättes in minst fyra lager utan att en bottennivå tycktes framträda 

(Söderström 2014: 30-31, fig. 26-28) (fig. 7.1). Ju längre ned rutan grävdes desto större var 

genomslag av grundvatten. Anläggningen tolkades därför som en potentiell brunn. Eftersom 

det inte fanns tid att färdigundersöka dessa lämningar 2013 var syftet med årets undersökning 

att slutföra arbetet. 

 

 

Schakt 68 etablerades som en rektangel på 6 x 3 meter i öst-västlig riktning, sammanlagt 
grävdes18 m2 i 11 kontexter (se fig. 7.2). Kontexterna grävdes med skärslev och jorden 
sållades i såll med 4 mm maskstorlek. Grästorven 68:01 grävdes med spade och sållades ej. 
De blöta lagren särskilt i gruppen 68:01, dvs. i botten av anläggningen var svåra att sålla 
eftersom grundvattnet trängde fram här. Det innebär att mindre fynd kan ha missats här. 
 
 
 
 

Figur 7.1. Översiktsfoto 2013 av anläggning 61:2, ruta 22. ”Brunnen” under utgrävning, 

 lager 3-4, foto från söder (Söderström 2014: fig. 28). 
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Figur 7.2. Översiktsfoto av 68:01, grästorven innan avtorvning. Till vänster schaktet 61  

från 2013 fortfarande synlig som avtryck i torven, (från väst). 

Figur 7.2. Översiktsplan rutor i schakt 68. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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Stratigrafi 
 
Stratigrafin i schakt 68 återges enligt Harris matrisen (fig. 7.3, se kontextlista bilaga): 
Kontext 68:01 är grästorven. Underliggande kontext 68:02 är ett lager som sträcker sig över 
hela schaktytan. Den består av kompakt fet matjord med enstaka fynd, däribland ledartefakter 
från nyare tid som kritpipa och benknapp. Kontext 68:03 i den västra delen av schaktet består 
av ett magert grusblandat jordlager. Kontext 68:04 i det östra partiet är ett tunt grus- och 
sandblandat lager. Kontext 68:08 är ett sterilt sandlager i botten av hela schaktet.  
  Utöver det finns det antal anläggningar som består av nedgrävningar med fyllningar som 
definieras här som grupper (G). I schaktets mellersta del undersöktes motsvarande norra 
halvan av anläggning 61:2 som tolkades som en brunn vid undersökningen 2013 (fig. 7.1). 
Resultatet av årets undersökning tyder dock på att ”brunnen” inte var tjänlig för dricksvatten 
pga den stora mängden deponerade ben (åtminstone inte i dess senare användningsfas). 
Anläggningen som definieras som G68:1 har sannolikt inte varit en brunn utan snarare ett 
vattenhål eller brya. Mängden av deponerade ben – mer än 2000 gram i enstaka rutor - 
indikerar att anläggningen också har använts som avfallsgrop. Anläggningen är ca 80 cm djup 
och lätt sluttande. Gruppen 68:01 utgörs av fyllning 68:05 med kompakt blöt jord och 
nedgrävning 68:09. Längs sluttningen och i botten av anläggningen mot berggrunden förekom 
ett större antal fragmenterade träbitar som kan ha ingått i en ursprunglig träkonstruktion, 
några av dem var bearbetade. Anläggningen var svår att undersöka eftersom den kontinuerligt 
fylldes med vatten. 
  G68:2 vid nordöstra schaktkanten tolkas som ett möjligt stolphål. Gruppen utgörs av 
fyllning 68:07 och nedgrävning 68:10. G68:3 vid nordvästra schaktkanten tolkas som 
avfallsgrop. Gruppen består av fyllning 68:06 och nedgrävning 68:11. 
Att notera är att lagren och fyllningarna ibland var svåra att skilja åt i både profil och plan 
men märktes under grävningen huvudsakligen genom sin konsistens och vaga färgskillnader. 

 

 

 

 

Figur 7.3. Harris-matris schakt 68. 
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Beskrivning av enskilda lager82 
 

Kontext 68:01, grästorv 
Kontext 68:01 är ett lager. Grästorven 68:01 är mellan 10 och 18 cm tjock och täcker hela 

schaktytan, dvs. rutorna 1-18. Torven består av ett kompakt och fett matjordslager med inslag 

av grus, med sporadisk förekomst av rötter, ben och kol (fig. 7.4). Färgen motsvarar Munsell 

10YR 4/2. 68:01 motsvarar lager 1 från 2013 (jmf Söderström 2013: 28, profil 1, bilaga 5). 

 

Kontext 68:02, omrört ”lager” 
Kontext 68:02 tolkas som ett omrört lager, främst pga av förekomsten av enstaka fynd som 

keramik, järn, brons och flinta. Lagret som täcker hela schaktet, dvs. rutorna 1-18 är ca 28 cm 

tjock och består av kompakt fet jord med inslag av kol och mindre stenar (fig. 7.5). Färgen 

motsvarar Munsell 10YR 4/2. Övergången till underliggande lager 68:03 och 68:04 är svåra 

att bestämma, men kan urskiljas via en gruslins.  

 

                                                      

 

 
82 Härmed avses lager som inte ingår i en grupp/anläggning 

Figur 7.4. Profilfoto av östra 

schaktkanten, ruta 18, foto 

från väst. Bilden visar 

kontext 68:01, 68:02, 68:04 

och 67:08. Maskgångar i 

övergången till sandlagret 

67:08. 

Figur. 7.5. Översiktsfoto av 

kontext 68:02 efter avtorvningen, 

(mot öst). 



 

 

 

58 

 

Att notera är förekomster av föremål från nyare tid, t.ex. del av en kritpipa83, en benknapp84 
och en skärva yngre rödgods85 som tyder på aktivitet i schaktområdet under 1600-talet och 
senare. Möjligt är att området med anläggningen G 68:1 dvs. vattenhålet fortfarande kan ha 
legat öppet då och använts för olika ändamål, som t.ex. vattenförsörjning för betande djur. Det 
förekommer även inbladning av recent material, förmodligen kakel86, som kan tyda på sentida 
störningar. Eftersom schaktet ligger i tydlig sank mark, framstår det som osannolikt att man 
har plöjt här. 

Kontext 68:03, grusblandat kulturlager 
Kontext 68:03 är ett grusblandat jordlager som täcker den västra delen av schaktet, dvs. 
rutorna 1-3, 7-9 och 13-14 (fig. 7.6). Lagret som är mellan 5 och 12 cm djup består av mörkt 
gråsvart - relativt lätt packad - och mager grusblandad jord med inslag av större stenar, mellan 
ca 4 och 10 cm stora, även kol och skörbrända stenar. Färgen motsvarar Munsell 10YR 6/1. 
Lagret var tydlig att avgränsa mot kontext 68:04. Benmaterial hittades i hela lagret, men även 
en del flinta, kol, ett järnföremål och ett orange glaspärlsfragment.87 Pärlan kan passas ihop 
med ett liknande pärlfragment från ruta 5 (pl. 8b, c).  
 
Kontext 68:04, grusblandat kulturlager 
Kontext 68:04 är ett sand- och grusblandat jordlager som täcker den östra delen av schaktet, 
dvs. rutorna 4-6, 10-12 och 16-18 (fig. 7.6-7). Lagret som är mellan 4 och 10 cm djupt består 
av mörkbrun, mager och kompakt jord i färg motsvarande Munsell 10YR 6/4. Det 
förekommer insprängd ljusgul resp. gulfärgad sand med grus, mindre stenar och snäckskal. I 
nordöstra delen av lagret i rutorna 6 och 12 förekommer en koncentration av lite större stenar 
mellan 5 och 20 cm stora. I området finns anläggning grupp 68:2 som tolkas som ett möjligt 
stolphål. Både kontext 68:03 och 68:04 verkar motsvara lager 2 från 2013; ett mellan 10 och 
20 cm tjockt gruslager med hög benfyndighet, men även en del kol (jmf Söderström 2013: 28, 
profil 1, bilaga 5). 
 

                                                      

 

 
83 ID 65075. Ruta 4. 
84 ID 65078. Ruta 1. 
85 ID 65291. Ruta 14. 
86 ID 65071. Ruta 8. 
87 ID 65339. Ruta 1. Passning med annat pärlfragment ID 65470, ruta 5, kontext 68:04 

Figur 7.6. Översiktsfoto 

av schakt 68 med 

kontexterna 68:03, 68:04 

och konturerna av 

anläggningen G68:1 (röd 

linje) i 3D-modellering. 
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Kontext 68:08, sterilt sandlager 
Kontext 68:08 är ett sterilt sandlager utan fynd i botten av hela schaktet. Lagret består av 
mager, kompakt och lätt fuktig ljusgul sand. Kontexten kan tydligt avgränsas mot lager 68:03 
och 68:04. 

 

 

 

Figur 7.7. Planskiss schakt 68, anläggningar och grupper.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel  

 

Figur 7.8. Schakt 68 efter borttagning av kontexterna 68:03 och 68:04.  

I mitten syns tydligt anläggningen G68:1, 3D modellering, (norr uppåt).  
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Figur 7.9. Profilritning av G68:1, (mot norr). 
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Beskrivning av anläggningar och grupper 

 
Grupp 68:1, vattenhål, brya 
Under 2013 års utgrävning dokumenterades anläggning 61:2 som då tolkades som en möjlig 

brunn. Anläggningen framkom ca 30 cm under torven som en halvcirkelformad anläggning, 

ca 150 x 50 cm, med mörk, lerig jord i ytan. I ytlagret fanns också stora mängder sten, kol och 

större benbitar. Anläggningen som täckte rutorna 21 och 22 undersöktes bara delvis eftersom 

grundvatten trängde upp. Där det var möjligt undersökte man anläggningen stratigrafiskt i 

stick, ruta 21 i två lager och ruta 22 i fyra lager (Söderström 2014: 30).  

  I årets utgrävning undersöktes hela anläggningen. Anläggningen som benämns G68:1 

täcker rutorna 8-10 och 14-16. Rutorna 15 och 16 motsvarar rutorna 21 och 22. 

Återfyllningen från 2013 som täckte rutorna 15 och 16 togs bort. Resten av G68:1 

undersöktes med skärslev i stick i tre nivåer. Som redan nämnts var fyllningen pga 

grundvattnet svårt att sålla, särskilt den lägsta nivån i botten vilket innebar att mindre fynd 

kan ha missats. 

  G68:1 består av fyllningen 68:05 och nedgrävningen 68:09. Fyllningen består av blöt och 

fett matjord, brunsvart färg motsvarande Munsell 10YR 4/2, kompakt och lerigt. Det som 

skiljer anläggningen från en brunn är dess oregelbundna men vaga cirkulära form vid ytan. 

