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Inledning

Västergarn, belägen på Gotlands västkust cirka 25 km 
söder om Visby, väcker intresset hos arkeologen inte 
bara för sin närhet till Paviken, en av de tidigast upp
märksammade och arkeologiskt undersökta vikinga
tida hamnplatserna på Gotland. Västergarn är även 
platsen för en halvcirkelformad vallanläggning, där 
man ännu saknar en övertygande förklaring till driv
krafterna bakom uppförande, funktion och över
givande.

Området kring Västergarn är inte särskilt rikt på 
fornlämningar. Dock ansluter området till ett av de av
snitt längs Gotlands västkust vilket uppvisar en större 
koncentration av stenrösen. Fornlämningsförekoms- 
ten är dock inte direkt knuten till kusten utan återfinns 
i första hand bakom själva kustlinjen.

Västergarn framträder i det medeltida källmateria
let som en av den gotländska västkustens fyra hamnar, 
tillsammans med Visby, Klintehamn och Burgsvik 
(Yrwing 1986). Västergarns roll som betydande land
ningsplats framträder tydligt vid en översiktlig 
granskning av de historiska källorna från medeltiden. 
Det är dock kyrkan som omnämns tidigast i källorna. 
Före år 1304 uppges biskop Lars i Linköping ha invigt 
kyrkan i Västergarn (Floderus 1934).

Något senare, år 1318 eller 1319, landsteg marsken 
Matts Kettilmundsson vid Västergarn med en flotta, 
för att söka upp Birger Magnusson med anledning av 
dennes mord på sina bröder i Nyköping. Birger hann 
sätta sig i säkerhet utanför Gotland men Matts tillför
säkrade sig gotlänningarnas stöd i fortsättningen 
(Schiick 1945).

I samband med Valdemar Atterdags erövringar i 
Östersjöområdet under mitten av 1300-talet besattes 
även Gotland. Valdemars flotta skulle enligt en kröni
ka nedtecknad av kyrkoherden och sedermera inten
denten på Gotland Hans Nielsson Stelow, ha landstigit 
i Västergarn. Denna uppgift kan dock ifrågasättas 
(Söderberg 1953). Efter ett avgörande slag på korsbet- 
ningen utanför Visby kunde Valdemar därefter lägga 
under sig hela ön som nu blev dansk (Yrwing 1978).

Mot slutet av 1300-talet figurerar åter Västergarn i 
samband med politiskt oroliga tider i Östersjöområ
det. År 1394 intar vitalianerledaren Albreckt von 
Peckatel Gotland och upprättar bl a en stödjepunkt 
vid Västergarn. Fyra år senare, 1398, avseglar tyska 
orden från Danzig med 84 skepp medföljande 4000 
man. Syftet var att krossa mecklenburgarna och vita
lianerna på Gotland. Landstigningen skedde i Väster
garn och samma år slöts ett fördrag där Gotland över

lämnades till Tyska orden. Enligt fördraget skulle de 
tidigare uppförda vitalianerfästena förstöras (Schiick 
1945).

År 1446 landsteg Kristoffer av Bayern tillsammans 
med en större krigsstyrka i Västergam, syftet var att 
återförena Gotland med Sverige. I Västergarns ome
delbara omgivning hölls en fredskonferens mellan 
Kristoffer och Erik av Pommern. Den sistnämnda ha
de sedan en tid tillbaka tagit ön i besittning efter att ha 
avsatts i Danmark och Sverige. Konferensen fick inte 
det resultat som Kristoffer hoppades på utan avsluta
des i stället med att en ettårig vapenvila slöts. En av 
personerna i Kristoffers följe vid Västergarnskonfe- 
rensen var marsken Karl Knutsson (Yrwing 1978).

Tre år senare sker åter ett möte i Västergarn. Hu
vudpersonerna är denna gång Olof Axelsson (Tott) 
och Magnus Gren. Ärendet var en vapenvila mellan 
kung Kristian och Karl Knutsson i deras konflikt rö
rande Gotlands tillhörighet. Resultatet blev att saken 
överläts till en framtida skiljenämnd, fram till dess 
skulle Kristian behålla lästet Visborg i Visby och 
svenskarna Visby stad samt landsbygden (Schiick 
1945).

I början av 1500-talet skärptes läget mellan Dan
mark och Lybeck på grund av de kapningar danska 
skepp företagit mot lybiska fartyg. År 1509 skulle en 
flotta åter samlas i Västergarn. Fartygen var från Ly
beck och sökte närmast proviantera. De skulle strax 
avsegla igen. Ett av fartygen återvände dock för att se
nare stranda i närheten av Västergarn (Yrwing 1986).

Trots att en fullständig utredning och utvärdering av 
källmaterialet rörande Västergarns roll i Gotlands 
medeltidshistoria ännu väntar, kan man påstå att plat
sen har varit intressant vid större landstigningsföretag 
under medeltiden. Vilka eventuella andra funktioner 
än ett oöverträffat hamnläge Västergarn har haft för 
händelseutvecklingen känner vi idag inte till. Det 
föreliggande arbetet ägnar sig dock huvudsakligen åt 
den nuvarande arkeologiska situationen inom Väster- 
garnsområdet och då i första hand Västergarnsvallen 
samt området som den innesluter. Vallen är närmare 
1000 meter lång i nord-sydlig riktning, med öppning 
mot havet och en bredd av runt 300 meter. Mellan de 
bägge valländarna är avståndet kring 600 meter. Val
len som idag är upp till 20 meter bred har ett synligt 
yttre murliv i gråsten i norra delen, i övrigt är den 
täckt av en mantel med jord och sand. Redan 1934 
publicerades dock uppgifter om att vallen innehöll en 
kärna av otuktad gråsten (Florderus 1934).
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Vallkaraktären är särskilt framträdande i anlägg
ningens södra del. I den norra valldelens mittparti är 
anläggningen kraftigt nedbruten och stundtals inte 
synlig längs en sträcka av närmare 175 meter, dock har 
den åtminstone i ett avsnitt kunnat konstateras under 
jord (Falck 1979). Längs detta avsnitt finns resterna av 
en kastal samt en romansk kyrka. Strax intill dessa två 
ruiner står Västergarns nuvarande sockenkyrka — en 
byggnad som omfattar korpartiet till en påbörjad stör
re kyrka i gotisk stil som dock aldrig fullbordades.

I den idag synliga vallen finns ett flertal öppningar, 
men inga av dessa har kunnat konstateras vara ur
sprungliga även om det tidigare antagits att en i söder 
skulle kunna vara det (Floderus 1934).

Inom och runt om Västergarnsvallen förekommer 
idag en gles bebyggelse av huvudsakligen landsbygds- 
karaktär. Terrängen innanför Vallen är flack med en
dast en svag lutning åt väster. Strandområdet har un
der mycket lång tid varit långgrunt. Under den idag 
befintliga matjorden förekommer ett metertjockt 
sandlager som i sin tur överlagrar ett skikt med kalk- 
stensmärgel. Kulturlandskapet i området omfattar 
huvudskaligen betesmark med inslag av glesa träd
dungar. Själva vallområdet genomskärs i öst/västlig 
riktning av Sandavägen. Mellan valländarna och 
stranden har vägen mellan Visby och Klintehamn sin 
sträckning.

