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Bakgrund 
Högskolan på Gotlands undersökningar i Västergarn påbörjades 2005 då sex schakt (39,8 m2) 
på och utanför den romanska kyrkogården grävdes. Vid undersökningen fastställdes den 
kronologiska relationen mellan gravarna och kyrkan. På kyrkogården återfanns en kvinno- 
och två barngravar. Något spår av en eventuell begränsning av kyrkogården, murrester eller 
spår av staketkonstruktion, kunde inte konstateras vid 2005 års undersökning (se rapport 
2005). 
 
Vid 2006 års grävning fortsatte sökandet efter den romanska kyrkogårdens begränsning, detta 
dock utan resultat. Fyra gravanläggningar återfanns på kyrkogården (Grav 5-8). Vidare 
gjordes sökschakt på Snauvalds 1:2, cirka 100m NV om den romanska kyrkogården för att 
besvara frågan om en förmodad existens av vikingatida gravar. Några sådana kunde dock inte 
konstateras (Norderäng 2006).  
 
Under grävsäsongen 2007 koncentrerades undersökningen till fastigheten Snauvalds 1:2. Där 
påträffades rester av en husgrund i Schakt 17 som genom myntfynd grovt kan dateras till 
perioden 1140-1288. En större stenpackning innehållande stora mängder slagg påträffades i 
Schakt 22. Stenkonstruktionens funktion kunde dock ej avgöras. I trädgården hos familjen 
Göthman gjordes provschakt genom tre mindre kullar och i två av dessa påträffades 
husgrunder, Schakt 23 & 24 och en ugn möjligen tillhörande ytterligare ett hus återfanns i 
Schakt 25 (Norderäng 2007). Trä från husgrunden i Schakt 23 har vid 14C datering givit 
850±45 BP. Under 2007 påbörjades också en höjdkartering av centralområdet innanför 
västergarnsvallen i syfte att få en korrekt höjdkarta av området. 
 
 
Labnr BP Kalibrerat 1 Sigma Kalibrerat 2 Sigma 
Ua-35783 850±45 BP 1157-1254 e. Kr. 1147-1268 e. Kr. 
Kalibrerat med Calib Rev 5.0.1 
 

Syfte med årets undersökning 
Vid årets undersökning låg fokus på att få klarhet i bebyggelsestrukturen och dateringen av 
verksamheten i centralområdet innanför västergarnsvallen på Snauvalds 1:2. Vid 
undersökningarna 2007 återfanns minst tre husgrunder och fler finns troligen i ett ganska 
begränsat område i och strax utanför familjen Göthmans trädgård. 
 
Ytterligare en målsättning var att komplettera den höjdkartering som påbörjades vid 
undersökningarna 2007 i syfte att erhålla en mer detaljerad höjdmodell av området innanför 
vallen. 
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Fyndhantering 
All jord sållades redan från toppen av grästorven. Fynd delades upp i kategorierna 
massmaterial och enskilt inmätta fynd. Slagg, keramik, järnspikar, nitar, brickor och djurben 
är exempel på den första kategorin. Silverpärlor, mynt, tärningar och identifierbara föremål av 
tex brons och järn exempel på den andra. 
 
Massmaterialet togs per kvadratmeterruta och lager och mättes godtyckligt in mitt i respektive 
ruta och i ungefärlig höjdnivå. Båda fyndkategorierna erhöll ID nummer löpande och dessa 
togs från totalstationens mätfil. Detta innebär att antalet fynd inte motsvaras av ID nummer 
eftersom alla inmätningar, till exempel löpande kontroll av höjdvärden, med stationen 
genererar ett nummer i mätfilen. Av massmaterialkategorierna ben och slagg gjordes en 
sampling av ungefär var tionde grävd kvadratmeter och ett representativt urval av dessa 
kategorier sparades. Resterande räknades (dock ej alla benfragment) och vägdes och lades 
tillbaka i schakten. En komplett fyndlista sammanställs just nu och denna kommer att 
inlämnas till Gotlands museum i samband med inlämningen av det färdigpackade 
fyndmaterialet. Detta arbete planeras bli färdigt under sommaren eller den tidiga hösten 2009. 
 