Mot kanterna i de övre delarna av fyllningen grusblandad. I hela anläggningen fanns inslag av 

kol, dåligt bränt kol och blålera. Nedgrävningen fick en mera regelbundet och cirkulär form ju 

längre ned man grävde. Som framgår av profilritningen lutar sidorna brant mot öster och svag 

mot väster (fig. 7.9). Anläggningen grävdes ned till berggrunden. 

  Relativt stora mängder av ben och fragmentariska träbitar hittades i anläggningen. 

Mängden trä ökade längre ned mot botten. Det är osäkert om anläggningen kan ha varit 

fodrad med trä. En böjd pinne vid kanten av nedgrävningen skulle kunna tyda på det. På 

spetsen av pinnen låg ett djurkranium av oidentifierbar art (fig. 7.10, 7.18). 

 

 

Figur 7.10. Inmätta stenar och bearbetade träfragmentbitar, nivå 2, (norr uppåt).  

Den böjda träpinnen med kraniet i nordöstra hörnan av anläggningen.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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I hela anläggningen framkom stenar av varierande storlek mellan 5 och 60 cm. Tydliga 
koncentrationer av sten föranledde frågan om de kunde tillhöra en konstruktion i 
anläggningen. Stenarna mättes därför in i tre olika nivåer och togs sedan bort (fig. 7.11). 
Förutom en möjlig antydan till en stencirkel i nivå 1 och en tydlig koncentration av stenar i 
nivå 2 framstår dock formationen som svårtolkad. 

  

 

 

 

Figur 7.11. Inmätta stenar i G68:1 i de olika utgrävningsnivåerna.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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Pga den vattendränkta miljön är bevarandeförhållanden för organiskt material särskilt trä 
ytterst gynnsamma. På nivå 2 och 3 dokumenterades 117 poster med träfragment. Några 
fragment hade tydligt bearbetade ytor, ibland med hål (pl. 7a).88Träbitarna kan tillhöra en 
ursprunglig träkonstruktion. Enstaka träfragment kan härstamma från knuttimrade 
konstruktioner och trähus. Ett exempel är en träkloss med en längsgående v-formad skåra som 
kan ha täljts med ett skavjärn (pl. 7b).89 Ett flat rektangulärt träspån med hål och avskurna 
kanter kan möjligen vara ett takspån (pl. 7c).90 Intressant är fyndet av bearbetad bark med två 
hål som kan ha använts som flöte, eller vakare för markering av fiskenät (pl. 7d).91 
  I botten av anläggningen hittades också två större skärvor till ett flatbottnat 
östersjökeramiskt kärl av okänd formgrupp,92 dessutom ett antal nötskal. Bland bearbetat 
trämaterialet bör också den ca en meter långa spetsade träplankan nämnas. Plankan hittades i 
botten av anläggningen G68:1 (fig. 7.12). 

 

Grupp 68:2, stolphål? 
Grupp 68:2 består av fyllningen 68:07 och nedgrävningen 68:10. Anläggningen som tolkas 
som ett möjligt stolphål framkom i den östra schaktväggen i rutorna 6 och 12. Anläggningen 
syntes i schaktväggen som en mörkfärgad nedgrävning som fortsätter in i den östra 

                                                      

 

 
88 ID 65849. Ruta 9, kontext 68:05, nivå 3. 
89 ID 65814. Ruta 15, kontext 68:05, nivå 3. 
90 ID 65806. Ruta 15, kontext 68:05, nivå 3. 
91 ID 66090. Ruta 10, kontext 68:05, nivå 3. 
92 ID 66038, Ruta 9, kontext 68:05, nivå 3. 

Figur 7.12. Översiktsbild 

av botten av vattenhålet 

med träplankan,  

3D modellering, norr 

uppåt i bild. 

Figur 7.13. 

Profilfoto av grupp 

68:2, det möjliga 

stolphålet, (mot öst). 
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schaktkanten (fig. 7.12). Anläggningen undersöktes endast delvis. Fyllningen består av 
mörkbrun, grusblandat mager jord, färgen mörkbrun motsvarar Munsell 10YR 4/2. Möjligen 
kan man urskilja en grusblandad trattformad fyllning - likt kulturlagret 68:04 - längs kanten 
och i botten av anläggningen (se profilritning i bilagan). I fyllningen 68:07 hittades 
fragmentariska ben, kol93, en del flinta och ett litet keramikfragment.94 

Grupp 68:3, avfallsgrop 
Grupp 68:3 består av fyllningen 68:06 och nedgrävningen 68:11. Anläggningen som tolkas 
som en avfallsgrop framkom i den nordvästra delen av schaktet i rutorna 1 och 7. 
Anläggningen undersöktes endast delvis. Den fortsätter in i schaktkanten. Gropen, ca 12 cm 
djup med svag lutning syntes som en halvcirkelformad mörkfärgning, ungefär 67 x 36 cm) 
(fig. 7.14). Fyllningen bestod av mörkbrun, grus- och stenblandad jord motsvarande färgen 
Munsell 10YR 4/2. Den avtecknade sig tydligt mot det underliggande sterila sandlagret 68:08, 
men däremot mera diffust mot kulturlagret 68:03. I gropen hittades enbart ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
93 ID 65563. Ruta 6. 
94 ID 65501. Ruta 6. Grovmagrad och mycket ojämn bränd. 

Figur 7.14. 

Profilfoto av 

G68:3 i 

schaktkanten, 

(mot väst).  
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Översikt fynd 
För schakt 68 föreligger 166 registrerade fyndposter (förutom ben), klassificerade i 10 olika 
materialkategorier. Eftersom föremålen är relativ få (jämförd med schakt 67) kommer de kort 
redovisas under ”Enskilda fynd”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Massmaterial 
Ben utgör den största materialkategorin i schakt 68 med ca 3860 fragment och en vikt på 
10,88 kg (18 kvm, ca 604 gram/kvm) (se osteologiskt delrapport Högberg Blinova & Sjögren) 
(fig. 7.14). I anläggning G68:1 som nu tolkas som en brya registrerades 4,9 kg. Om man 
jämför med schakt 67 fördelar sig benavfallet mera jämt, med ca 328 gram/kvm. Förmodligen 
användes bryan även som avfallsgrop. 

 

I analysen var det möjligt att artbestämma ca 50 % av den totala vikten och ca 10 % av det 
totala fragment antalet. De identifierade arterna är framförallt boskapsdjur som nöt (bos 
taurus), får/get (ovis/capra), häst (equus caballus) och gris (sus). Förutom dessa arter 

Material Antal 

poster 

Vikt 

Ben  10,88 kg 

Ben, bearbetad 2  

Cu legering 5 11 gr 

Flinta 25  

Glas 3  

Horn 4  

Järn 20 178 gr 

Keramik 8 117 gr 

Kol 18  

Nötskal 3  

Skiffer 1  

Sten 2  

Trä 79 3,13 kg 

Figur 7.14. 

Spridningskarta 

osteologiskt material 

schakt 68.  

Karta: Clovis 

Menzel-Leidersdorff 
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förekommer fåglar, katter, fisk och smådjur som råttor och igelkottar. Materialet pekar enligt 
den osteologiska analysen på en bostadsmiljö. Endast 1,3 % motsvarande 53 fragment var 
eldpåverkade. Det föreligger inga bestämningar för ben med slaktspår. Eftersom det 
förekommer en relativt stor mängd rörben från boskapsdjur (nöt, får/get och svin) och ben 
från fågel och fisk är troligen huvudandelen matavfall. Viktigt att notera är den höga andelen 
av hästben, ca 600 gram, motsvarande 11 % av den samlade vikten. 
  Det har påträffats en större mängd bearbetat trä i schakt 68 (pl. 7) från större virke och 
mindre grenar eller pinnar. Som redan diskuterades kan träfragmenten tillhöra en ursprunglig 
träkonstruktion, men det går inte att slå fast med säkerhet. En stor bearbetad planka med spets 
hittades i botten av bryan.95  
 
Enskilda fynd 
Sammanlagt hittades nio skärvor keramik. Ingen skärva kunde bestämmas närmare efter 
godstyp. Huvudandelen är förmodligen Östersjökeramik. Två större fragment tillhör botten av 
ett flatbottnat östersjökärl. Kärlet hittades i botten av bryan, dvs. anläggning G 68:1. Det 
förekommer också en enda liten skärva av yngre rödgods. 
  Ett litet antal järnföremål, sammanlagt 20 fyndposter med en vikt på 117 gram togs 
tillvara, däribland nitmaterial, hästskosöm och ett knivhandtag (pl. 8a),96  
  Bland övriga fynd finns tre brynen? varav två i sandsten97 och ett i skiffer98, två pärlor, 
varav en femkantig i kalksten, möjligen en fossil (pl. 8b)99. Den andra fragmenterade 
tunnformade glaspärlan i orange färg är förmodligen vikingatida (pl. 8c)100. Liknande pärlor 
förekommer redan under folkvandringstiden i Mälardalen och Bornholm (Salminen 1996:38; 
Delvaux 2017: 5, fig. 1). Det finns tre motsvarande pärlor från Västergarn som klassificeras 
som typ A3, opaka glaspärlor med matt yta (Lönnegren-Wikensten 2011:11f).101 Enligt 
Callmer dyker orangea pärlor av samma typ upp fr.o.m. 960, ökar sedan i antal för att nå en 
topp i slutet av 900-talet (Callmer 1977: 79). Motsvarande pärlor hittas också i stratigrafiska 
kontexter i Lund med datering kring årtusen skiftet 900-1000, men också senare (Salminen 
1996:69). 
  Bland bearbetade benföremål finns en fragmenterad rund skiva av ben eller horn med 
punktcirkelornamentik (pl. 8e).102 Användningen är oklar. Liknande föremål har bl.a. hittats i 
Eketorp på Öland där de tolkas vara beslag för träkistor (Carlsson 2008). Ett annat benföremål 
är en avbruten bennål, datering vikingatid-medeltid ca 900-1400 (pl, 8d).103 
 Intressant är ett runt hängsmycke med ögla i kopparlegering av ett myntliknande föremål (pl. 
8f).104 Föremålet har legat i fuktigt och har en beläggning eller ett korrosionslager på ytan. På 
en sida kan man möjligen urskilja skrift som liknar kufiska tecken. Konserveringen visar att 
korrosionen är framåtskriden, men präglingselement kan urskiljas på båda sidor (Jahrehorn 
2022: 14). Präglingen efterliknar islamiska skrifttecken eller glyfer. Med viss osäkerhet kan 

                                                      

 

 
95 Plankan packades in i plast och återdeponerades efter avslutad undersökning för möjlig framtida analys. 
96 ID 65181. Ruta 11. 
97 ID 65459, 65765. Ruta 17. 
98 ID 66168. Ruta 12. 
99 ID 65480. Ruta 5. 
100 ID 65339, 65470. Ruta 1, 5. 
101 2006: ID 977, schakt 17, husgrund 1. 2010: ID 2592, 4367, husgrund 6. I anslutning till lerbotten, och västra 

sökschakt. 
102 ID 65457. Ruta 5. 
103 ID 65449. Ruta 17. 
104 ID 65341. Ruta 18. 
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man utläsa kalifen Al-Qadirs namn (regent 991-1031).105 Eftersom glyferna förekommer på 
båda sidor kan man möjligen ha använt en dirhem som förlaga.106 Två myntliknande föremål 
av samma men utan hängen har påträffats på Sorte Muld på Bornholm, dessutom två i Lund 
(Horsnæs, Moesgaard & Märcher 2018: 136; Carelli 2001: fig. 194). Även i Estland finns 
dirhemliknande föremål i kopparlegering (Leimus 2007, nr. 3746).  