Före år 1983 hade undersökningar företagits i an
slutning till Västergarnsvallen vid kastalen (Stenquist 
före år 1865 och Tidemark år 1934) och den romanska 
kyrkoruinen (Falck år 1974). Dessutom har arkeolo
giskt intressanta observationer gjorts i anslutning till 
schaktningsarbeten alternativt provundersökningar 
(Hansson år 1928, Floderus åren 1932 och 1933, 
Arwidsson år 1952, Hansson år 1963 och Trotzig år 
1964) samt vid en fosfatkartering inom själva vallom
rådet (år 1973). Flera lösfynd finns registrerade och 
de representerar perioden vikingatid fram till nutid. 
Inom vallområdet har konstaterats ett samman
hängande kulturlager, med begränsning som sam
manfaller med det område vilket avgränsas av fosfat
värden över 100 grader. Detta tillsynes sammanhän
gande kulturlager är som mäktigast närmare 0,8 m.

Trots det synbarligen omfattande arkeologiska in
tresset för Västergarn och dess tidigare historia under 
lång tid, har de två största insatserna före 1983 i första 
hand berört den romanska kyrkan och närliggande 
områden samt i ett tidigare skede kastalen. I övrigt har 
undersökningarna varit av alltför begränsad omfatt
ning för att medge en fylligare tolkning av de fram
komna lämningarna.

Flera forskare framträder i litteraturen med försök 
att tolka de i Västergarn synliga lämningarna och det
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Området kring Västergarnsvallen. Utdrag ur skattläggningskartan från år 1701. Lantmäteriet i Visby.
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Västergamsvallens norra arm, 
sedd från nordväst (övre bilden) 
och väst. Pä undre bilden, till 
höger, kan man observera insi
dans vallkaraktär.
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Västergarnsvallens södra arm. På vallens krön är murlivet synligt. Foto från söder.

Västergamsvallens norra arm med det yttre murlivet synligt. Foto från nordöst.
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nya arkeologiska materialet i belysning av de histori
ska källorna. Floderus redogörelse i Fornvännen 1934 
är sammanfattande och tongivande för den tidiga 
undersökningsperioden. Senare har de av Per Lund
ström och Statens Sjöhistoriska Museum initierade 
undersökningarna i närbelägna Paviken medfört en 
förnyad fokusering av intresset mot Västergam. 
Pavikenundersökningarna under 1967 — 1973 är före
dömligt publicerade av Lundström i ett stort antal oli
ka uppsatser, som även berör Västergarn (Lundström 
bl a 1968, 1969, 1979, 1981, 1983). Den under år 1974 
av Valdemar Falck genomförda undersökningen vid 
den romanska kyrkoruinen riktade det arkeologiska 
intresset mot kyrkorna i Västergarn. Resultaten, vilka 
senare publicerats i Gotländskt Arkiv, belyser för för
sta gången situationen vid Västergarns kyrkor samt 
presenterar nya dateringar av den intilliggande Väs- 
tergarnsvallen (Engeström/Falck 1979 och Falck 
1979).

I det föreliggande arbetet presenteras nytt arkeolo
giskt material från Västergarn, insamlat i samband 
med undersökningar företagna i området av under
tecknad under åren 1982, 1983 och 1985. Avslutnings
vis görs ett försök att ställa samman denna informa
tion med tidigare uppgifter från området.

I ett appendix i slutet av rapporten har tillfogats upp
gifter om de för närvarande kända och registrerade 
fornlämningarna i Västergarnsområdet. Slutligen har 
medtagits en sammanställning av de i dag kända un
dersökningarna i Västergarn fram till år 1988, med en 
kortfattad beskrivning av resultat och informations
källa.

Samtliga arbeten utfördes inom ramen för verksam
heten vid Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersök- 
ningar (RAGU). År 1985 utfördes arbetet med hjälp 
av medel ur Mårten Stenbergers fond och Wilhelmina 
von Hallwyls Gotlandsfond.

Uppsala våren 1989

Magnus Elfwendahl
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Lauritse 1:8B, provundersökning

Under oktober 1982 utfördes en provundersökning 
innanför nuvarande Västergarnsvallen inom ett områ
de som i samband med en fosfatkartering år 1973 redo
visade fosfatvärden överstigande 100 grader. Provun
dersökningen syftade till att lokalisera platsen för en 
tidigare påträffad grophusliknande lämning.

I samband med vattenledningsarbeten i Västergarn 
1964 skar det upptagna schaktet genom en ca två meter 
lång lerbotten på ungefär 0,5 — 0,7 meters djup under 
rådande marknivå. Vid detta tillfälle tillvaratogs en 
järnpilspets försedd med tånge, en skärva keramik av 
typen A-gods, en skärva sintrat stengods av typen CII 
samt ett lerkliningsstycke. Lerlinsen har tolkats som 
rester av ett grophus, genom fyndmaterialet placerat i 
vikingatid — tidig medeltid (Lundström 1981). Inget 
grophus hade tidigare dokumenterats på Gotland.

Undersökningen år 1982
Efter det att den år 1964 nedgrävda vattenledningen 
lokaliserats upptogs fyra sökschakt längs det mest tro
liga avsnittet för 1964 års iakttagelser. Provschakten 
handgrävdes ned till steril sand eller kalkstensmärgel.

Provschakt A
Schaktet var 1,4 x 0,45 m stort. Ett cirka 0,2 m tjockt 
kulturlager vidtog omedelbart under grastorven. 
Fynd av keramik, ben och lerklining gjordes över hela 
ytan i anslutning till detta lager. I provschaktets mitt
parti framkom cirka 0,25 m under marknivån två stör
re stenar orienterade i nord/sydlig riktning. Stenarna 
vilade på ett cirka 0,2 m tjockt och lika brett skikt med 
lera. Lerskiktet var hårt och avgränsade sig tydligt

Situationsplan. Plan som visar schaktens läge i för
hållande till stenmuren kring fastigheten Övide l2. 
Skala 1:200.

O O

ÖSTERSJÖN
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Provschakt A (ovan och till höger). Planerav två ni
våer och profiler mot söder och väster. Skala 1:20. 
Stenarna i schaktet kan vara en del av en syllstens- 
rad, den enda anläggningen som påträffades i kultur
lagret vid undersökningen i Lauritse.

Provschakt B (nedan). Profiler mot väster och söder. 
Skala 1:20. Schaktet skar igenom vattenlednings- 
schaktet frän år 1964.

Lagerbeskrivning schakt A och B:
1. Torv
2. Kulturjord
3. Ljus sand
4. Rostfärgad sand
5. Organiskt material (svart)
6. Grå/svart sand med inslag av organiskt material 
8. Grå sand med inslag av kalkstensgrus
10. Grå sand med inslag av kalkstensgrus och 

snäckor
11. Påfört lerlager

Sektion mot väster

♦ 2,50

Sektion mot söder Sek.mot väster

Cv, ^ /

+ 2,oo ' + 2,oo

o . o

♦ 3,oo

+ 2,oo♦ 2,oo

0
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Sektion mot söder Sek.m. öster

M.Ö.H. 

♦3,oo

♦ 2,oo

♦ 3,oo

mot ett underliggande lager med ljus sand. Stenarna 
var placerade någon decimeter ned i sanden. I ler- 
skiktet tillvaratogs ett större bryne, en bearbetad sten 
samt fragment av föremål i järn. Ca 0,7 m under mark
nivån vidtog gråfärgad sand med inslag av svallat 
kalkstensgrus och snäckskal.