Schaktens placering och storlek 
Schakten sattes ut i förhållande till tidigare 
grävda schakt och årets frågeställningar. Hela 
undersökningsområdet ligger 140-250 m 
väster om den romanska kyrkoruinen 
innanför västergarnsvallen på fastigheten 
Snauvalds 1:2. Ett flertal utvidgningar 
gjordes i flera av ursprungsschakten och när 
schakten grävts klart mättes de in med 
totalstation. En översikt av årets schakt ses 
på Fig.1 & 2 nedan. Under 2008 undersöktes 
en yta av totalt 184,98 m2. Fördelat på sex 
schakt och sju provgropar.  
 

Schakt Storlek m2 
28 67,33 
29 44,37 
30 13,80 
31 25,91 
32 8,09 
33 20,28 
Provgrop 1 0,56 
Provgrop 2 0,48 
Provgrop 3 0,50 
Provgrop 4 0,83 
Provgrop 5 0,87 
Provgrop 6 0,97 
Provgrop 7 0,99 
Totalt undersökt yta 184,98 

 

 Tab. 1. 
 
 

Planritningar  
Planritningar i denna rapport bygger i de flesta fall på digitala inmätningar men även 
scannade ritningar förekommer. Dessa är ej presenterade i någon enhetlig skala men alla 
bilder är försedda med skalstock. 
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Fig. 1. Översikt av utgrävningsområdet. Årets schakt och provgropar markerade i blått. 
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Fig. 2. Närbild på schakt och provgropar. 
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Schaktbeskrivningar 
 
Schakt 28 & 33 
De två schakten lades på vardera sidan om föregående års Schakt 22 där en stenpackning fylld 
med stora mängder slagg konstaterats. Arbetshypotesen var att denna stenpackning kunde 
utgöra fyllning till en vägbank eller en medeltida husgrund.  
 
Schakt 28 
Stenpackningen, som fortsatte österut från kanten på Schakt 22, var cirka 12 x 3,5 m. Den 
norra långsidan bestod av en stenrad större stenar 20-50 cm i diameter. Den södra långsidan 
bestod av en tydlig stenrad bestående av samma typ av stenar som den norra långsidan. 
Utanför den fanns en stenpackning av större stenar dock oftast inte så stora som i stenraden. 
De två stenraderna har troligen utgjort grunden till byggnadens ytterväggar.  
 
Några rester av träplankor som troligen tillhört golvet hittades och dessa låg i byggnadens 
längdriktning. Några av plankorna uppvisade mindre spår av eldpåverkan men i övrigt syntes 
inga spår av brand så byggnaden har troligen inte brunnit ner.  
 

0 m                 1 m


Träplankor

Toppmått sten
3,47

Toppmått sten
3,45

Toppmått sten
3,51

Toppmått sten
3,60

Mynt 2

Mynt 1

Bronsbjällra

Kritpipa

Träprov 14 C 
daterat

Pärla, glas

 
Fig 3. Schakt 28. 
 
Innanför ytterväggarna återfanns rester av en stenpackning bestående av stenar upp till 20 cm 
diameter som uppenbarligen utgjort golvnivån i byggnaden. Mellan dessa hade stora mängder 
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slagg (>200 kg) använts som utfyllnad. Ingen slagg återfanns utanför de större stenraderna 
längs byggnadens långsidor. 
 
Någon tydlig stenkonstruktion som avgränsade byggnadens kortsidor kunde inte ses. Den 
västra kortsidan var raserad. Den östra följdes inte till slutet eftersom vi redan under 
grävningen anade att det inte var en medeltida byggnad. Huskroppen kan därför vara någon 
eller några meter längre än vad som framgår av bilden ovan. Storleken på byggnaden och 
avsaknad av härd/ugn antyder funktion som ekonomibyggnad, lada eller liknande. 
Byggnadens ungefärliga omfattning ses på bilden nedan där den inre stenpackningen också 
markerad. Måtten är toppmått på golvnivån/stenpackningen. 
 