 

Diskussion 
Undersökningen av schakt 68 har nyanserat tolkningarna av lämningarna som gjordes 2013 
och georadarundersökningen i 2018. Följande frågeställningar var vägledande för 
undersökningen av schakt 68: 

• Går det att fastställa tolkningen av den anläggning som påträffades i schakt 61 som en 
brunn? 

•  Kan man i så fall utifrån fyndmaterialet och kontexten avgöra brunnens användningstid 
och funktion? 

Viktigt att notera är att schakt 68 ligger i en nord-syd gående svacka i terrängen. Svackan som 
ligger mellan 3 och 4 möh är under våren fuktig, ibland vattenfylld (fig. 7.15). Även andra 
ytor innanför norra vallavsnittet är sankmark under våren. Exempelvis i området för schakt 65 
från 2017 finns uppgifter om att det funnits en brya under lång tid (Söderström 2017: 27-28, 
fig. 21). Under grävningarna av schakt 61 och 68 trängde grundvatten upp och vattenfyllde 
botten av schaktet. Svackan existerade även under perioden där det fanns bebyggelse i 
området och kan ha använts säsongsvis som betesmark när det var tort. Genom att gräva 
gropar ned till berggrunden i mitten av svackan som vattenfylldes i botten kunde betande djur 

 

 

 få tillgång till färskvatten även under sommarhalvåret (fig. 7.16).  

 

                                                      

 

 
105 E-post medd. Ivar Leimus, 2022-05-06. 
106 Muntl medd. Jens Christian Moesgaard.  

Fig. 7.15. Terrängmodell undersökningsområdet. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel. © Lantmäteriet 
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Bebyggelsen ligger förmodligen på högre mark vid sidan om den nord-syd gående svackan. 
Exempelvis ligger syllstensgrunden och stolpbyggnaden i schakt 67 väster om svackan. 
Stolphålet i schakt 68 tyder på motsvarande bebyggelse öster om svackan. Om husen i 
schakten var bebodda under hela året framstår som mindre sannolikt, då förmodligen stora 
delar av området omvandlades till sankmark under vinterhalvåret och särskild under tidig vår. 

   

 

 
Anläggningen i schakt 61, som tolkades som en brunn i 2013 undersöktes i sin helhet. 
Undersökningen visar att anläggningen G 68:1 är en grop som man har grävt ned till 
berggrunden. Gropen har med all sannolikhet enbart använts som brya och inte som brunn för 
dricksvatten. Mängden av deponerade ben – mer än 2 kg i enstaka rutor - indikerar att 
anläggningen också har fungerat som avfallsgrop. Ansamlingen av trä och stenar i botten kan 
tyda på någon slags konstruktion för att underlätta åtkomst till grundvattnet.  
  Stenarna i anläggningen var av varierande form och storlek. En stor andel var även 
kantiga med brottytor. Stenkoncentrationen i botten av anläggningen kan tyda på någon form 
av cirkulär konstruktion. Det kan ha funnits en stenskoning runt för att förhindra att jord inte 
trampas ned i vattnet; kanske även en stenläggning i botten (fig. 7.17). 
  De mindre bearbetade och bevarade träfragmenten som hittats i anläggningen kan ge 
ytterligare ledtrådar. Särskild de böjda grenar eller störar i botten för tanken till brya med 
flätverkskonstruktioner (fig. 7.10, 7.18). Möjliga paralleller är brunnar med flätverkskorgar, 
t.ex. från bronsåldersboplatsen Apalle i Uppland. Det finns också exempel från järnålder och 
medeltid (Ullén 1995: 12-17, fig. 5-7). En tydlig skillnad är att dokumenterade brunnar med 
flätverkskorgar är ofta djupa schakt med raka vägar. Anläggningen i schakt 68 har dock 
sluttande vägar. Det är möjligt att det har funnits någon enklare konstruktion med flätverk 
som en fodring i botten av anläggningen. Den spetsade träplankan som hittades löst i botten 
kan ha varit en del av en plankskoning i en sådan konstruktion (fig. 7.12). Konstruktionen kan 
ha demonterats vid ett senare tillfälle.  
  En annan observation är att inte alla träfragment särskild de som uppvisar bearbetade ytor 
behöver ha ingått i en konstruktion i bryan. Snarare kan det röra sig om spill från 
träbearbetning i området (pl. 7a). Som redan anmärkts kan enstaka träfragment härstamma 
från knuttimrade konstruktioner och hus. Ett exempel är en träkloss med en längsgående v-

Fig. 7.16. Undersökning av bryan, 

anläggning G68:1 (mot öst). 

 Foto: Christoph Kilger 

Fig. 7.17. Stenpackning i botten av 

bryan, anläggning 68:1 (mot väst) 

Foto: Christoph Kilger 
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formad skåra som kan ha täljts med ett skavjärn (pl. 7b). Ett annat exempel är ett flat 
rektangulärt träspån med hål och avskurna kanter som kan vara ett takspån (pl. 7c). Att notera 
är också fyndet av en möjlig vakare i anläggningen som kan använts för nätfiske (pl. 7d). Pga 
gynnsamma bevaringsförhållanden ger anläggningen i schakt 68 en sällsynt inblick i 
användningen av trä i området. Det kan finnas mer bevarat organiskt material i den nord-syd 
gående svackan vilket är att beakta inför framtida undersökningar.  
  Utifrån alla observationer är det rimligt att tala om ett vattenhål eller brya för 
vattenförsörjning för betande djur eller annan aktivitet som försiggick i området. Skärvan av 
yngre rödgods som hittades i det omrörda lagret kontext 68:02 tillsammans med ett 
kritpipsfragment och en benknapp kan tyda på att bryan fortfarande var synligt och användes 
även under nyare tid. 
  Mycket anmärkningsvärd är den höga andelen av hästben i schakt 68 i jämförelse med 
andra arter, ca 600 gram, motsvarande 11 % av den samlade vikten. Alla hästben, 
sammanlagd 17 benfragment kommer från bryan. Guta-sagan omnämner fileþi i samband med 
rituella måltider.107Fileþi avser boskap förmodligen får men också häst (Brink 201: 158, 
fotnot 197). Passagen i Gutasagan antyder också att man kokte köttet i dessa måltider. Även i 
norröna källor exempelvis Íslendingabók framstår konsumtion av hästkött som en icke-kristen 
sed. Hur pass vanligt hästben är i det osteologiska materialet från Västergarn, och om det 
möjligen kan relateras till förtäring av hästkött in en för-kristen kontext kan framtida studier 
visa. En annan möjlighet är att benkoncentrationen, däribland hästben tyder på skinn- och 
läderberedning i området. 

 

Även andra enskilda föremål som hittades i anslutning till bryan kan tyda på att aktiviteter här 
redan under 1000-talet eller ännu tidigare. Det förekommer flera fynd av vikingatida karaktär 
även öster om bryan särskild i kontext 68:04, t.ex. en bennål och en rund fragmenterad skiva i 
ben eller horn med cirkelornamentik. Fynden koncentreras i anslutning till det formade 
stolphålet G68:2 (fig. 7.13). Ett vikingatida föremål är ett rund myntliknande hänge med ögla 
i kopparlegering som kommer från syd-östra hörnan av schaktet. Hänget har islamiska glyfer 
på båda sidor. Möjligen kan man utläsa kalifen Al-Qadir´s namn (991-1031). Föremålet 
påminner om myntliknande hängen i kopparlegering som har påträffats i Sydskandinavien, 
särskild i Lund och Roskilde (Carelli 2001: 328-330). 

                                                      

 

 
107 Land alt hafþi sir hoystu blotan miþ fulki. Ellar hafþi huer þriþiungr sir. En smeri þing hafþu mindri blotan 

miþ fileþi, mati ok mungati, sum haita suþnautar, þy et þair suþu allir saman (Gutasaga kap. 1:18-24)  

“The whole island held the highest sacrifice on its own account, with human victims, otherwise each third held 

its own. But smaller assemblies held a lesser sacrifice with cattle, food, and drink. Those involved were called 

‘boiling-companions’, because they all cooked their sacrificial meals together” (Peel 1999: 4-5, 29). 

Fig. 7.18.  

Rest av 

flätverkskonstruktion? 

med djurkranium i 

botten av bryan 

Foto: Christoph. 

Kilger 
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8. Utvärdering av undersökningen 

 
Uppsala universitet Campus Gotland, tidigare Högskolan på Gotland, har sedan 2005 
genomfört seminariegrävningar i Västergarn. Sammanlagt har en yta om cirka 1150 m2 
undersökts innanför Västergarnsvallen med totalt 65 schakt och ett 20-tal provgropar (se fig. 
1). Vår kunskap om det medeltida Västergarn har förändrats på ett mycket grundläggande sätt 
genom seminariegrävningarna och analysen av fyndmaterialet i uppsatsarbeten. Sedan 2019 
klassas området innanför Västergarnsvallen som medeltida hamnsamhälle med tillhörande 
stadslager (FORNSÖK, L1976:7960). I de flesta undersökningsschakt har spår efter 
bebyggelse i form av stolphål, byggnader och husgrunder med härdkonstruktioner kunnat 
konstateras. Husgrunderna och fyndmaterialet tyder på en bosättning innanför vallen med 
bebyggelsekontinuitet från sen vikingatid, dvs från 1000-talet fram till modern tid.  
  För att få en tydligare bild om den vikingatida bebyggelsen bestämdes i 2020 att slutföra 
undersökningen av de påträffade lämningarna i schakt 60 och 61 från 2013. De preliminära 
resultaten av georadarundersökningen från 2018 antydde att det fanns en koncentration av 
potentiella arkeologiska huslämningar i området. De i schakt 60 påträffade plankorna tolkades 
då som ett golv eller en rasad husvägg. Raden av stolphål i schaktets östra del ansågs tillhöra 
en stolpbyggd konstruktion. Om plankorna och stolpraden var resterna av hus, och om de 
tillhörde samma eller olika konstruktioner kunde inte avgöras i 2013. I schakt 61 påträffades 
en möjlig brunn. Anläggningen framkom under torven som en halvcirkelformad formation.  
  Sammantaget stärker fynden och anläggningarna i båda schakten intrycket att området 
kan ha varit bebott och användes på olika sätt redan under 1000- och 1100-tal, möjligen ännu 
tidigare. Med utgångspunkt i resultaten från seminariegrävningen i 2013 och 
georadarundersökningen i 2018 formulerades följande frågeställningar i undersökningsplanen 
från 2020: 

• Hur relaterar huset som påträffades i schakt 60 till andra husgrunder i dess  
  omedelbara närhet?  