Provschakt B
Schaktet omfattade 1,4 x 0,4 m och skar igenom 1964 
års ledningsschakt. Vattenledningen påträffades på 
0,75 m djup. Direkt under grastorven framkom ett kul
turlager av ca 0,2 m mäktighet. Under kulturlagret 
uppträdde ett lager med ljus sand. I rutans västra del 
förekom fläckvis inslag med grå lera i sanden.

I provschaktets västra del påträffades ca en halv
meter under marknivån ett mot det kringliggande 
sandlagret skarpt markerat mörkt lager med organiskt 
material. Lagret hade en tjocklek av ungefär 5 cm och 
omfattade möjligen också ett infiltrerat skikt omedel
bart ovanför. Under det mörka lagret vidtog sedan åter 
den ljusa sanden, denna gång med inslag av kalk
stensgrus och snäckor. Även i östra delen av prov
schaktet framkom två mörka lager med organiskt ma
terial av ungefär motsvarande tjocklek som det tidiga
re nämnda. Dessa mörka lager i den östra delen av 
schaktet åtskildes av ett cirka 0,2 m tjockt lager av ljus 
sand. Under det nedre av de två mörka lagren övergick 
lagret till samma sandlager som i schaktets västra del.

Provschakt C
Schaktet omfattade 1,2 X 0,4 m och var i likhet med 
provschakt B genomskuret av nedgravningen för den

Sek.m.väster

M.Ö.H. 

♦ 3,0 o

Provschakt C (ovan) mot söder 
och öster och D mot väster. Ska
la 1:20.

Lagerbeskrivning:
1. Torv
2. Kulturlager
3. Ljus sand
4. Rostfärgad sand
5. Organiskt material
8. Grå sand med inslag av kalkstens-

8rus 0 0,3 m
9. Grå sand med inslag av lera I---- 1 i-^=l

år 1964 nedlagda vattenledningen. Under grästorven 
framkom omedelbart ett cirka 0,2 m tjockt kultur
lager. Därunder uppträdde ett ljust sandlager. I prov
schaktets östra del påträffades närmare en halvmeter 
under nuvarande marknivå fyra klart markerade mör
ka lager med organiskt material. Tjockleken på dessa 
mörka lager varierade mellan 3 och 6 cm och de åtskil
des av tunna skikt med gråfärgad sand innehållande 
kalkstensgrus och lera. Längst ned i den upprättade 
profilen dokumenterades ett lager sand med en del
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kalkstensgrus. I provschaktets västra del var endast två 
mörka lager synliga vid motsvarande nivå. Dessa 
mörka lager åtskildes av ett cirka 5 cm tjockt skikt 
med kalkstensgrus och lera. Det kan tilläggas att 
schaktets västra del i högre grad än den östra delen var 
störd genom vattenledningsschaktet.

Ett jordprov togs från de mörka lagren.

Provschakt D
Schaktet utgjorde 1,4 X 0,5 m. Lagerbilden i den 
undersökta ytans övre del var diffus genom att över
gången mellan matjorden och ett underliggande kul
turlager var oklar. Cirka 0,4 m under marknivån över
gick kulturlagret i ett lager ljus sand. På ungefär 0,7 m 
djup under rådande marknivå fick sanden en gråaktig 
framtoning samtidigt som kalkstensgrus började upp
träda i lagret.

Undersökningsresultat
I samtliga provschakt kunde konstateras ett kulturla
ger i omedelbar anslutning till grastorven. Kulturlag
ret hade en mäktighet av ca 0,2 — 0,25 m. Någon stra
tigrafi inom kulturlagret kunde inte observeras.

Under kulturlagret fanns ett sandlager som längre 
ner övergick till att innehålla en del kalkstensgrus och 
snäckskal. I detta senare sandlagers övre del, ca 0,5 — 
0,7 m under dagens marknivå, förekom i provschakt B 
och C mörka, nästan svarta lager med organiskt mate
rial. Upp till fyra mörka lager, närmare 5 cm tjocka 
kunde iakttagas. Eftersom dessa lager har avsatts i 
området före kulturlagret och spår efter mänsklig på
verkan saknas helt, kan man förmoda att lagertill
komsten har en naturlig förklaring. Den år 1964 på
träffade lerbottnen fanns på samma nivå (se vidare 
Påhlsson sid 17).

En enda anläggning påträffades i anslutning till kul
turlagret, i schakt A. Möjligen kan de framkomna ste
narna i detta schakt utgöra en del av en syllstensrad.

Vid samma nivå som den påträffade anläggningen 
och i samma schakt påträffades de flesta av fynden 
från undersökningen. Dessa utgörs av bearbetad sten, 
två stycken brynen, flera skärvor sintrat stengods och 
yngre rödgods, järnfragment samt rikligt med lerkli- 
ning. Även merparten av de osteologiska fynden till
varatogs i schakt A i höjd med kulturlagret. Ett fynd 
vardera påträffades i schakt B och C medan schakt D 
saknade fynd helt och hållet.

Keramiken representerar godstyper vanliga för pe
rioden 1200 — 1400-talen och ett rimligt antagande är 
att kulturlagret avsatts någon gång under denna 
period.

Tekniska och administrativa uppgifter
Undersökningen utfördes 13 — 14 oktober 1982 av 
Magnus Elfwendahl och Margareta Olsson.

Provschakten har inmätts efter den befintliga bebyg
gelsen. Höjden är angiven efter fixpunkt 1005 Väster
garns kyrka +5.41 m ö h.

Arkivmaterialet utgörs av planer, profiler och fo
ton. Ritningsmaterialet består av fyra profilritningar i 
skala 1:10, en schaktplan skala 1:100 samt en 
situationsplan skala 1:1000. Fotomaterialet utgörs av 
negativ och kontaktkopior i svartvitt.

Ett jordprov från lager 5 i provschakt C har analyse
rats vid Kvartärgeologiska avdelningen vid Uppsala 
Universitet.

Fyndlista
Provschakt A 

Kulturlager
Fnr Antal
1 1 Järnfragment
2 1 Järnspik
3 1 Nithuvud
4 1 Hästskosöm
5 16 Lerkliningsfragment
6 1 Keramik, BII:4 (yngre rödgods)
7 3 Keramik, CII
8 170g Ben
9 1 Bränt ben

Lerskiktet
10 1 Bearbetad sten
11 2 Brynen
12 3 Ben

Provschakt B 

Kulturlager
13 1 Lerklining

Provschakt C

Kulturlager
14 24g Ben
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Lauritse 1:8B, makrofossil- och pollenanalytisk undersökning
Ingemar Påhlsson, Kvartäigeologiska avdelningen, Uppsala Universitet

Vid arkeologiska undersökningar i Västergarn har of
ta mörkfårgade, organiska lager dokumenterats i pro
filerna. Olika tolkningsforslag beträffande dessa la
gers tillkomst har framförts. Bland annat har det före
slagits att de skulle kunna utgöra kulturlager eftersom 
bearbetat trä påträffats. För att klargöra tillkomsten av 
dessa lager har dels en makrofossilundersökning, dels 
en pollenanalys utförts på ett prov från ett av lagren, i 
samband med en undersökning vid Lauritse 1:8B, 
nämligen lager 5 i provschakt C (fig sid 15).