0 m                 1 m



3,49

3,53

3,52
3,46

 
Fig. 4. Huskroppens ungefärliga omfattning och toppmått på golvnivån. 
 
 
 
En 14C datering av trärester (ID:442) från en av golvplankorna (obränd) gav inget entydigt 
svar på ålder eftersom kalibreringskurvan är väldigt flack. Men dateringen och en i princip 
total avsaknad av fynd av medeltida datering tillsammans med några myntfynd från 15-1600-
tal gör att byggnaden troligtvis kan antas ha brukats under perioden 1500-1700-tal. 
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Labnummer Objekt BP Kalibrerat 1 Sigma Kalibrerat 2 Sigma 
LuS 8014 ID:442. Trä 145±45 1671-1878 e. Kr. 1666-1894 e. Kr. 
Kalibrerat med Calib Rev 5.0.1 
 
 
 

Massmaterial Schakt 28 
Djurben: 57,8 kg.  Slagg: 252 kg  Keramik: 0,9 kg  Järn: 2,8 kg 
 
 
Schakt 33 
Schaktet lades cirka 4 m väster om Schakt 28 och i kanten av föregående års Schakt 22 i syfte 
att frilägga samt funktionsbestämma/datera den stenpackning som påträffades i Schakt 22. 
Stenpackningen bestod av några större stenar samt flertalet mindre och den fortsatte västerut 
men hade ingen tydlig struktur. Har en sådan funnits har den förstörts. En recent störning 
observerades i schaktets norra del där en katt grävts ner och vid denna händelse kan 
stenpackningen ha skadats. Flera större stenar som troligen ingått i stenpackningen hade 
placerats ovan på resterna av katten. Schaktet var mycket fyndfattigt vid en jämförelse med 
Schakt 28. Någon funktion kan inte bestämmas och dateringen är osäker. Två mynt återfanns i 
schaktet; ett danskt 1500-tals mynt påträffades en meter söder om stenpacknigens västra kant 
(ID:1119) Kristian II Malmö. Skilling 1513-1520 (Mynt 2). I sanden under stenpackningen 
hittades två små fragment av ett vikingatida mynt från det tyska riket, Greve Bruno III, 1038-
1057 (ID:632) (Mynt 1). 
 
 

7



0 m                 1 m



Stenpackning

Större stenar

Träplanka

 
Fig. 5. Schakt 33 och 28 
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Fig. 6. Schakt 33 
 
 

Massmaterial Schakt 33 
Djurben: 22,9 kg. Slagg: 2,9 kg  Keramik: 0,38 kg  Järn: 0,99 kg 
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Schakt 29 
Schaktet lades över en mindre förhöjning i gräsmattan i den nordöstra delen av trädgården. I 
schaktet påträffades fyra anläggningar, tre härdar och en oval stensättning (anl. 4) vars 
funktion ej kan bestämmas. Anläggning 4 var en cirka 170x130 cm stor oval stenformation 
med antydan till en yttre stenpackning utanför den västra sidan. Inga fynd mättes in enskilt i 
anläggningen och den var även i övrigt fyndfattig. 
 
I schaktet påträffades tre ovala härdar; Härd 1 i ungefär nord/sydlig riktning nr. 2-3 i 
öst/västlig. Alla tre låg på samma höjd och stenkonstruktionen mättes in på nivån 3,28 - 3,68. 
Härdarna var alla av samma konstruktion med två lager stenpackning även storleken på dem 
var i stort sett samma, cirka 150-60 cm långa och 105-10 cm breda. Stenarna i härdarna var 
inte skörbrända och inte heller återfanns spår av kol eller aska. De delar av konstruktionen 
som återfanns är bara själva botten på stenfundamenten till härdarna och konstruktionen har 
under brukningstiden således varit avsevärt högre. De stenar som återfanns var i princip bara 
de i nivå med och strax ovan lergolvet. 
 