• Vilken funktion har huset haft? Kan man utifrån fyndmaterialet avgöra om huset använts 
 över längre tid? Har det övergivits eller brunnit? 

• Representerar de många husgrunderna egna gårdsenheter i den urbana miljön med 
 tillhörande tomt? Hur var dessa tomter i så fall avgränsade till varandra? 

• Går det att fastställa tolkningen av den anläggning som påträffades i schakt 61  
  som en brunn? 

• Hur kan man i så fall förstå placeringen av denna utifrån bebyggelsestrukturen i området? 

• Hur kan den indikation på förekomst av arkeologi som georadarundersökningen  
  visar strax norr om den potentiella brunnen i schakt 61 tolkas? 

Den planerade seminarieundersökning 2020 blev inte av på grund av restriktioner till följd av 
Covid-19. Seminariegrävningen sköts upp till vårtermin 2021. I 2021 gav Länsstyrelsen 
förnyat tillstånd om undersökningen med utgångspunkt i den ursprungliga 
undersökningsplanen. Inför och under seminariegrävningarna ansökte vi om flera 
kompletteringar bl.a. en utökning av undersökningsytan i schakt 67 (från 25 till 72 kvm), en 
fosfatkartering i trädgården av familjen Göthman (se resultat delrapport 1) och en provgrop i 
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anslutning till schakt 62 (se resultat delrapport 2). Tillstånd för ändringarna gavs av 
markägarna Göthman.  
  Schakt 67 med en yta på 72 kvm (fig. 6.1) lades i nordsydlig riktning och överlappade 
med schakt 60 från 2013. Schakt 68 med en yta på 18 kvm (fig. 7.2) placerades i öst–västlig 
riktning och överlappade med den mellersta delen av schakt 61 från 2013. Undersökningarna 
visade att plankorna i schakt 67 tillhörde en golvyta och syll till en medeltida syllstensgrund. 
Stolparna i den östra delen av schaktet tillhörde en annan stolpbyggd konstruktion. Tre 
kronologiska faser har kunnat spåras i schakt 67: bebyggelsespår från 1000-talet i anslutning 
till en stolpbyggd konstruktion i östra delen av schaktet, en medeltida aktivitetshorisont från 
1100-talet till början av 1200-talet i anslutning till en syllstensgrund i västra delen av schaktet 
och spår efter plöjning efter att man överger området. Den halvcirkelformade formationen i 
schakt 68 visade sig tillhöra en grop som man grävde ned till berggrunden. Gropen har med 
all sannolikhet inte varit en brunn utan en brya. Mängden av deponerade ben indikerar att 
anläggningen har fungerat som avfallsgrop.  
  Sammantaget kan man konstatera att undersökningen har gett tydliga resultat vad det 
gäller datering och funktion av lämningarna som dokumenterades i 2013. Däremot har vi inte 
fått tydliga svar vad det gäller bebyggelsens organisation, om lämningarna tillhör 
gårdsenheter och tomter i en hamnmiljö. Detsamma gäller anomalierna i området från 
georadarundersökningarna. Möjligen kan det finnas anläggningar som ligger i det nord-
sydgående svackan som är vattenfylld under vinter och vår.  
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10. Bilagor 

 

 

 

Kontextlista 
 

Schakt 67 
Kontext Grupp Kontexttyp 

Tolkning 
Beskrivning 

67:01   Lager Grästorven 

Lucker och mager sandblandad jord med inslag av gräs och rötter.  

Tjocklek ca 10 cm. Diffus avgränsning mot 67:02, tydlig avgränsning mot 

67:04, 67:05. Rutor 1-72 

67:02   Lager Ploglager 

Lucker, mellanfet, sandblandad jord, färg 10YR 2/1. 

Tjocklek ca 10 cm. Diffus avgränsning mot 67:01, 67:03, 67:06. Rutor 1-72 

67:03   Konstruktion 

Golv husgrund. 

n-s planka 

träsyll husets ö 

långsida 

Trärester efter sex plankor. Längd 0,33-1,49 m. Höjd ca 2-2,5 cm 

Diffus avgränsning mot över och underliggande kontexter. 

Rutor 1, 7, 13, 19, 52 

67:04   Konstruktion 

Hörnugn.  

N stenformation  

fundament till 

träplattform 

Rektangulär konstruktion ca 2,5x2 m, höjd 0,2-0,4 m. Gråsten upptill 50 cm i 
storlek. 

Sandblandad jord, färg 10YR 14/2. Tydlig avgränsning mot över och 

underliggande kontexter. Rutor 49-51, 54-56 och 59-61 

67:05   Konstruktion 

Stensyll vägg 

husets s-v hörn 

L formad konstruktion av gråsten. 4,3 m öst-väst och 3,6 m nord-syd.  

Bredd 45 cm. Stenar mellan 40x30 och 70x40 cm. 

Tydlig avgränsning mot över och underliggande kontexter. 

Rutor 13, 19, 44, 49, 54, 59-62, 67 

67:06   Lager Kulturlager 

Lucker mager jord, färg mörkbrun 10YR 3/2. Stenar 1-15cm, grus och 

sandblandat mot 67:12. Tjocklek 2-5 cm. Diffus avgränsning mot över- och 

underliggande kontexter. Rutor 1-53, 56-58 och 61-72 (se bilaga) 

67:07 G 67:1 Fyllning 

Fyllning i 

stolphål 

Fyllning med mörkbrun färg 10YR 2/1, lucker, mager jord med mindre stenar 

1-5 cm. Diffus avgränsning mot 67:06 och 67:13. Ruta 12 

67:08 G 67:2 Fyllning 

Lergrop med 
möjlig 

hörnstolpe 

Fyllning med brun färg 10YR 4/1. Kompakt hårt sintrad lera,  

mager lerblandad jord, stenar 1-20 cm. Fynd vittrade, möjligen 
värmepåverkade. Diffus avgränsning mot 67:06, tydlig avgränsning mot 

67:14. Möjligt lerförstärkt stolphål. Ruta 51. 

67:09 G 67:3 Fyllning Mörkfärgning 

Fyllning med mörkbrun färg 10YR 3/2, lucker, mager jord,  
små stenar 1-5 cm. Inga fynd. Diffus avgränsning mot över och underliggande 

kontexter. Rutor 61-62, 66-67 

67:10   Anläggning? Mörkfärgning 

Fyllning med mörkbrun 10YR 3/1, lucker, mager jord. 
Förekommer kol och mindre stenar 1-5 cm. Fynd fragmenterade,  

Diffus mot över och underliggande kontexter. Ruta 68 

67:11   Lager 

Jordlager under 

spisröset 

Lucker mager jord blandad med sand och jord,  

rödbrun färg 10YR 4/2 och gråbrun färg 10YR 3/2 (Munsell). 
Tydlig avgränsning mot över och underliggande kontexter. 

Rutor 44-46, 49-51, 54-56, 59-61. 

67:12   Lager Sandlager 

Lös, mager, lucker sand och grus och en mindre mängd jord, färg Beige 10YR 

7/3. Tydlig avgränsning mot överliggande kontexter. Rutor 1-72 

67:13 G 67:1 Nedgrävning 

Nedgrävning 

till stolphål 

Oval form, 58 cm längd, 40 cm bredd, 39,5 cm djup.  

Sluttande sidor och rundad botten. Tydlig avgränsning mot 67:12, diffus 

avgränsning mot 67:07. Ruta 12 (se profilritning bilaga) 

67:14 G 67:2 Nedgrävning 

Nedgrävning 

till lergrop 

Oval/ rund form, bredd 98 cm, djup 33 cm, lätt sluttande sidor, 

bassängformad och utplanade botten. Tydliga avgränsningar mot över och 

underliggande kontexter. Ruta 51 (se profilritning bilaga) 

67:15 G 67:3 Nedgrävning 

Tomrum efter 

bortplockad 

syllsten 

Nedgrävning efter syllsten från 67:05 
Oval form, längd 52 cm, djup 9 cm. Ovala sidor och rundad botten.  

Diffus avgränsning mot över och underliggande kontexter. 

Rutor 61-62, 66-67 
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Schakt 68 

Kontext Grupp Kontexttyp Tolkning Beskrivning 

68:01   Lager Grästorven 

Mörkt brunfärgat matjordslager 10YR 4/2. Mindre rötter och något inslag 

av sand. Tjocklek 10-18 cm. Diffus avgränsning mot 68:02. Rutor 1-18 

68:02   Lager Omrört lager 

Mörkbrunt fet lager 10YR 4/2 inslag av ben, kol, grus och mindre stenar 

(6-10 cm). Tjocklek 28 cm. Mot botten grusblandad jord förutom r 9-10, 
15-16 med kompakt, fet och fuktig jord. Övergång till 68.03 och 68.04 

diffus. En kritpipa, en benknapp, en skärva yngre rödgods. Rutor 1-18 

68:03   Lager 

Kulturlager –

grusblandat 

Mörkt och gråsvart lager 10YR 6/1 i västra delen. Lätt packad -mager 
grusblandad jord, inslag större stenar, mellan ca 4 och 10 cm stora, även 

kol och skörbrända stenar. Tjocklek mellan 5-12 cm. Spritt 

fragmentariska och enstaka hela ben. Tydlig horisontell avgränsning mot 

68.05, däremot diffus övergång mot 68.04. Rutor 1-3, 7-9, 13-14 

68:04   Lager 

Kulturlager -

sand- och 

grusblandat 

Fuktigt, kompakt sand- och grusblandat mörkbrunt lager 10YR 6/4i östra 

delen. Insprängd ljusgul sand med grus, mindre stenar och snäckskal. 