För makrofossilundersökningen har en provvolym 
på 150 cc använts. Provet dispergerades i 10 % KOH 
och våtsiktades genom maskvidderna 2.0, 1.5,0.5 och 
0.25 mm. Den finaste fraktionen har endast delvis 
genomgåtts. Makrofossilundersökningen har gjorts 
av undertecknad, pollenanalysen av Kjell Hellström, 
Paleoekologiska Servicelaboratoriet, Kvartärgeologi
ska avdelningen, Uppsala Universitet.

Makrofossilanalysen
Provets artinnehåll domineras av, förutom revigt 
saltgräs, olika arter av familjen mållor; bland annat 
spjutmålla och strandmålla, samt knutig pilört. Kom
binationen tyder på ett Atriplex-Polygonumsamhälle, 
som är karakteristiskt på tångvallar med mer eller 
mindre kontinuerlig tillförsel av nytt driftmaterial.

Till mjukbottenvegetationen på grunt vatten hör li
ten hårsärv och hårnating. Det stora antalet frukter av 
revigt saltgräs visar på en strandängsvegetation. Re
vigt saltgräs tål en stark saltvattenpåverkan och blir of
ta den helt dominerande arten på de yttersta, sanka de
larna av strandängen, som ofta blir översvämmade av 
havsvattnet.

Provets artsammansättning visar således att mate
rialet härstammar från en driftvall med inslag av 
strandängsmaterial. Vissa av de ingående arterna, 
tiggarranunkel, knutig pilört och mållarterna kan vis
serligen förekomma som ruderatväxter på övergöds
lade, nitratrika marker i anslutning till avskrädes- 
högar med mera men artkombinationen ger för han
den att de ingått i en naturlig vegetationstyp.

Pollenanalysen
Karakteristiskt för provets sammansättning är det låga 
granpollenvärdet och de relativt höga värdena för 
avenbok och bok. Ett pollendiagram från Paviken

Tabell över funna frukter, frön och mollusker
Spjutmålla................................................................. 16
Strandmålla.................................................................2
Målla sp.....................................................................35
Knutig pilört.............................................................15
Grått/vanligt saltgräs..................................................7
Revigt saltgräs........................................................ 146
Tiggarranunkel...........................................................5
Hårnating................................................................. 25
Havssäv........................................................................1
Liten hårsärv............................................................ 22
Obestämd....................................................................1

Hj ärtmussla............................................................... +
Blåmussla..................................................................+

(Königsson opublicerat) visar att granpollenkurvans 
uppgång förmodligen kan dateras till så sent som 
vikingatid. I diagrammet sjunker pollenkurvorna för 
avenbok och bok samtidigt med att granens stiger. 
Den låga pollenfrekvensen för gran i det analyserade 
provet antyder att granen ännu inte hunnit etablera sig. 
Därför kan det antagas att tångvallen utbildats någon 
gång före vikingatid.

Skogsvegetationen i övrigt dominerades av tall och 
björk. Av de ädla lövträden var det endast ek och has
sel, som spelade någon större roll. Det låga pollenvär
det för enbuske, som är en karakteristisk art för öppna 
marker, visar att landskapet troligen varit förhållan
devis slutet.

Ortpollendelen domineras av mållor, gräs och pol
len av pilört, det vill säga pollen från den lokalt växan
de driftvalls- och strandvegetationen.

Ur pollenanalysen är det svårt att bedöma om områ
det på något sätt utnyttjats, exempelvis som betes- el
ler odlingsmark. Förekomst av pollen av svartkämpe 
indikerar vanligtvis betesgång. Svartkämpe förekom
mer dock naturligt i strandängsvegetation. I provet fö
rekommer även en del gräspollen, som storleksmäs- 
sigt faller under sädesslagstyp, det vill säga över 37u. 
Med tanke på områdets karaktär av fuktig, periodiskt 
översvämmad strandäng syns det uteslutet att sädes
odling kan ha förekommit på platsen. De stora gräs
pollen som förekommer härrör troligen från ”vilda” 
gräsarter, exempelvis strandråg med flera.
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Tabell över påträffade pollentyper 
Procentvärdena är beräknade på surrtman trädpollen. 
Örterna är beräknade på summan trädpollen + örten 
i fråga.

Trädpollen: Antal: Procent:
Al 3 2,5
Björk 24 20,0
Avenbok 2 1,7
Hassel 4 3,3
Ek 2 1,7
Bok 2 1,7
Ask 1 0,8
Enbuske 1 0,8
Gran 75 62,5
Tall 6 5,0

Antal trädpollen: 120

Örtpollen: Antal: Procent:
Ljung 1 0,8
Målla 156 56,7
Korgblomstriga 8 6,8
Korsblomstriga 1 0,8
Halvgräs 3 2,4
Måra 3 2,4
Gräs 50 29,4
Strandlysing 2 1,6
Mynta 1 0,8
Svartkämpe 2 1,6
Pilört 11 8,4
Fingerört 6 4,8
Spärgel 1 0,8
Flockblomstriga 4 3,4
”Sädesslagstyp” 9 7,6

Antal örtpollen: 261
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Ammor 1:42, arkeologisk undersökning år 1983

I mars-april 1983 utfördes en undersökning av ett av
snitt av Västergarnsvallen, där det misstänktes att den 
kunde ha blivit skadad i samband med anläggandet av 
en brukningsväg genom vallen. Undersökningen syf
tade till att i ett redan skadat parti frilägga vallen och 
därmed besvara frågor rörande dess inre konstruktion 
och uppbyggnad.

Undersökningens utförande
Efter en inledande översiktlig fotodokumentation av 
det aktuella avsnittet utsattes ett fristående koordinat
system med fiktiv östvästlig axel. Undersökningsom
rådet omfattade totalt 56 m2 varav 45 m2 utgjordes av 
ett 3 X 15 m stort huvudschakt genom vallen. I öster 
anslöt ett 11 X 1 m stort sökschakt vilket upptogs för 
att säkerställa förekomsten av eventuella anläggningar 
utanför den synliga vallen.

Området avtorvades med spade. Därefter grävdes

schaktet med skyffel nivåvis. Där konstruktioner 
framkom användes skärslev. De stenar vilka bedöm
des höra till den ursprungliga konstruktionen lämna
des kvar efter dokumentation, övriga borttogs efter 
hand. Fynden prickades in på schaktplaner vilka upp
rättades för varje grävnivå. Ingen sållning av massor
na företogs. Dock torde inte några större fyndmäng
der ha gått förlorade då de allra bästa förutsättningar 
fanns att observera fynden i det sandiga lagermate
rialet.

De upptagna massorna samlades öster och väster 
om det upptagna schaktet. Lösa och utrasade stenar 
från undersökningsområdet fördes till ett avsnitt strax 
söder därom.

De grävda nivåerna dokumenterades genom foto
grafering och planritning. Huvudschaktets södra pro
fil ritades i sin helhet. Vädret under undersökningsti
den var gynnsamt, med undantag för en kraftig 
dimma.

ÖSTERSJÖN

Ü O

Situationsplan.
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NIVÅ 1

NIVÅ 2

II'

C-n Prov

Skala 1 : 50

2.