 
Härdarna låg på och i ett hårt 
packat lergolv som täckte stora 
delar av schaktet. Nivån på 
golvet var 3,30 - 3,57. På och i 
lergolvet har det troligen även 
funnits delar som varit täckta 
med träplankor och rester av ett 
40-tal sådana konstaterades i 
stora delar av schakten men 
främst i den södra delen. 
Träplankorna mättes in på nivån 
3,37 – 3,67. En 14C datering av 
en av plankorna gav 1000±50 BP 
(987-1048 e.Kr.). Ett myntfynd 
(ID:1934) strax utanför lergolvet 
södra kant är samtida med 14C 
dateringen.  
 

Fig. 7. Härd 3. Foto från väster. 
 
Myntet är präglat under Sven Estridsen och har enligt Kenneth Jonsson en trolig 
cirkulationstid kring 1050-60 och även myntet ligger i samma nivå (3,39) som resten av ovan 
beskrivna anläggningar. Även keramiken i schaktet tillhör den äldsta fasen av medeltid eller 
sen vikingatid. Dock finns några inslag av sentida glaserad keramik bland fynden men dessa 
har troligen hamnat i och kring anläggningarna i ett sekundärt skede. Cirka 90% av keramiken 
utgörs av östersjökeramik eller mycket grovkornig dåligt bränd keramik av vikingatida 
karaktär. 
 
 
Någon yttre avgränsning av härdarna och anläggning 4, som till exempel husväggar, kunde 
inte konstateras. Antingen rör det sig om en öppen anläggning eller så har väggarna 
försvunnit. En del spår av verksamhet som i tid ligger efter 1000-talet finns och 
anläggningens yttre delar, om sådana har funnits, kan ha rivits ner. Ett annat alternativ är att 
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en väggkonstruktion finns längre ut från anläggningarna. Detta fanns dock inte tid att 
undersöka vid årets utgrävning. 
 
Härdarnas funktion kan inte bestämmas. I hela schaktet återfanns förvånansvärt lite slagg, 
endast 350g däremot ovanligt mycket fynd av bly, 140g och bronsfragment 203g. Har 
härdarna använts för smide har det troligen rör sig om bronssmide och inte järndito. 
 
Mellan Härd 1 och 3 återfanns ett 
stolphål med cirka 45cm diameter. Hur 
detta hänger ihop med anläggningarna 
kan inte sägas men stratigrafiskt skär 
det tydligt igenom det hårda lergolvet 
och i dess övre del finns också flera 
träplankor. Stolphålet måste anses höra 
till konstruktionen. Möjligen kan det 
finnas fler stolphål i anslutning till en 
eventuell yttervägg som kan knytas till 
det nu återfunna men då schaktet inte 
utvidgades har, som nämnts ovan, 
ingen ytterväggskonstruktion hittats. 
  
 Fig. 8. Stolphålet mellan Härd 1 & 3. Foto från öster. 
 
 
 
Ett stråk tvärs igenom schaktet på omkring 5,5 x 1m grävdes ner till en meters djup men 
under lergolvet återfanns inga fynd bara ett rent sandlager. Nedgrävningen är markerad på 
Fig. 10 nedan och den skär genom både stolphålet och Härd 2. 
 
 
 
Labnummer Objekt BP Kalibrerat 1 Sigma Kalibrerat 2 Sigma 
LuS 8013 ID:219. Trä 1000±50 987-1048 e.Kr. 961-1162 e. Kr. 
Kalibrerat med Calib Rev 5.0.1 
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Fig. 9. Schakt 29 
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Fig. 10. Nedgrävningen tvärs igenom delar av Schakt 29 
 

Massmaterial 
Djurben: 32015g.  Slagg: 350g  Keramik: 1883g  Järn: 6585g 
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Schakt 30 
Lades väster om husgrunden som påträffades i Schakt 23 år 2007 i syfte att fånga upp 
omfattningen av den stensättning som observerades i detta schakt och som 2007 ej kunde 
avgränsas eller funktionsbestämmas. Schaktet gav dock ingen ytterligare information 
eftersom trärötter från en större björk helt och hållet hade förstört eventuella rester av en 
byggnad eller dylikt. Mycket få fynd hittades i det övre lagret och schaktet lades igen ganska 
omgående. Förutom ett mindre oidentifierat föremål av brons (ID:131) togs inga fynd tog 
tillvara från schaktet. 
 