Tjocklek 4 - 10 cm. Fragmenterade och hela ben, samt kol. I n-ö hörnan 
(r 6, 12) sten-koncentration, 5 -20 cm intill stolphål G 68:2. Järn t.ex. 

nitar och föremål i Cu-leg från samma område. Ett myntliknande hänge 

kopparlegering i ruta 18 sydöstra hörn. Rutor 4-6, 10-12, 16-18 

68:05 G 68:1 Fyllning 

Fyllning i 
vattenhål, 

brya 

Mörk, brunsvart fyllning 10YR 4/2, blöt, kompakt och lerigt. Även 

kolbitar och blålera. Undersöktes i tre nivåer. Inslag av stenar (5-60 cm) 

med koncentration i botten. Mycket benmaterial, dessutom 
fragmentariskt trä, med enstaka bearbetade träbitar. Grävd till berggrund. 

Rutor 8-10, 14-16  

68:06 G 68:3 Fyllning 

Fyllning i 

avfallsgrop 

Mörkbrun, grus- och stenblandad fyllning 10YR 4/2. Tydligt mot 
underliggande sandlagret 68:08, diffust mot kulturlagret 68:03. Fynd 

enbart ben. Rutor 1, 7  

68:07 G 68:2 Fyllning 

Fyllning i 

Stolphål? 

Fyllning mörkbrun, grusblandat mager jord 10YR 4/2, fortsätter in i östra 

schaktkanten. 124x58x30 cm stor. Grusblandat trattformat lager som 
68:04 - längs kanten och i botten av anläggningen. Fragmentariska ben 

(5-30 mm), flinta, ett keramikfragment. Möjligen stolphål. 

Rutor 6, 12 (se profilritning bilaga) 

68:08   Lager 

Sterilt 

sandlager 

Mager kompakta sand, lätt fuktig, ljusgul färg. Inga fynd. Tydligt 

avgränsning mot lager 68:03 och 68:04. 

Rutor 1-14, 17-18 

68:09 G 68:1 Nedgrävning 

Nedgrävning 

till vattenhål, 

brya 

Oregelbunden men vag cirkulära form vid ytan, mer regelbundet cirkulär 
i botten, mått ca 268 x 194x 50 cm. Lutningen brant mot ö, svag mot v. 

Anläggningen grävdes ned till berggrunden. Grundvattnet samlades ca 3-

6 cm ovanför berggrunden. 

Rutor 8-10, 14-16 (se profilritning fig. 7.9) 

68:10 G 68:2 Nedgrävning 

Nedgrävning 

till stolphål? 

Oval trattformad nedgrävning, mått ca 128x58x30 cm. Fortsätter in i ö 

schaktkanten Rutor 6, 12 

68:11 G 68:3 Nedgrävning 

Nedgrävning 
till 

avfallsgrop 

Cirkulär och grund, mått ca 67x36x12 cm. Fortsätter in i schaktväggen. 

Ruta 1, 7 
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Utvalda plan- och profilritningar 

 

Schakt 67 

 

 

  

 

Schaktprofil, rutor 37-42, (mot syd). 

G 67:1, profilritning stolphål, (mot öst). 

G 67:2 , profilritning lerfylld grop, (mot väst). 
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Schakt 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilritning rutor 6, 12, 18 (mot öst). 
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11. Planscher föremål  
 

Keramik s 67 (pl. 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Väg 9 ID 65432 b) Väg 10? ID 65487 

c) Väg 14 ID 65997 d) Väg 25 ID 65087, 65776 
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Järnföremål108 s 67 (pl.2) 
 
Fästanordningar 

 

Verktyg 

      

                                                      

 

 
108 Foto konserverade föremål Jahrehorn 2022 

g) Hammare ID 65093 

 

a) Nitförband ID 65690,  b) Nitförband ID 65540 

 

c) Nitbricka ID 65522 

 

d) Nit skrin?  

ID 65580 

 

e) Nit skrin?  

ID 65582 

 

f) Hästskosöm  

ID 65712 
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h) Bultlås ID 65192 

k) Mejsel?  

ID 65944 

j) Kniv ID 65995 

m) 

Synål 

segel?  

ID 

65986 

 

l) Puns? ID 65142 

n) Kniv läder? ID 65442 

i) Kniv ID 65746 
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Vapen och rustning  

 

 

p) Lameller? ID 66203, 65155 

o) Armborstpil ID 65726 

 

r) Perforerade plåtar? ID 65778, 66071 

 

q) Plåt nitade? ID 66120, 65963, 65798 
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Föremål kopparlegering s 67 (pl. 3)109 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
109 Foto konserverade föremål Jahrehorn 2022 

a) Gotländsk dräktnål 6b, ID 65001 

b) Bjällra, rumbler bell, ID 66131 
c) Välvt koniskt beslag, ID 65868 

d) Ornerade metallrulla, ID 66301 
e) Knivbeslag?, ID 65516 

f) Synål ID 65626 
g) Kamhylsa?, ID 65376  
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Föremål i ben och horn s 67 (pl. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enkelkam 1C, ID 65179, 65744 

b) Sländtrissa ID 65404 

d) Tärning ID 65718 e) Spelpjäs ID 66121 

c) Handtag kniv ID 66005 
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Föremål av glas s 67 (pl. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Glasten?, ID 66286 

b) Skärva glasbägare, ID 65672 

a) Vikingatida glaspärla 2013: ID 

62315. 

c ) Tessera, ID 65940 
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Föremål av sten, skiffer, halvädelstenar s 67 (pl. 6) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

a) Karneolpärla, ID 65031 b) Karneolpärla.  

2013: ID 62346 

 c) Bergkristall. 

Infattningssten ID 65723 

d) Sländtrissa, kalksten, 

ID 65157 

e) Bryne, sandsten. ID 65719 

f) Bryne, skiffer, ID 65085 g) Bryne, skiffer, ID 65692 

h) Nätsänke, granit ID 65989 i) Slipsten, sandsten. ID 66177 
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Trä s 68 (pl. 7) 

 

 

 

a) Bearbetade träfragment från G68:1 

b) Träkloss med en längsgående v-formad skåra. ID 65814 
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d) Vakare? ID 66090 

c) Takspån? ID 65805 
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Övriga föremål s 68 (pl. 8) 

 

 

 

   

 

 

 

a) Knivhandtag, ID 65181 

e) Benplatta, ID 65457 

d) Bennål, ID 65449 

b) Fossilpärla? ID 65480 c) Tunnformad glaspärla, A3, orange.  

ID 65339, 65470 
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f) Hänge av myntliknande föremål med pseudo-islamiska skrifttecken, Cu-legering, ID 65341 
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12. Delrapporter 

Delrapport 1 

Fosfatkartering i förhållande till strandlinjer och variationer i bosättningens 

aktiviteter 
 

av Wallin, Paul, Kilger, Christoph & Leidersdorff-Menzel, Clovis 

 

Inledning 
Hur landhöjningsprocessen har ändrat den maritima topografin, och påverkat historisk samt 
förhistorisk bebyggelse i Västergarnsområdet har vi fortfarande lite kunskap om. Viktigt är 
därför att studera undersökningsschaktens topografiska läge innanför vallen och vallens 
relation till de forntida strandlinjerna. Redan Per Lundström (1968; 1981) diskuterade vallens 
läge i förhållande till strandlinjerna. Utifrån seminariegrävningarnas resultat vill vi gärna 
knyta an till Lundströms topografiska studie. Undersökningarnas resultat ger ett underlag för 
att studera den medeltida bosättningens topografiska placering och aktiviteternas intensitet i 
norra vallavsnittet och ge ledtrådar om dess utbredning i förhållande till kustlinjen. 
  En annan aspekt är att undersöka och få insikter i hur husen använts, var man har hanterat 
mat eller slängt sitt hushållsavfall, och fanns det skillnader i hur detta utfördes genom tiden? I 
den här studien närmar vi oss den problematiken genom fosfatkarteringar i området. 
 
Syfte och frågeställningar 
Under seminariegrävningen 2021 genomfördes en fosfatkartering i ett begränsat område 
innanför fastigheten Snauvalds 1:2. Huvudsyftet med karteringen är att via fosfatvärden 
kunna spåra bosättningens intensitet i undersökningsområdet och utbredning i förhållande till 
strandlinjen, och ge underlag för en framtida strandlinjemodell i Västergarnsområdet. Ett 
annat syfte var också hur vi kan spåra olika aktiviteter i och utanför hus och anläggningar 
genom fosfatanalyser? 
  
Våra frågeställningar blir därmed: Hur kan en dåtida strandlinje fastställas? Vilken strandlinje 
är det vi kan fastställa? Finns det skillnader på aktiviteter inne i husen och det som skett 
utanför? Finns det skillnader i fosfater från olika anläggningar i undersökningsområdet? Finns 
det kronologiskt betingade skillnader i hur fosfater avsätts? Dvs olika praktiker i förhållande 
till sopor/avfall etc.? 

Metod och genomförande 
Det finns olika typer av fosfatmetoder som kan användas vid arkeologiska undersökningar. 

Tekniken går tillbaka till Olof Arrhenius (1931) vars intresse dock huvudsakligen var att 

kartlägga jordens kvalitet i relation till odlingsförutsättningar. Hans metod gick ut på att 

utlösa fosfater med citronsyra varpå fosfathalten avlästes med en fotometer i fosfatgrader 

(Po). Arrhenius insåg dock snart att det även fanns en koppling mellan höga fosfatvärden och 

förhistoriska och medeltida bosättningar. Han kunde därmed påvisa potentialen med att 

använda fosfatanalyser som ett arkeologiskt hjälpmedel (Arrhenius 1938). Arrhenius metod är 
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givetvis användbar men kräver laboratorieutrustning och tar tid att utföra. 

  Den metoden som vi använt och som av tradition använts på Gotland från början av 1980-

talet då den introducerades av I. och S. Österholm (Österholm & Österholm 1982, 1997) är 

den s.k. ”spot-test” metoden. Den här metoden utvecklades av H. Gundlach (1961). Metoden 

har fördelen att den kan utföras i fält före eller under pågående grävning och kan därmed ge 

snabb information i syftet att avgränsa eller påvisa mänskliga aktiviteter. Fosfater härstammar 

från t.ex. ben, fisk och köttrester etc. När fosfater väl lösts ut i jorden är de mycket stabila och 

försvinner inte, men kan långsamt vandra neråt i marken. Exkrementer från människor och 

djur bidrar också till förhöjda fosfatvärden, men djur såsom kor och hästar i mindre grad då 

dessa huvudsakligen äter gräs/hö (Österholm & Österholm 1982). 

  Jordprov som ska analyseras bör samlas in från botten av kulturlagret som är mest 

skyddat från eventuella kontaminationer som därmed ger den bästa indikationen på mänskliga 

aktiviteter. Jordprovet tas enklast upp med hjälp av en jordborr och därefter samlas in i 

plastpåse som märks upp med ett provnr. Varje provpunkt mäts in med totalstationen/GPS så 

att fosfatresultatet från provet sedan kan läggas in i en kartbild över området. 