1. r §1
r...... st

*. X 1 \i Jjllium
7XJ1 rn>i

0.6 m

Skala 1 : 10

Lag erbeskrivning

1 = Mörkfärgad sand

2 = Fin ljus sand

3 = Grov ljus sand

Planer av vallens omrörda övre partier i tre grävningsnivåer; ut- 
rasade murpartier framträdde redan efter avtorvningen (nivå 1). 
Profiler från mörkfärgningar inom nivå 2 (läge se mellersta 
planen).

Till höger: Tolkningsplan över de framkomna anläggningsdelar- 
na från skede 1 — 3. Al = gråstensmur. A2 — 3 = yttre stenra- 
der. Tvärprofil (läge se plan över nivå 3 ovan), som visar det sot- 
och kolfiltrerade skiktet (lager 5 och 6 i profilen) i vallens öpp
ning, och vars utbredning framgår av tolkningsplanen.

Planerna skala 1:100, profilerna skala 1:50.

0 o c? °\0<- „ ou £2
° Oof»(7 q
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Undersökningsresultat
Den undersökta delen av vallen visade sig omfatta en 
gråstensmur, ca 3,4 m bred, med såväl inre som yttre 
murliv (Al). Muren var bevarad till en höjd av ca 1,5 
m över den marknivå där den hade anlagts. Det fram
komna murpartiet har kantat södra delen av en tidiga
re okänd öppning i muren. Öppningen har antagligen 
varit avsmalnande utåt.

På utsidan påträffades två stenrader parallellt med 
muren på ca 1,5 (A3) respektive 3,5 (A2) meters av
stånd. Den inre av dessa böjde av mot och in i den på
träffade öppningen och bildade där något slags sten- 
skoning närmast muren.

I det undersökta avsnittet av vallen kunde flera ske
den spåras ovanför den orörda marknivån, som här ut
görs av grovkornig gul sand, fm ljus sand och lera i 
östligaste delen.

Skede 1
Detta äldsta skede framträder tydligast i profilen strax 
väster om muren och representeras av ett lager med 
mörk — nästan svart — sand, kraftigt uppblandat med 
sot och mindre kolstycken (lager 21). Lagret är väl av
gränsat av ett ovanliggande lager med fm ljus sand och

kan följas till en punkt cirka 3,5 m väster om muren, 
varefter sot och kolinslaget avtar och dessutom det 
ovanliggande sandskiktet upphör. Det sot- och kolbe- 
mängda lagret har tolkats vara ett brandlager och an
sluter väl till det inre murlivets nedersta begränsning.

Öster om muren är det äldsta skedet inte lika tydligt. 
Här återfinns dock i anslutning till det yttre murlivets 
nedersta del en nivå, vilken kan överensstämma med 
den äldsta marknivån väster om muren (i höjd med la
ger 13).

Öster om den inre stenraden finns vidare ett lager 
med hårdpackad mörkfargad sand och smågrus, som 
sträcker sig fram till och förbi yttre stenraden, ca 4 m 
ut från det yttre murlivet (lager 17). Detta lager av
bryts sedan av en störning orsakad av sandtäkt under 
ett senare skede.

Det finns tydliga indikationer på att detta mörka 
sand- och grusskikt är en ursprunglig marknivå under 
det äldsta användningsskiktet. Förbryllande är att lag
ret av någon anledning saknas, kanske inte ens har bli
vit avsatt, mellan den inre stenraden och östra mur
livet. I stället finns här ett mäktigt lager med ljus fm 
sand som sträcker sig fram till den inre stenraden, för 
att därefter hastigt avta (lager 15).

Lagerbeskrivning

1 = Matjord

2 = Grov ljus sand

3 = Fin ljus sand

4 = Grov mörk sand

5 = Mörk sandlins

6 = Märkt halvfet skikt

B

CZjf) = Sot och kolinfiltrerad sand

v
0 1 U 5 m
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Profil sedd från norr, översiktligt i skala 1:130 och mera detaljerat med lagren markerade, på två rader, i skala 1:50. De olika lagren be
skrivs närmare i texten (se Skede 1 — 3).

r A

Lagerbeskrivning

1 = Yttorv

2 = Grus, pd fört under sen tid

3 = Mörk jord

4 - Fin ljus sand

5 = Bldg rä lera

6 = Sand och grus
7 = Infiltrerad sand
8 = Mörkare sand annars som 7

9 = Vegetationsskikt? nóg o t mörkare
än kringliggande lager

10 = Grovkornig ljus sand

11 = Horisont finkornig jord

12 = Som 7 men sanden nägot mörkare
och fetare i karaktären

13 = Tunn strimma ljus fin sand 

14- = Ljus fin sand

15 = Ljus fin sand fast kornen större än 14

16 = Som 10 men mörkfärgad

17 = Mörkfärgad sand med
inslag av grus

18 = Fin ljus sand

19 = Fin gräakfig sand

20 = Mörkfärgad sand

21 = Sand med inslag av
sot och kol

22 = Grov sand

♦ 5

0 1 2 3 4 5
Uh hhh!------------------------------ 1--------------------------------- 1-------------------------------- 1--------------------------------L

—I-

H" ' I

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-L4------------------------------ 1---------------------------------1-------------------------------- 1-------------------------------- 1-------------------------------- 1---------------------------------1------------------------------- 1-------------------------------- 1-------------------------------- *-
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Den inre stenraden (A3) samt dess förlängning mot 
muren, stenskoningen vid ingången, torde ha uppförts 
efter det att muren fullbordats. Detta intryck får man 
av det faktum att muren och stenskoningen saknar 
egentlig kontakt med varandra. Strax innanför in
gången är stenskoningen mera fragmentarisk och 
möjligen är den i detta avsnitt av senare datum än de 
delar som återfinns utanför muren. Detta resonemang 
stöds av stenarnas läge i förhållande till den äldre 
brandhorisonten i västra delen av profilen (lager 21).

Skede 2
Även skede 2 kan enklast urskiljas i profilen väster om 
muren. Här förekommer ett mörkfårgat sandskikt 
som trots att det saknar tydliga spår efter sot och kol 
avtecknar sig väl som en användningsnivå (lager 20). 
Såväl under som över detta mörkfårgade skikt åter
finns ljusa sandlager. Det mörka sandskiktet fortsätter 
sedan västerut samtidigt som det uttunnas. Det mörka 
sandskiktet återfinns även under de stenar vilka ligger 
som ett slags stenskoning strax väster om muren.

I profilen öster om och närmast intill muren har inte 
kunnat urskiljas någon förändring jämfört med före
gående skede. Den kanske enda förändringen av stör
re betydelse öster om muren är det kraftiga mörkfår
gade sandlager som har lagts upp strax öster om den 
yttre stenraden, vilken har fått tjänstgöra som stöd (la
ger 8). Avsnittet mellan de bägge stenraderna verkar 
ha påverkats mycket lite under detta skede, här kan en
dast mindre sandlinser urskiljas. Sandlinserna utgörs 
av ljus fin sand samt sand med något grövre kornstor
lek av samma slag som återfinns i området mellan den 
inre stenraden och muren.