 

Massmaterial 
Djurben: 4250g.  Slagg: 0g  Keramik: 65g  Järn: 102g 
 
 
 
Schakt 31 
Schaktet lades kant i kant med Schakt 24 2007 i vilket hörnet av ett hus/byggnad återfanns. 
Vid utgrävningen 2007 fanns inte tid att följa och gräva ut den konstruktion som vi då förstod 
att vi tangerat ett hörn av. Syftet med årets schakt var således att dokumentera objektets 
omfattning och läge i förhållande till de andra på platsen samt att om möjligt datera och 
funktionsbestämma den. 
 
Byggnaden som ligger 7 m söder om den byggnad som återfanns i Schakt 23 år 2007 är av 
liknande konstruktion och inte heller i denna återfanns någon härd men väl samma typ av 
yttre väggkonstruktion, inre stenpackning och träplankor som byggnaden i Schakt 23. 
Skillnaden mellan byggnaderna är att den i Schakt 23 saknar lergolv och där låg träplankorna 
direkt på sanden. Byggnaden mäter cirka 5 x 3 m 
 
Lergolvet mättes in på nivå 3,46 – 3,67. Träplankorna i anslutning till lergolv och stenpacking 
på 3,40 – 3,51 och slutligen den inre stenpackningen på 3,50 - 3,61. 
 
Inuti vad som bedöms vara byggnaden återfanns tre stolphål och från stolphål 1 togs ett 
träprov (ID:2693) som ännu ej har daterats. 
 
Stolphålens nummer, storlek och djup: 
Sh 1 40 cm diameter, nivå 3,38 – 2,99 
Sh 2 40 cm diameter, nivå 3,47 – 3,30 
Sh 3 40 – 45 cm diameter, nivå 3,19 – 2,99 
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Fig. 11. Plankorna i brunnens botten. Foto taget från söder. 
 
Cirka 60 cm utanför den förmodade östra kortsidan på byggnaden återfanns rester av en 
stensatt brunn. Tre på kant stående massiva träplankor återfanns mer eller mindre in situ, dock 
saknas den fjärde, södra plankan. Måtten på anläggningen utifrån de tre kvarvarande 
plankorna är omkring 80 cm i kvadrat. Brunnen tycks ha varit stensatt och stenarna längs de 
västra och norra plankorna låg kvar. Den södra och västra delen av anläggningen var dock 
raserad och brunnen var igenfylld med större stenar och djurbensavfall. Botten av plankorna i 
konstruktionen låg på nivån 2,63. Ett träprov (ID:2584) från en av plankorna togs för 
kommande analys och datering. 
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Fig. 12. Schakt 31 
 
 
Fynden i schaktet var mycket ojämnt fördelade och huvuddelen av dem återfanns i 
anläggningarna. Norr om den förmodade väggen på byggnaden var det i princip fyndtomt. Av 
massmaterialet var djurbensmaterialet helt dominerande och av övriga kategorier återfanns 
mycket små mängder. Av de inmätta fynden kan nämnas åtta pärlor av glasfluss i varierande 
färger och storlekar med och utan inlägg. Pärlorna är typiska för sen vikingatid och den 
tigigaste medeltiden. Även ett annat fynd är av vikingatida karaktär; ett bältesbeslag 
(ID:1334) Jmf. SHM 3067 Burge Rone Sn (Thunmark-Nyhlén 1998:Taf. 140:24a-e).  

Massmaterial 
Djurben: 19,34kg Slagg: 265g Keramik: 300g Järn: 1,10kg 
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Schakt 32 
Schaktet lades över en förhöjning i trädgården placeringen lyckades skära den förmodade 
östra ytterväggen av byggnaden. Väggkonstruktionen är av samma typ som i övriga 
byggnader som återfunnits. På grund av tidsbrist utvidgades inte schaktet och bara 2 meter av 
väggens stenfundament frilades. Omfattningen på byggnaden kan därför inte avgöras i 
nuläget.  
 