  Själva spot-test analysen går till så att en ”nypa” jord placeras på ett filtrerpapper varpå 

fosfaterna löses ut genom en vätska bestående av utspädd salpetersyra och 

amoniumheptamolybdat som droppas på jordprovet. Efter ca 30 sekunder droppas en annan 

vätska med utspädd askorbinsyra på samma prov varvid en blåfärgning indikeras runt provet 

om fosfater finns i marken. Graden av fosfater bedöms sedan inom ca 1 minut på en 5 gradig 

skala där inget utslag visar på avsaknad av fosfater och kraftigt utslag visar på höga fosfater 

(se Österholm & Österholm 1982). 

 

Placeringar och syften med de utförda provtagningarna 
För att få indikationer på generella aktivitetsmönster gjordes tre söklinjer i området. Den 
första längre provtagningslinjen placerades i nord-sydlig riktning (fig. 1) med provtagning var 
5:e meter och löper genom bosättningen väster om den nu, samt tidigare undersökta 
husgrunderna i området. Syftet med den linjen var att undersöka om det förekommer 
variationer i intensiteten i de aktiviteter som pågått i husens närhet. 
  Den andra placerades i öst-västlig riktning (fig. 1) löpande ca 150 m västerut ner mot 
landsvägen och havet. Längs den linjen togs proverna med 2 meters mellanrum. Syftet med 
denna linje är att söka efter var fosfaterna tar slut i riktningen mot havet. 
  En tredje fosfatlinje drogs i väst-östlig riktning mellan schakt 67 och 68 (fig. 2) för att 
utröna relationen mellan den medeltida syllstengrunden i schakt 67 och anläggning G68:1 
(dvs. vattenhålet resp. bryan) i schakt 68. Anläggningen ligger i en fuktig svacka, centralt 
belägen i vallområdet. Under våren är svackan vattenfylld.  
  En fosfatkartering med jordprover från varje m2 från de grävda schakten (schakt 67 & 68) 
utfördes för att få en detaljerad bild av lokala aktiviteter inom och utanför hus och 
anläggningar. Syftet med detta är att möjliggöra korrelationer mellan olika typer av aktiviteter 
och depositioner av artefaktmaterial.  
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Figur 1. Översikt, placering av fosfatlinje 1 

(nord-sydlig riktning) och fosfatlinje 2 (öst-

västlig riktning).  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 

© Lantmäteriet 

 

Figur 2. Översikt av schakt 67 och 68, samt infälld bild av dessa nere till höger. 

Fosfatlinjen mellan de två schakten indikerad med pil.  

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel, © Lantmäteriet 
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Topografin och strandlinjer 

Västergarnsvallen dominerar landskapet fortfarande idag. Avståndet mellan valländarna är ca 

600 meter. Det framstår som mycket sannolikt att vallen hade kontakt med vatten när den togs 

i bruk (Lundström 1968: 15; 1981:29f). Kartan ger en ungefärlig uppfattning om 

Västergarnsvallens topografiska läge i förhållande till Garnsviken och Västergarnsån med 

Paviken (fig. 3). Vallens strategiska läge mot både Garnsviken och Paviken framträder tydligt 

i ett fågelperspektiv. Det är dock fortfarande osäkert hur långt vallen sträckte sig ned mot 

havet under järnåldern och medeltid. Markerar dagens vallavslutning också dåtidens 

valländar? Avståndet mellan Västergarnsån idag och norra vallavsnittet är ca 200 meter och 

höjdskillnaderna ungefär tre meter från ån och dagens valländar. Klintehamnsvägen 

genomkorsar orten idag i nord-sydlig riktning och ligger på 2 möh. Vägsträckningen finns 

redan belagd på 1700-tals kartor.  

 

 

En metrisk hållpunkt om var vattenlinjen har legat år 1000 i Västergarnsområdet ger 
kajanläggningen vid Stelor i Västergarnsån som undersöktes av Dan Carlsson 1993/94 
(Carlsson 2011: 143-156). Bryggkonstruktionen har daterats dendrokronologiskt till år 1008. 
Anläggningen ligger mellan ca 1.5 till 2.0 möh. Tar man med i beräkningen att 
träkistkonstruktionen varifrån proverna togs kan ha legat under vatten så hamnar vattennivån 
uppskattningsvis på max 2 möh, inte högre. En strandlinjemodell som har etablerats för 
hamnen i Fröjel pekar i samma riktning (Hultsten 2002: 5-7). Under perioden 800 till 1000 
har strandlinjen i Fröjelområdet pendlat mellan ca 1.6 till 2.2 möh. Högst antas vattennivån 
har varit i slutet på 900-talet på ca 2.2 m, lägst omkring 800 på ca 1.6 m. Efter 1000 sjunker 
dock vattennivån stadigt för att omkring 1100 nå en nivå på ca 1.0 möh. Utifrån dessa 
kalkyler kan man anta att nuvarande Klintehamnsvägen på 2.0 möh ungefär markerar 
strandlinjen runt år 1000. 

Figur 3. Topografisk översikt av Västergarnsområdet med strandlinjerna.  

Karta: Clovis Bazire-Leidersdorff. Terrängkarta © Lantmäteriet. 
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När kan då vallen ha byggts? Om man sammanväger vallens möjliga ursprungliga betydelse 
som fortifikation, exempelvis för skydd av skepp i strandnära läge och som spärr för inloppet 
till Paviken och dess topografiska läge i förhållande till strandlinjerna finns ett hypotetiskt 
scenario för när vallen kan ha byggts. Detta kan ha skett när vattennivå låg mellan 3.0 och 2.0 
möh. Enligt beräkningarna från Fröjel låg vattenlinjen i perioden mellan ca 700 till 750 på en 
nivå mellan ca 3.0 och 2.1 möh (Hultsten 2002: 6). Om vallen byggdes redan under 
vendeltiden så kan den vara samtida med de tidiga aktiviteterna i Paviken. Hittills finns det 
dock inga säkra arkeologiska belägg innanför Västergarnsvallen för en sådan tidig datering. 
Områden innanför vallen som ligger ovanför 3 meterslinjen skulle kunna undersökas närmare 
i framtida utgrävningar för att kunna ge ledtrådar i fråga.  

 
Resultat 
Resultaten från fosfatkarteringen indikerar generellt att fosfathalterna i jorden innanför 
Västergarnsvallen är förhöjda, vilket tyder på hög aktivitet i området. Nedan diskuteras de tre 
fosfatlinjerna och fosfatresultaten från schakt 67 och 68.  

 
Fosfatlinje 1 

Fosfatlinjen (fig. 4) placerades ett par meter väster om de spisrösen som finns indikerade 
längs denna linje, varav ett par är utgrävda. Vi befinner oss således i en linje som antas ligga 
utanför eventuella hus. Av de 10 proverna ger 9 av proverna utslaget 4-5 (på den 5-gradiga 
skalan), dvs. högt fosfatutslag och endast ett prov ger en 3:a på skalan dvs. något lägre utslag. 
Variationen i denna linje är således låg och visar på en homogen aktivitet utanför husen i det 
här området. 

 

 
Fosfatlinje 2 

Fosfatlinjen (fig. 5) placerades med utgångspunkt ca 10 m söder om södra utgångspunkten för 
fosfatlinje 1 och löper sedan västerut ner mot landsvägen och havet. Linjen antas löpa genom 
gamla kulturlager från aktiviteter inom Västergarnsvallen. Fosfatvärdena varierar 
förhållandevis stabilt mellan värdena 3-5 med en tyngdpunkt på höga fosfater dvs. värde 4-5. 
Värdena avtar dock kraftigt vid ca 2 möh där värdena varierar mellan 0-3, med en tyngdpunkt 
för värdena 1-2 i området. Detta kan bero på generellt lägre aktiviteter under 2 metersnivån 
störningar pga vägbygget eller att aktiviteter inte varit möjliga i det området t.ex. pga 

Figur 4. Placeringen av fosfatlinje 1 och 

dess relation till schakt 67. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 

© Lantmäteriet 
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vatten/strandlinje. 

 

 

Fosfater schakt 67 och 68 samt fosfatlinje 3 

Fosfatlinje 3 (fig. 6) som utgörs av 4 prover som förbinder schakt 67 och 68 varierar mellan 
värde 4 och 5, dvs. höga fosfater, vilket indikerar att området mellan schakten varit flitigt 
använt och påvisar ett kontinuerligt användande av detta område.  

När det gäller schakt 67 till vänster i figur 6, kan vi se att de högsta fosfaterna indikeras i 
området kring spisröset, särskilt nord och öst om detsamma. Området syd om spisröset kan 
antas vara utanför huset. Detta kan påvisa att mathantering/lagning/förtäring etc. kan ge 
förhöjda fosfatvärden inne i huset. Det andra området med förhöjda fosfater är beläget i östra 
kanten av schakt 67 finns i området där aktiviteter knutna till ett eventuellt vikingatida 
stolphus indikerats. Området mellan de två husen i schakt 67 har således något lägre värden, 
men indikerar fortfarande aktiviteter av olika slag. 

Om vi sedan ser mot schakt 68 till höger i figur 6 som möjligen vid något skede utgjort en 
brunn (hypotetiskt skulle brunnen kunna höra till det tidiga skedet) som sedan troligen fyllts 
igen och mer använts som ett sorts vattenhål för djur och/eller avfallsdump. I det vattensjuka 
området så kan vi se att fosfaterna i och väster om vattenhålet har de högsta värdena dvs. en 
dragning mot den vikingatida aktiviteten. Här påträffades också förhållandevis mycket ben 
som troligen i det senare skedet dumpats i vattenhålet och som är orsaken till de höga 
fosfatvärdena.  

 

Figur 5. Fosfatlinje 2 och dess relation till fosfatlinje 1.  

Observera de avtagande fosfaterna i linjens västra kant. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel, © Lantmäteriet 
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Diskussion 
Genom de utförda fosfatanalyserna kan vi se att det generellt är förhöjda fosfatvärden i 
området innanför Västergarnsvallen. Vi har också kunnat se att fosfater avtar när vi kommer 
ner mot ca 2 möh, vilket dock kan bero på olika saker t.ex. lägre aktiviteter närmare havet, 
störningar i provområdet eller att området varit vattensjukt etc. Om det har funnits bryggor 
eller kajanläggningar så kan de förmodas ligga väster om Klintehamnvägen. 

De mer detaljerade fosfatanalyserna är intressanta ur ett mikroperspektiv vid tolkningar av 
aktiviteter inom och kring de olika husen och kan vid fördjupade analyser också korreleras 
med andra spridningsbilder av massmaterial och artefakter. Vår utvärdering av dessa analyser 
är att de kan användas i både makro- och mikroperspektiv för ökad förståelse kring mänskligt 
handlande i historiska och förhistoriska kontexter. 
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Figur 6. Schakt 67 (till vänster), fosfatlinje 3  

och schakt 68 (till höger). 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel, © Lantmäteriet 
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Delrapport 2 

Metodisk fallstudie av bevaringsförhållanden för fiskben. 