Fram till detta skede har jord och sand hämtats från 
området strax öster om den yttre stenraden. Detta har 
medfört att marken där har sänkts till en nivå ca 2 m

under det idag synliga murkrönet. Hur långt mot öster 
denna grus- och jordtäkt har sträckt sig när anlägg
ningen byggdes har inte kunnat fastställas, men i pro
filen kunde det följas till en punkt cirka 17 m öster om 
muren.

Skede 3
Under detta skede har möjligen de större stenar, vilka 
tillsynes bildar en enkel stenskoning väster om mu
ren, kommit på plats. Detta kan dock ha skett redan 
under slutet av skede 2, eftersom stenarna ligger i an
slutning till ett lager jordinfiltrerad sand (lager 7), 
som i sin tur överlagrar föregående användningsnivå 
(lager 20). Kring murens nordvästra del förekommer 
en koncentration av småsten som fortsätter vidare in i 
schaktets norra vägg.

Vid stenskoningen strax intill murens nordvästra 
hörn påträffades närmare 300 g järnhaltig bränd lera, 
flera bitar med ena sidan utjämnad. Några bitar upp
visade dessutom avtryck av pinnar eller mindre trä
stickor.

Vid framrensning av västra murlivet borttogs flera 
lösa stenar. Dessa var placerade på stenskoningen väs
ter om muren. Vidare konstaterades att muren upp
visar en svag men inte obetydlig lutning inåt området.

Profilen som helhet kännetecknas under detta ske
des avslutning av att området kring muren, såväl väs
ter som öster därom, tillförs ett mäktigt lager jord- 
infiltrerad sand, vilket jämnar ut anläggningens tidi
gare konturer (bl a lager 7 och 10). Sandlagret kan i 
profilen följas ut till en punkt ca 15 m öster om muren 
och är upp till en halvmeter tjockt. I detta skedes sena
re del har även stenar börjat rasa ut från murens västra 
partier. Stenarna återfanns spridda längs detta avsnitt 
upp till 3 m ut från murlivet.

MUR



Det aktuella vallavsnittet före undersökningen, från nordväst (ovan) och norr (ovan till höger) samt med muren frilagd (till höger), från 
norr.

Fynden
Fyndmaterialet från undersökningen utgjorde 25 
fyndnummer. Merparten av fynden tillvaratogs strax 
under matjorden vid avtorvningen och skall antag
ligen sättas i samband med den sentida verksamheten 
i området. Några av fynden hör troligen ihop med den 
grind som tidigare funnits på platsen, av vilken träres
ter ännu var synliga vid undersökningen.

Fem exempel på keramik av typen yngre rödgods 
(BII:4) återfanns i schaktets västligaste delar, i lager 
vilka inte kan knytas till Västergarnsvallens använd
ningstid. En avvikande keramikskärva utgör fyndet av 
en oglaserad och skarpt profilerad mynningsskärva 
med synliga stora magringskorn, vilken påträffades i 
det öster om muren liggande kraftiga sandlagret som 
täckt över anläggningen i dess slutskede.

Endast två fynd kan antas vara samtida med anlägg
ningens användningstid. Dessa utgörs av ett vinkel

beslag i järn, vilket påträffades vid själva ingången, 
samt ca 300 g järnhaltig bränd lera. Tyvärr kan dessa 
fynds eventuella funktion inte förklaras.

Diskussion och tolkning
Västergarnsvallens äldsta skepnad, som den fram
träder i det undersökta avsnittet, utgörs av en kraftig 
gråstensmur med såväl inre som yttre murliv. I den 
frampreparerade delen har dessutom funnits en port 
eller öppning av okänd bredd, vilken varit avsmalnan
de utåt. Västergarnsvallen eller snarare muren, har 
under sitt äldsta skede saknat varje form av yttre 
kompletterande skydd. Dock torde den relativt snart 
ha försetts med en skyddande jordmantel längs mu
rens yttersida. Materialet till manteln har hämtats från 
området strax öster om den idag synliga vallen. Fram 
till en punkt ca 4 m från muren har stora mängder sand
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hämtats till denna vall. Denna sand/grustäkt har även 
stört äldre lager (lager 17), något som visar att detta 
arbete kan ha utförts i omgångar. Under hur lång tid 
detta har skett kan det tillgängliga arkeologiska mate
rialet inte säga något om.

Sandmanteln längs murens utsida har haft en bredd 
av ca 1,5 m, och en höjd som motsvarar dagens synliga 
murkrön eller strax nedanför. Vid sandmantelns fot 
har placerats stenar för att hjälpa till att hålla sanden 
på plats. Även vid själva ingången har funnits en sten- 
rad som förhindrat att sanden rasat ned i öppningen.

Anläggningen torde redan i detta skede ha utgjort en 
imponerande konstruktion, ytterligare framhävt ge
nom att marken med den stora sand/grustäkten i öster 
hade sänkts en halvmeter. Detta måste ha medfört att 
murkrönet höjde sig minst 2 m över terrängen ome
delbart öster om muren.

Om den äldsta muren har varit försedd med en 
kompletterande träpalissad eller annat hinder kan inte 
säkert sägas. Intressant är dock brandhorisonten när
mast innanför muren, som tydligt visar att det där av
satts rester av någon konstruktion i trä, som troligen 
anslutit till muren under dess äldsta skede. Brandhori
sonten har inte kunnat dokumenteras på murens ut
sida, vilket förstärker intrycket av att det nedbrunna 
hört till en i muren ingående träkonstruktion som möj
ligen var avsedd för försvaret.

Något senare har den befintliga muren byggts på 
med ytterligare försvarsverk. Strax utanför muren och 
den utanpåliggande sandmanteln har anlagts en andra 
vall. Denna har haft en höjd av cirka 1 m över den ut- 
anförliggande terrängen, och har varit försedd med en 
svagt lutande utsida. Mot insidan har en stenrad place
rats för att fungera som ett stöd för den framförliggan
de vallen. Den senast tillkomna vallen ser ut att ha in
gått i en väl genomtänkt forsvarstanke, något som 
understryks av att vallens yttre del börjar i det sedan 
tidigare utschaktade området, och dess inre parti är 
placerad på det lilla kvarvarande avsnittet av den i om
rådet ursprungliga marknivån. Genom detta har den 
yttre vallen höjts ytterligare en halvmeter, samtidigt 
som arbete sparats vid anläggandet. Genom den ny
tillkomna vallen har dessutom skapats en närmare 
halvmeter djup svacka mellan den yttre vallen och den 
mot muren placerade sandmateln. Att svackan antag
ligen varit öppen en tid antyds av de många små linser
na med fin sand samt lagermaterialet med god 
överensstämmelse i de intilliggande vallarna. Från 
denna tidpunkt härrör med största sannolikhet även 
den stenskoning vilken återfinns kring murens västra 
och nordvästra del samt möjligen också den ansam
ling med småsten vilken dokumenterades nordväst

om muren. Den påträffade stenskoningen är svår
tolkad. Stenskoningen har tydligen anlagts under den 
senare delen av murens användningstid, och någon 
tydlig koppling till, eller snarare samhörighet med, de 
äldre avsatta lagren kan inte iakttagas. Stenarna i sten- 
skoningen, många tillsynes slarvigt lagda, utgör del
vis en fortsättning på den arm som sträcker sig från 
sandmantelns stenskoning mot öppningen och vidare 
till en punkt strax bortom murens nordvästra höm.