Rester av en raserad oval härd vilande på ett hårt packat lergolv konstaterades i schaktets östra 
del.  Under lergolvet konstaterades ytterligare en golvnivå även den av hårt packad lera. Den 
övre golvnivån låg mellan 3,30-3,47 och den undre på nivån 3,03-3,17. Hur dessa golv 
förhåller sig till varandra kan inte sägas utan ytterligare undersökning av byggnaden. Men 
troligtvis rör det sig om två i tid separerade byggnader som överlagrar varandra. Den övre 
golvnivån ligger dock på samma höjd som flera av de övriga byggnaderna på platsen och 
torde därmed vara samtida, dvs tidigmedeltida. Även i denna byggnad återfanns flera 
träplankor som låg i nivå (3,33-3,26) med det övre golvet. 
 
 

 I kanten av det övre lergolvet i nivå strax 
under detsamma återfanns något som 
troligen är en vapengömma. Vapnen utgörs 
av ett kort svärd och ett armborst och båda 
föremålen tycks ha nedlagts tillsammans 
och i ett mycket bra skick.  
 
Rester av vad som bedömdes vara 
armborststocken återfanns också och ett 
träprov togs för kommande vedartsanalys 
och datering (ID:45). Vapengömman i 
golvet bestod av flera föremål Se Tab 2. 
Föremålens läge är markerat på Fig. 15. 
 

Fig. 13. Del av avtryckarmekanismen, en  
så kallad nöt. (ID:102) 

 

 
 

 
Fig. 14. Svärdet (ID:38) från vapendepån under golvet i huset, Schakt 32. Längd 45 cm 
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Tab. 2. Fynden i vapendepån 
 
 
 



Härd

Lergolv

Träplankor

Trolig yttervägg
på byggnaden

Trolig yttervägg
på byggnaden

Schakt 32

0 m                                       1m

Fynden i vapengömman

ID:38

ID:39

ID:102

ID:43 ID:117

 
Fig. 15. Schakt 32 med härd och fynden från vapendepån 
 
 
 
 

ID Fyndtyp Längd/diameter 
38 Kortsvärd 45 cm 
39 Fotbygel, armborst 14 cm Ø 
43 Spännare, armborst 35 cm 
102 Nöt, armborst 35 mm Ø 
117 Avtryckare, armborst 7 x 7 cm 
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Mellan härden och husväggen återfanns delar av en bronsvåg (ID:683). Fyndet är inte den 
första del av en bronsvåg som återfunnits men måtten på den är ovanligt stor. Mittdelen mäter 
10 cm och vågens fällbara arm 14,5 cm. Totalt är den återfunna delen 23 cm lång och vågens 
hela brädd med vågarmarna utfällda bör således ha varit omkring 37-39 cm. Som jämförelse 
kan nämnas att de vågar som benämns stora vid undersökningen av PKbanken i Lund, och 
som dateras till 1000-1200-tal, har en total längd av 17 cm (Molander 1976:187f).  
 
 

 
Fig. 16. Delar av den bronsvåg som återfanns i Schakt 32. 
 

Massmaterial 
Djurben: 28,45kg  Slagg: 1,1kg  Keramik: 4,67kg Järn: 3,28kg 
 
 
Provgropar 
Fem av provgroparna lades i Göthmans trädgård från i höjd med ladan och ner västerut mot 
havet. PG 1 lades direkt norr om ladan. PG 2-5 lades i en rad i östvästlig riktning och PG 2 
ligger 40 m och PG 5 78 m rakt väster om Schakt 29 (se Fig. 2 ovan).  
 
PG 1 grävdes från nivån 3,52 och till cirka 30 cm djup. Endast recent avfall återfanns men i 
övrigt var gropen helt fyndtom. 
 
PG 2 grävdes från nivån 3,31 ner till 2,71 där ren fyndtom sand tog över. 400 g djurbensavfall  
samt 111 g recent järnskrot. Inga spår av medeltida verksamhet.  
 
PG 3 var helt fyndtom. 
 