Undersökningsområde Snauvalds 1:2, Västergarn 
 

Beatrice Krooks 

 
Inledning 
Inom projektet Fisheries and coastal development in small island context - the past, present 
and future kommer delar av fiskbensmaterialet från Västergarn analyseras. Tidigare 
osteologiska studier av material från Västergarn har uppmärksammat att fiskben kan missas 
under utgrävningen pga sållens maskstorlek. Detta i sin tur kan påverka representativiteten av 
fiskben och innebära en möjlig kunskapslucka (Forsberg 2009: 9). Detta betyder att den 
tillvaratagna mängden fiskben inte speglar de verkliga förhållandena i kulturlager eller 
kontexter. Liknande problem har tidigare uppmärksammats på flera svenska lokaler (Boethius 
2018; Olson 2008). En grundläggande metod inom projektet Fisheries and coastal 
development är att analysera och jämföra fiskbensmaterial från olika gotländska lokaler och 
identifiera skillnader över tid. En viktig källkritisk aspekt i studier av fiskben är därför att 
undersöka hur stort bortfall kan vara vid bruk av såll med maskstorlek 4 mm. Det är 
standardstorlek för sållning vid seminariegrävningarna i Västergarn. Ett annat syfte är 
fastställa om det är möjligt att utifrån fiskbenen studera stratigrafin i kulturlagret. Studien 
genomförs i en kvadratmeterstor provgrop. Provgropen är placerad invid schakt 56 som 
undersöktes i 2012 (Kilger et al., 2014) (fig. 1.2). Undersökningen av schaktet har resulterat i 
stort benmaterial. Bensammansättningen i schakt 56, däribland fiskben har tidigare studerats 
av Eleonor Hammarsten i en kandidatuppsats (Hammarsten 2013). 

 
Provgrop 1: Undersökningsmetod 
Hela ytan grävdes ner till underkanten av grästorven, ytan dokumenterades fotografiskt och 
höjdmått togs. Ytan delades sedan in i 4 kvadranter (Q1-4) ca 50 x 50cm (fig.1.), inom varje 
kvadrant anlades ett tekniskt lager (planum) för att observera skillnader i substrat, färg eller 
fyndmaterial. Varje planum fotograferades, ritades i M1:10 och höjdmått togs. Efter att 
provgropen är komplett dokumenterad kommer dessa ritningar att vektoriseras och infogas i 
en GIS modell. För att dokumentera den interna stratigrafin i provgropen grävdes Q1 och Q4 
först ut och huvudprofilerna 1 och 2 anlades (Pr.1; N-S och Pr.2: Ö-V) 
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Jorden ur de olika kvadranterna sållades i flera omgångar för att utvärdera hur mycket fiskben 
som förloras vid användandet av standardsåll på 4mm maskstorlek. För att identifiera 
skillnader i fragmentering och fyndförekomst sållades jorden från alla plana separat. 
  I rapporten som föreligger här är Q1 och 4 färdigt dokumenterade. I Q1 sållades jorden 
genom 4 mm- såll och den resterande jorden kommer att sållas ner till en maskstorlek på 
0,5mm under hösten 2021. All jord ur Q4 sållades genom åtta olika såll med en masktäthet 
från 5,6 mm till 0,5 mm (dvs. 5,6mm, 4mm, 2,8mm, 2mm, 1,4mm, 1mm, 0,71mm, 0,5 mm). 
Jorden från Q2 kommer också våtsållas med samma åtta sållstorlek. Vad det gäller Q3 
kommer jorden att floteras. Eftersom två kvadranter i provgrop 1 är fortfarande under 
bearbetning kommer resultaten vad det gäller den stratigrafiska analysen endast vara 
preliminära i föreliggande studie. 
 

Stratigrafi 
Tre lager har identifierats i provgropen: 1= Grästorv och Humus, 2= Kulturlager och 3= 
förmodligen steril jordmån (fig. 2).  
  Lager (1) delades in i två undernummer: 1 är grästorven, ca 8cm tjock och 1.1 på ca 7cm 
är ett underliggande mörkbrunt och humusrikt lager av sand. 1.1 uppvisar kraftig 
bioturbation, dvs maskgångar. Sanden har en kornstorlek mellan 3 och 0,5 mm. Det ca 15 cm 
tjocka lager 1 har en horisontal underkant. Underkanten kan avgränsas genom skörbränd 
sandsten och grus som förekommer i det underliggande kulturlagret.  
  Lager (2) kulturlagret består av humusrik sand med en större variation i kornstorleken 
mellan 0,5 och 5 mm, samt grus och ben. Färgen är något mörkare än 1.1. Tjockleken varierar 
mellan 10- och 15cm och kulturlagrets underkant är oregelbunden, men kan genom färg och 
substrat tydligt avgränsas från lager (3). Kulturlagret blir tjockare i den nordvästra 
kvadranten. Om detta beror på en naturlig ackumulationsprocess eller antropogena processer 
kan i nuläget inte säkerställas. Den underliggande sterila sanden lager (3) består av homogen 
finsand med en kornstorlek mellan 0,5 och 1 mm. 

 

 

Figur 1. Översikt Provgrop 1, Q1 och 4 
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Resultat 
De preliminära resultaten tyder på en intern stratigrafi inom själva kulturlagret, dvs. lager (2). 
Ytligt i lagret kan större skörbrända sandstenar och kraftigt fragmenterade ben identifieras. 
Djupare i lagret avtar mängden av större stenar och benmaterialet ökar. Fyndmaterialet i de 
understa 5cm i kulturlagret uppvisar den minsta fragmenteringen. I Q1 kunde även fyra 
ryggkotor från torskfisk (gadidae) i anatomisk artikulation dokumenteras (fig. 3). Detta tyder 
på att kulturlagret ackumulerades relativt snabbt och benen inte låg öppet under en längre tid. 

 
Det har även kunnat fastställas att såll på 4mm inte är optimala för tillvaratagandet av 
fiskben110. Endast större kotor från framförallt torsk/torskfiskar kan då identifieras. Mindre 
arter som t.ex. Abborre (Perca flutvaris) och strömming (Clupea harnegus) samt andra 
element kan först tillvaratas och dokumenteras vid maskstorlek 2,8mm. För sill behövs ett såll 
på 1,4mm eller finare. De mindre arterna antagligen saknas totalt. Detta betyder att mängden 
fiskben från tidigare utgrävningar inte är representativt för att kunna studera olika 
fiskpopulationer i bosättningen, såväl kvantitativt som kvalitativt.  

 

                                                      

 

 
110 Även mindre metallföremål har tagits tillvara i 1,4mm såll. 

Figur 2. Stratigrafi i profil 1, mot norr 
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Det går också att konstatera att torsken som ofta identifieras i materialet (Forsberg, 2009; 
Hammarsten, 2013) är överrepresenterad i förhållande till andra fiskarter i materialet orsakat 
av utgrävningstekniken. Ett resultat av föreliggande studie är att kunskapen om det medeltida 
Västergarn´s kött- och fiskkonsumtion kan komma att revideras eftersom fisk kan ha haft en 
större betydelse än tidigare studier har visat. Dessutom kan studier av stratigrafiska skillnader 
inom kulturlagret öka förståelsen för användandet av platsen övertid. Utgrävningsarbetet i 
provgrop 1 kommer att avslutas under juni månad och materialet kommer analyseras under 
hösten 2021 
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Figur 3. Detaljfoto Q1, planum 5, Torskfiskkotor. 

Fotograferad från öst. 
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Delrapport 3: Osteologisk analys, schakt 67 

 

av Lindgren, Anton & Malmström, Jesper 

 

 

Under våren 2021 har arkeologiska undersökningar utförts vid lokalen Snauvalds 1:2 i 
Västergarn. Denna rapport redovisar resultatet från den osteologiska analysen av 
benmaterialet från schakt 67. Materialet har analyserats i det osteologiska laboratoriet vid 
Uppsala universitet, Campus Gotland. 
  
Metod 
På grund av begränsad tid och mängden material genomfördes en enklare osteologisk 
undersökning för att fastställa artfördelningen. Däremot utfördes ingen dokumentation över 
benelement. Utöver artfördelningen delades materialet även upp i obrända och brända 
fragment. Även slaktspår registrerades. Material med en vikt på under 1 gram anges som 1 
gram. Analysen har endast utförts genom okulärbedömning. Syftet med analysen är att få en 
översiktlig bild om artfördelningen, hanteringen av ben och depositionsmönster. 

Resultat 
Benfynden i schakt 67 bestod till största del av animaliskt material. Majoriteten av 
benmaterialet, baserat på vikt, återfanns i ploglagret och kulturlagret, dvs. kontexterna 67:02 
resp. 67:06. Övriga stratigrafiska kontexter innehöll avsevärt mindre ben. 
  Totalt registrerades 18 027 fragment. Den totala vikten av benmaterialet uppgick till 23 
583 gram. Av dessa identifierades 1969 fragment som vägde 11 429 gram vilket motsvarar 11 
% vad det gäller antalet resp. 48 % av totalvikten (tab. 1). 3478 ben med slaktspår hade en 
samlad vikt på 3710 gram. Detta motsvarar ca 19 % av totalantalet resp. ca 16 % av 
totalvikten. 1766 fragment med en vikt på 573 gram registrerades som eldpåverkade. Detta 
motsvarar ca 10 % i antal och ca 2 % i vikt. Den genomsnittliga mängden ben i schaktet 
beräknad i vikt är 328 gram per kvadratmeter (fig. 1). 