I murens slutskede kommer anläggningens funk
tion som försvarsverk att upphöra. Hela anlägg
ningens yttre försvarsverk med vall och tillhörande 
svacka täcks över med ett ställvis närmare halvmeter- 
tjockt lager med jordinfiltrerad sand. Lagret kan spå
ras så långt ut som 15 m öster om muren och har jäm
nat ut anläggningens tidigare konturer fram till sand
manteln framför muren. Väster om muren uppvisar 
lagren ungefär samma struktur som i öster, fast här är 
sanden kanske något finare i kornfraktionen. Den 
bakomvarande orsaken till detta övergivande av för
svarsverket kan inte avgöras. Att det inte längre är fö
remål för något underhåll efter denna tidpunkt är upp
enbart, och markeras dessutom av de utrasade stenar
na vilka förekommer i profilen väster om muren. Av 
vilken orsak stenarna har rasat kan inte förklaras med 
annat än konstruktionssvaghet, eller att en till muren 
hörande träöverbyggnad pressats inåt.

Att området innanför muren har utsatts för en kraf
tig översandning kan tydligt avläsas i profilens väst
ligaste del. Här ser man att ett närmare 0,3 meter 
tjockt lager med sand avsatts samtidigt som stenar tid
vis rasat ut från muren.

Om det mäktiga lagret med jordinblandad sand på 
murens utsida härrör från sandflykt är svårt att be
döma. Sanden här kan vara för grov för att ha kunnat 
förflyttas med vinden. Möjligen kan framtida analy
ser avgöra detta.

Tolkning av de olika skedena i murens uppbyggnad:
1. Muren uppförs.
2. Anläggningen förses med yttre sandmantel och stödjande sten- 

skoning.
3. En yttre vall med bakomliggande grav anläggs.
4. Anläggningen överges och igensandningen börjar.
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De yttre stenskoningama framrensade. Foto från nordöst.

Stenskoningen i själva ingången genom muren. Foto från öster.
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Den inre stenskoningens anslutning till profilen och muren. Foto från norr.

Detalj av de två stenskoningarna. Den yttre till vänster. Foto från norr.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Undersökningen utfördes 31 mars — 17 april 1983 av 
Magnus Elfwendahl. Vid olika tillfållen under under
sökningen har dessutom Erik Nylén, Peter Manneke 
samt Berit Sigvallius medverkat.

Schaktet har ett friliggande korrdinatsystem, men 
kan ungefårligen placeras in på en situationsplan skala 
1:2000 över Västergarn. Höjden har hämtats från fix- 
punkt 1105 vid Västergarns kyrka +5.41 m ö h.

Arkivmaterialet utgörs av planer, profiler och fo
ton. Ritningsmaterialet består av 1 specialplan skala 
1:20, 4 profiler skala 1:20, 4 schaktplaner skala 1:50 
samt en situationsplan skala 1:2000. Fotomaterialet 
utgörs av negativ och kontaktkopior i svartvitt.

Tre prov tillvaratogs för C 14-datering. Två prov in
lämnades 1984 för datering vid Laboratoriet för Iso
topgeologi, Naturhistoriska museet, Stockholm:

Lab nr — St 9750 Kolstycke i lager 7 1845± 140BP

— St 9751 Kolstycken i brandlager, lager 21 1050± 85BP

Fyndförteckning
Nivå 1
1 1 spik, längd 0,2 m
2 1 glasfragment, möjligen recent
3 1 flintfragment
4 1 remsölja
5 1 gångjärnsbeslag
6 1 spik, längd 0,37 m

7 1 beslag i järn, fem fåsthål varav tre med kvar
varande spik.

8 1 ben, kotfragment av nöt
9 1 flintfragment
10 1 flintfragment, ”Gotlandsflinta”, möjligen

bearbetad
11 1 keramik, okänd typ, mynningsskärva, syn

liga magringskorn
12 1 hästsko, recent
13 1 sten, möjligen bearbetad till att efterlikna 

skära

Nivå 2
1 2 keramik, BII:4, yngre rödgods
2 2 ben
3 1 keramik, BII:4, yngre rödgods
4 1 keramik, BII:4, yngre rödgods
5 2 keramik, BII:4, yngre rödgods, mynnings

skärva
6 1 keramik, BII:4, yngre rödgods

Nivå 3
1 80 g bränd lera med synliga magringskorn
2 1 maisten

Nivå 4
1 220 g bränd lera med synliga magringskorn 

samt pinnavtryck
2 1 tand, från äldre gris
3 1 vinkelbeslag, järn

Från undersökningsområdets östligaste del 
1 hästsko, sex sömhål
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Ammor 1:42, arkeologisk undersökning år 1985

Under april månad 1985 utfördes en arkeologisk un
dersökning vid Västergarnsvallen i avsikt att följa upp 
resultaten från en under 1983 utförd undersökning i 
samma anläggning. Avsikten var att ur ett redan skadat 
avsnitt av vallen få ny kunskap om dess inre uppbygg
nad, samt utröna huruvida resultaten från 1983 års 
undersökning rörande vallens tidigare utseende även 
kunde ha giltighet i andra avsnitt av anläggningen.

Arbetet möjliggjordes genom stipendier ur Mårten 
Stenbergers fond samt Wilhelmina von Hallwyls Got- 
landsfond.

Undersökningens utförande
Innan undersökningsområdets avgränsning fastställ
des rensades området från buskvegetation, odlings- 
sten samt material från ett intilliggande dränerings
dike. Schaktet fick en långsmal sträckning i öst/väst

lig riktning genom vallen och omfattade 2x8 meter. 
I öster anslöt schaktbegränsningen till mot öster slut
tande terrängavsnitt, mot väster utgjordes schakt
begränsningen av den intilliggande betesmarken och i 
söder ett dräneringsdike genom vallen. Vid dokumen
tationen uppdelades schaktet i en östlig och en västlig 
del.

Den västra delen av schaktet omfattade en kraftig 
stenansamling avplanad upptill. Mot såväl öster som 
väster avgränsades stenansamlingen av ett murliv med 
större stenar. Östra murlivet var tydligare markerat 
genom i första hand fler kvarvarande skift med sten.

Västra murlivet däremot har troligen i det aktuella 
avsnittet i högre grad varit utsatt för påverkan från se
nare tiders verksamhet, något som visade sig sedan 
odlingssten tagits bord vid undersökningens början. 
Endast några lägre liggande stenar återstod av 
murlivet.

ÖSTERSJÖN

Situationsplan.
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Det skadade vallavsnittet före undersökningen år 1985. Foto från öster.

I det inledande skedet av undersökningen borttogs 
även stenar i muren för att få fram ett tydligare tvär
snitt, ca 0,5 m framför den dokumenterade profilen i 
norra schaktväggen. Härigenom kunde murens upp
byggnad vid ett senare tillfälle dokumenteras foto
grafiskt.

Schaktets östra del, utanför östra murlivet och val
len, grävdes med spade i konstruerade plannivåer, s k 
stickgrävning. Varje sticknivå omfattade ca 0,1 — 0,2 
m och dokumenterades genom fotografering och 
planritning.