PG 4 grävdes från nivån 2,90 ner till cirka 80 cm djup. Övre lagret bestod av ett cirka 40 cm 
tjockt svagt fyndförande lager sandblandad jord. Under detta sand med fint grus i cirka 5 cm 
som sedan övergick i ren sand. Keramiken utgörs av medeltida B- och C-gods och järnfynden 
utgörs i huvudsak nitar och nitbrickor. 
 

ID Kontext Fyndtyp Antal Vikt/g 

2283 Provgrop 4 Keramik 14 50 

2284 Provgrop 4 Järn 11 180 

2285 Provgrop 4 Glas 3 10 

2286 Provgrop 4 Slagg 1 50 

2287 Provgrop 4 Ben   450 
Tab. 3. Massmaterial i PG 4 
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PG 5 grävdes från nivån 2,8. Det översta lagret om 5 cm bestod av ett i senare tid påfört 
gruslager som utgjort en tidigare vägsträckning. Under detta ett svagt fyndförande jordlager 
på omkring 30 cm. Fynden bestod bla av djurbensavfall, järn och keramik och av samma typ 
som återfanns i PG 4, dvs  medeltida B- och C-gods. Det fyndförande lagret övergick sedan 
gradvis i sand. Gropen grävdes till nivån 2,19 och på den nivån var det helt och hållet 
fyndtomt och ren sand. 
 

ID Kontext Fyndtyp Antal Vikt/g 
2585 Provgrop 5 Glas 2 5 
2586 Provgrop 5 Keramik 14 30 
2587 Provgrop 5 Järn 6 50 
2588 Provgrop 5 Ben   70 

Tab. 4. Massmaterial i PG 5 
 

På nivån 2,54 påträffandes i gropens 
östra kant en lerpackning av samma typ 
som i de större schakten beskrivna ovan. 
I lerpackningen påträffades också rester 
av en träplanka som stack fram cirka 15 
cm ut från kanten på gropen.  På grund 
av tidsbrist fick lerpackningen och 
träplankan ligga kvar orörda. Inte helt 
osannolikt kan dessa vara delar av 
liknande byggnadsstrukturer som 
återfunnits längre österut på platsen. Ett 
större schakt över PG 5 bör göras för att 
fastställa om så är fallet och om 
strukturen också kan dateras.  
 
Nivåskillnaden på den aktuella 
anläggningen i PG 5 och husgrunderna 
längre österut är ganska exakt en meter, 
strukturen i PG 5 ligger således en meter 
under de övriga. Om detta betyder att de 
därmed är äldre kan inte sägas utan 
ytterligare undersökning av fyndet. 
 

Fig. 17. Planritning PG 5. 
 
Provgrop 6 & 7 
Ytterligare två provgropar grävdes och dessa lades utanför Göthmans trädgård i hagen 48 m 
norr om Schakt 33 (se Fig. 2 ovan). De båda provgroparna lades på en mindre förhöjning i 
marken med cirka 2 m mellanrum. 
 
PG 6 grävdes från nivån 3,68 och var i förhållande till strax norr om liggande PG 7 relativt 
fyndförande. I den sydöstra kanten av gropen påträffades en stenkonstruktion som kan höra 
ihop med den som påträffades i PG 7. Arbetet avbröts i samband med att delar av en möjlig 
husgrund återfanns i intilliggande PG 7. Ett inmätt fynd (ID:2439) benpärla. 
 

20



 

 
 
 
 
 

Tab. 5. Massmaterial  i PG 6 

ID Kontext Fyndtyp Antal Vikt/g 
2541 Provgrop 6 Ben   2900 
2542 Provgrop 6 Järn 3 100 
2543 Provgrop 6 Keramik 16 200 

Fig. 18. ID:2439 Benpärla, längd  
10 mm 

 

 
 
 

 
Fig. 19. Planritning PG 6 
 
 
 
 
PG 7 grävdes från nivån 3,70. På nivån 3,50 påträffades en anläggning bestående av några 
större stenar samt en träplanka och i anslutning till detta en mindre koncentration av träkol.  
 