  I materialet finns tolv olika arter representerade. Dessa arter är följande: nötkreatur (lat. 
bos), häst (equus), får/get (ovis/capra), svin (sus), hund (canis), katt (felis), hare (lepus), säl 
(phoca), fisk (pisces), råtta (rattus), fågel (aves) och människa (homo) (tab. 2). 
  I tjugofyra rutor kunde slaktspår konstateras på flertalet benfragment. Femton av dessa 
rutor ligger i anslutning till spisröset, kontext 67:04 och syllen, kontext 67:05 (fig. 2). I de 
fyndtätaste rutorna väger ben med slaktspår mellan ca 300 och 400 gram. Det finns en tydlig 
koncentration i rutorna utanför syllen. Det kan tyda på att benrester från olika aktiviteter 
innanför husgrunden har deponerats utanför syllen. Om slaktspåren har samband med 
matberedningen i huset behöver framtida osteologiska studier visa. Det förekommer även 
koncentrationer med slaktspår i enstaka rutor i den östra delen av schaktet. Hur dessa ska 
tolkas är fortfarande osäker eftersom osteologiska analyser av benen från undersökningen 
2013 inte föreligger. 
  I princip förekom brända ben i alla rutor i schaktet (fig. 3). Rutorna som undersöktes 2013 
ingick inte i analysen och är därför fyndtoma. I de fyndtätaste rutorna väger brända ben 
mellan ca 30 och 50 gram. Rutor med högre koncentrationer av brända ben förekommer i 
rutorna utanför västra syllen och i rutorna 51, 52, 56 och 1 öster om ugnen. Anmärkningsvärd 
är den höga koncentrationen i rutan 51 i nordöstra hörnan av ugnen, dvs. i anläggningen 
G67:2, den lerfyllda gropen. Att notera är också den höga koncentrationen av brända ben i 
rutorna längs den östliga schaktkanten. 
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Diskussion 
Utifrån den osteologiska analysen framgår det att majoriteten av benen troligtvis är matavfall. 
Denna tolkning baseras på att det förekommer slaktspår och en relativt stor mängd rörben från 
boskapsdjur (nöt, får/get och svin) och ben från fågel och fisk (fig. 3 och 4). Även ett fåtal 
benfragment från hare förekommer. Dessa arter har troligtvis utgjort en stor del av kosten i 
Västergarn under tidig medeltid. Det framgår också tydligt i materialet att en relativt stor 
mängd ben är ofusionerade vilket indikerar att djuren slaktades som unga. Äldre individer 
brukades oftare som arbetsdjur och/eller produktionsdjur och användes inte för 
matkonsumtion som yngre djur. Det förekommer hårt brända benfragment i princip i hela 
schaktet vilket kan indikera att man har hanterat ben på olika sätt i undersökningsområdet. 
Om de brända benen verkligen härrör från matlagningen eller indikerar andra processer bör 
framtida studier titta närmare på. Intressant att notera att det finns tydliga koncentrationer i 
den medeltida husgrunden och då anslutning till hörnugnen, och i den vikingatida kontexten i 
den östra delen av schaktet. 
  Att notera är att det också förekommer ben från katt, vilket indikerar en bostadsmiljö. 
Fiskmaterialet består av en blandning mellan söt- och saltvattensfiskar. Detta kan tolkas som 
att det förekommit både havs- och insjöfiske. Viktigt att komma ihåg är att alla dessa arter 
finns även i bräckt vatten. En mer ingående studie av dessa fiskarter krävs för att besvara 
denna fråga. 
  De människoben som förekommer i fyndmaterialet består av tänder. Tänder är något som 
kan lossna naturligt, av sjukdom eller yttre omständigheter vilket gör det svårt att tolka varför 
tänderna återfanns på denna plats. En tand har spår av mycket tandsten, vilket tyder på dålig 
munhygien och kan vara orsaken till att tanden lossnat. 
 

Sammanfattning 
Benmaterialet bestod av 18 027 fragment med en vikt på 23 583 g. I materialet finns 12 arter 
representerade. Benen har tolkats som matavfall främst pga av förekomst av slaktspår och den 
relativ stora mängden av rörben från boskapsdjur. Förekomst av hårt brända benfragment i 
koncentrationer i husgrunden och i den vikingatida kontexten kan möjligen tolkas på olika 
sätt. Koncentrationen invid hörnugnen korrelerar i viss mån med spridningen av verktygen 
och verkstadsrelaterade föremål. Vilken funktion brända ben har i dessa miljöer kan möjligen 
framtida studier visa. Intressant att notera är deponering av ben med slaktspår utanför syllen 
till den medeltida husgrunden. 
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Figur 1. Fyndspridning av benmaterial enligt vikt/ruta i schakt 67, inkluderat ben från 

schakt 60 från 2013 års utgrävning. Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 

Figur 2. Fyndspridning av benmaterial med slaktspår enligt vikt/ruta i schakt 67. Ben 

från schakt 60 från 2013års utgrävning ingår inte analysen. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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Figur 3. Fyndspridning av eldpåverkade ben enligt vikt/ruta i schakt 67. Ben från  

schakt 60 från 2013 års utgrävning ingår inte analysen. Notera de fyndtomma rutorna 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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Figur 4. Visualisering av antal fragment och vikt av boskapsdjur. 
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 Antal Vikt (g) 

Identifierat 1 969 (10,92 %) 11 429 (48,46 %) 

Oidentifierat 16 058 (89,08 %) 12 154 (51,54 %) 

Total 18 027 23 583 

Koncentration ben 

undersökningsyta 

(72 kvm)  328 g/m2 

 

 

 

Figur 5. Visualisering av antal fragment och vikt av övriga arter. 

Tabell 1: Identifierade och oidentifierade benfragment  

samt vikt från schakt 67. 
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 Antal Vikt (g) 

Aves sp 199 (10,11 %) 138 (1,21 %) 

Bos taurus 266 (13,51 %) 5 965 (52,18 %) 

Canis familiaris 3 (0,15 %) 3 (0,03 %) 

Equus caballus 4 (0,20 %) 39 (0,34 %) 

Felis silvestris 40 (2,03 %) 38 (0,33 %) 

Homo sapiens 3 (0,15 %) 2 (0,02 %) 

Lepus sp 4 (0,20 %) 7 (0,06 %) 

Ovis/Capra 609 (30,94 %) 3 019 (26,42 %) 

Phoca sp 12 (0,61 %) 41 (0,36 %) 

Pisces sp 525 (26,66 %) 367 (3,21 %) 

Rattus sp 7 (0,36 %) 7 (0,06 %) 

Sus scrofa dom. 297 (15,08 %) 1 803 (15,78 %) 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Artfördelning av identifierade arter från schakt 67 
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Delrapport 4: Osteologisk analys, schakt 68 

 

av Sofya Högberg Blinova & Philipp Sjögren 

 

 

Under våren 2021 har arkeologiska undersökningar utförts vid lokalen Snauvalds 1:2 i 
Västergarn. Denna rapport redovisar resultatet från den osteologiska analysen av 
benmaterialet från schakt 67. Materialet har analyserats i det osteologiska laboratoriet vid 
Uppsala universitet, Campus Gotland. 

 
Metod 
På grund av begränsad tid och mängden material utfördes en enklare undersökning för att 
fastställa artfördelningen. Ingen dokumentation över benelement utfördes. Utöver 
artfördelningen delades materialet även upp i obrända och brända fragment. Material med en 
vikt på under 1 gram har dokumenterats som 1 gram. Analysen har endast utförts genom 
okulär bedömning. Syftet med analysen är att få en översiktlig bild om artfördelningen, 
hanteringen av ben och depositionsmönster. 

Resultat 
Benfynden i schakt 68 bestod endast av animaliskt material. Totalt återfanns 3 860 fragment. 
Av dessa var 53 fragment (1,3 %) eldpåverkade med en vikt på 24 gram (0,25 %). Den totala 
vikten av materialet uppgick till 10 880 g. Av dessa identifierades 417 fragment (10,8%) 
motsvarande 5612 gram i vikt (51,5%). Koncentrationen av ben per kvadratmeter i vikt är 604 
gram (tab. 1). Det är nästan det dubbla jämförd med schakt 67 som är 328 gram per 
kvadratmeter. En stor andel av benen deponerades i själva bryan (fig. 1). 
  I materialet finns tio olika arter representerade. Dessa arter är följande: nötkreatur (bos), 
häst (equus), får/get (ovis/capra), svin (sus), katt (felis), igelkott (erinaceus), säl (phoca), fisk 
(pisces), råtta (rattus) och fågel (aves) (tab. 2). Det förekommer inga ben av människa (homo 
sapiens) och hund (canis familiaris), vilka dokumenterades i schakt 67. Anmärkningsvärd är 
den i jämförelse med schakt 67 stora andelen hästben ca 600 gram, motsvarande 11 % av 
vikttotalen.  

 

Diskussion 
Utifrån den osteologiska analysen framgår det att majoriteten av benen troligtvis är matavfall. 
Denna tolkning baseras på att det förekommer slaktspår och en relativt stor mängd rörben från 
boskapsdjur (nöt, får/get och svin) och ben från fågel och fisk. Även ett fåtal benfragment från 
igelkott har identifierats. Majoriteten av arterna har troligtvis utgjort en stor del av kosten 
under tidig medeltid eller varit en del av en bostadsmiljö (fig. 2). På samma sätt som i schakt 
67 framgår det i materialet att en relativt stor mängd ben är ofusionerade vilket indikerar att 
djuren slaktades som unga. Äldre individer brukades oftare som arbetsdjur och/eller 
produktionsdjur och lämpar sig inte som yngre individer för matkonsumtion. I materialet 
förekommer ben från katt, vilket förstärker teorin om en bostadsmiljö. Fiskmaterialet består 
av en blandning mellan söt- och saltvattensfiskar. Detta kan tolkas som att det förekommit 
fiske i både hav och sjö dock förekommer alla dessa arter även i bräcktvatten. En mer 
ingående studie av dessa fiskarter krävs för att besvara denna fråga. En stor mängd av ben 
deponerades i bryan. Att bryan kan ha använts för att hämta dricksvatten framstår därför som 
osannolik. 
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Sammanfattning 
Benmaterialet bestod av 3860 fragment med en vikt på 10 880 gram. 10 % av fragmenten 
identifierades och ca 50 % av den totala vikten identifierades. I materialet finns 10 arter 
representerade som består av arter som ofta kopplas till en bostadsmiljö. Materialet har tolkats 
som matavfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fyndspridning av benmaterialet enligt vik i schakt 68. 

Karta: Clovis Leidersdorff-Menzel 
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 Antal Vikt (g) 

Identifierat 417 (10,8 %) 5612 (51,5 %) 

Oidentifierat 3443 (89,1 %) 5268 (48,4 %) 

Total 3860  10 880 

Koncentration ben 

undersökningsyta  

(18 kvm) 

214/m2 604 g/m2 

Figur 2. Distribution av identifierad art enligt antal och vikt. 

Tabell 1. Identifierade och oidentifierade benfragment enligt antal samt vikt från 

schakt 68. 



 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Antal Vikt (g) 

Aves 32 (7,67 %) 39 (0,69 %) 

Bos Taurus 95 (22,78 %) 3386 (60,33 %) 

Equus Caballus 17 (4,08 %) 599 (10,67 %) 

Erinaceus  2 (0,48 %) 1 (0,02 %) 

Felis Silvestris 6 (1,44 %) 7 (0,12 %) 

Ovis/Capra 168 (40,29 %) 835 (14,88 %) 

Phoca sp 1 (0,24 %) 6 (0,11 %) 

Pisces 29 (6,95 %) 26 (0,46 %) 

Rattus 2 (0,48 %) 2 (0,04 %) 

Sus 66 (15,83 %) 711 (12,67 %) 

Tabell 2. Artfördelning av identifierade arter  

från schakt 68. 