Gropen utvidgades inte då det misstänktes att en större anläggning, kanske husgrund, kan 
finnas på platsen. Stenkonstruktionen och träplankan ligger på samma nivå som övriga 
husgrunder på platsen. Ytterligare stenar som kan hänga ihop med dessa återfanns i PG 6 
strax intill. Gropen var fyndfattig men två föremål av brons inmättes som enskilda fynd 
(ID:2336) en remdelare och (ID:2546) ett beslag. 
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ID Kontext Fyndtyp Antal Vikt/g 

2544 Provgrop 7 Slagg 1 28 
2545 Provgrop 7 Järn 6 14 
2547 Provgrop 7 Keramik 2 3 
2448 Provgrop 7 Ben   570 

Tab. 6. Massmaterial  i PG 7 
 
 
 
 

 
Fig. 20. Planritning PG 7 
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Sammanfattning 
Årets undersökning har bekräftat att vi nu funnit delar av den senvikingatida/tidigmedeltida 
verksamhet som västergarnsvallen byggdes för att omgärda. Hur omfattande bebyggelsen på 
platsen varit, dess rumsliga omfattning och datering är fortfarande inte klargjort. Inte heller 
kan vi i nuläget avgöra vilken eller vilka verksamheter som funnits i området. Men de 
dateringar och fynd vi så här långt har gör dock att vi nu kan säga att verksamhet innanför 
vallen säkert kan daterat till 1000-tal. 
 
Den tidigare framförda uppfattningen om att Västergarnsvallen inte tycks omgärda något som 
står i relation till vallens omfattning och de efterhängsna benämningarna ”staden som aldrig 
blev och en ofullgången stad” kan nu på allvar börja diskuteras. Även om de husgrunder vi nu 
lokaliserat innanför vallen ännu inte regelrätt kan benämnas stad visar fynden på att 
Västergarn måste betraktas mer som en stadsmiljö, om än inte av Visbys omfattning, än 
regelrätt gotländsk landsbygd. 
 
Vallens omfattning och konceptet med två samtida mycket nära varandra liggande kyrkor har 
ju redan tidigare gjort stadsdiskussionen aktuell men avsaknaden av dateringar och annan 
medeltida bebyggelse innanför vallen har gjort att man mer eller mindre avfört tanken på en 
stad i Västergarn. 
 
Undersökningarna i Västergarn innanför vallen har också satt nytt ljus på Paviken och 
förhållandet mellan Paviken och Västergarn. Enligt tidigare uppfattning upphörde 
verksamheten vid Paviken vid ingången av 1000-talet och påbörjades inte förrän runt 1150 
nere i Västergarn, den senare tidpunkten bygger främst på uppförandet av den romanska 
kyrkan och avsaknaden av fynd daterade innan 1150. De nya dateringar som nu finns visar att 
denna besvärliga lucka på 150 år nu inte tycks existera. 
 
Men att sedan klargöra förhållandet dem emellan kräver mer undersökningar och fram för allt 
forskning. Ett helhetsgrepp med Paviken, Västergarn innanför vallen och Kronholmsområdet 
bör på sikt anläggas för att man ska kunna bringa klarhet i områdets funktion och betydelse 
från vikingatid in i tidig- och högmedeltid. 
 
Västergarns hade av allt att döma ett mycket strategiskt läge inte bara som hamn- och 
handelsplats på den gotländska västkusten utan också som knutpunkt för vidaretransport av 
handelsvaror till gotlands inland. Möjligheten att lasta om gods i Västergarn för vidare 
transporter in i ön via de vattensystem man når från Västergarn upp i västergarnsån in i 
Paviken och vidare in i sjösystemen bör ha gjort Västergans läge ytterst fördelaktigt. Det är 
heller inte orimligt att denna vattenled till och med kan användas för att transportera gods 
ända ut till öns östkust med destination mynningen av gothemsån.  
 
Även här måste man i den fortsatta forskningen lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp på det 
vikingatida och medeltida landskapet och dess fornlämningar och andra fyndomständigheter 
kring inlandets vattensystem. 
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