Undersökningsområdet ansluter till ett lågt liggan
de parti i terrängen inom Västergarnsområdets sydöst
ra del. Vattensjuk mark finns såväl omedelbart öster 
som väster om det aktuella avsnittet. Mellan dessa de
lar rinner idag ett dräneringsdike vilket angetts vara 
från början av 1900-talet. Diket utgör även det under
sökta områdets södra begränsning. Vidare förekom ett 
vattenfyllt mindre dike vid schaktets västligaste be
gränsning. Området var vid undersökningstillfället 
mycket vattensjukt och uppvisade en grundvattennivå 
kring +4,45 m ö h. Trots detta kunde en tillfredstäl
lande dokumentation ske av såväl profilens nedre par
tier som de lägst liggande nivåerna i plan.

Efter undersökningen återställdes den undersökta 
ytan med något lägre marknivå för att markera murens 
bägge murliv.

Undersökningsresultat
Inom det undersökta avsnittet har minst fyra skeden 
kunnat urskiljas. Mellan det äldsta och yngsta av 
dessa kan ha förekommit ännu fler skeden, varav spå
ren kan ha utplånats genom en omfattande störning 
strax öster om muren.

I det förhållandevis lilla undersökningsområdet 
finns tre anläggningar eller snarare konstruktionsde
taljer, vilka samtliga är delar av Västergarnsvallen. 
De framkomna konstruktionsdetaljema har i den föl
jande texten betecknats Al kallmurad skalmur, A2 
yttre stenskoning samt A3 inre stenskoning.

Den äldsta användningsnivån kunde endast ställvis 
obeserveras i det undersökta avsnittet. Öster om mu
ren Al utgjordes denna nivå av ett lager med kalk- 
stensmärgel. Väster om muren uppträder endast lera. 
Den ursprungliga topografin har varit flack, och nå-
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Vallen efter avtorvning och sedan odlingsstenar tagits bort. Foto från söder.

Muren frilagd. Foto från söder.



gon naturlig förhöjning i terrängen verkar inte ha ut
nyttjats vid anläggandet av de första konstruk
tionerna.
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Skede 1
Enligt vad som framgår av undersökningen är uppför
andet av muren Al det första som sker inom området. 
Muren anläggs direkt på marken utan några synliga 
förberedande arbeten. Möjligen har mindre stenar

Lagerbeskrivning
1 = Grästorv

2 = Steril grusig sand
3 = Matjord antar en grus i gare karaktär mot öster
4 = Moi g mjäla, ingflr även lite sm fl sten

5 = Grusig sand nflgot infiltrerad
6 = Infiltrerad fin sand

7 = Mjälig infiltrerad fin san d, m ör kf ärgad

8 = Fin sand nflgot grflfärg
9 = Steril sand nflgot grusig

10 = Grusig sand nflgot mörkfärgad

11 = Morän märgel
12 = Grusig sandig lera nflgot mörkare än ovanliggande lager
13 = Matjord
14 = Matjord med en nflgot grusig karaktär

15 = En blandning av lager 4 och 9
16 = Infiltrerad grus mörkfärgad

placerats i botten, för att öka stabiliteten i konstruk
tionen. Om muren i detta skede varit fristående, alter
nativt kompletterats med en utvändig skyddande 
sand/jordmantel kan inte utläsas av profilen.

Skede 2
Under skede 2 anläggs en stenskoning, A3, ca 1,5 m 
öster om muren Al. Stenskoningen hade ett avbrott 
strax framför norra schaktväggen. Orsaken till detta 
brott i A3 kan antagligen tillskrivas den omfattande 
störningen strax öster om muren. A3 överlagras av ett 
lager sand (lager 10), vilken i sin tur ansluter till den 
yttre stenskoningen A2 (se skede 3). Som följd därav 
får A3 anses vara anlagd före A2.

Skede 3
Skede 3 markeras genom anläggandet av en yttre sten- 
skoning, A2, ca 3 m öster om muren och parallellt 
med denna. Ett lager grusig sand under skoningen, 
antagligen inte naturligt avsatt, antyder att marken har 
förberetts (lager 9). Vidare uppträder utanför den ytt
re stenskoningen en lagerbild som inte utesluter att en 
sand- eller jordmantel anlagts mot dess utsida (lager 
12 och 14).

17 = Jord av samma fyp som lager 3 men life sandigare och ljusare
18 = Fin moig mjälig sand gulaktig färg
19 = Grusig sand nflgot gulaktig

20 = Matjord nflgot jord i gare karaktär än lager 14
M.Ö.H. 21 = Sotlins

MUR

• I . I j*
• I . i

• I * I . |V?I • i

l"l

Profilen genom vallen sedd från 
söder, skala 1:50. Tolknings
plan, skala 1:100. Al = kallmu- 
rad skalmur. A2 = yttre stensko- 
ning. A3 = inre stenskoning.
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Vallens utsida med synlig yttre 
stenskoning, sedd från söder.

Skede 4
Antagligen innan Västergarnsvallens ursprungliga 
funktion helt upphört har en omfattande störning in
träffat strax öster om muren i det undersökta avsnittet 
(se bl a lager 4, 5, 6, 15, 16). Varför detta sker är 
oklart, men händelsen innebär att lagermaterial som 
tidigare funnits närmast muren plötsligt återfinns ös
ter om en skiljelinje i höjd med den inre stenskoning- 
en. Ingreppet har inneburit att ett avsnitt med en lägre 
liggande marknivå uppstått närmast öster om muren, 
kanske bara en större grop. Denna fylls sedan igen, 
möjligen under en längre period genom igensandning.

Den ovan redovisade störningen under skede 4 kan 
troligen anses vara av begränsad omfattning då lager
bilden i plan anger dess omfattning som relativt be
gränsad. Dock är störningens fortsättning mot norr 
oklar. Efter denna händelse har tillsynes aktiviteterna 
i området avklingat. I stället förstärks en tidigare blyg
sam vallkaraktär genom en fortsatt översandning.

Fynden
Fyndmaterialet omfattade totalt sex fyndnummer. Två 
av fynden utgjordes av ett fragmentariskt skiffer
stycke samt ett keramikfragment av typen BII: 4 (yng
re rödgods). Omständigheterna för de två fynden gör 
att det inte kan anses särskilt troligt att dessa har någon 
anknytning till anläggningens egentliga användning- 
speriod. Utöver de två ovannämnda fynden till

varatogs även tre tänder samt ett käkfragment, troli
gen alla från djur. Två tänder samt käkfragmentet kan 
bindas till skede 2 eller 3. För den återstående tanden 
är skedetillhörigheten mer oklar.

Utvärdering
Undersökningen redovisar en stegvis utbyggnad av 
vallen. I schaktet framkom en kallmurad skalmur i 
gråsten med en bredd av 4,5 m samt en kvarvarande 
höjd kring 1,4 m. Murens fyllning utgörs av småsten 
samt möjligen jord och sand. Öster om muren fanns 
två stenskoningar placerade på 1,5 respektive 3 meters 
avstånd från muren och parallellt med denna. Åtmin
stone den yttre av dessa stenskoningar har varit för
sedd med en utvändig jord/sandmantel.

I ett första skede har man byggt muren på befintlig 
marknivå utan att utnyttja några synliga förhöjningar 
i terrängen. Denna mur har senare kompletterats med 
ett yttre försvarsverk, de två stenskoningarna. Den in
re stenskoningen har haft en okänd funktion, den yttre 
har stabiliserat bakpartiet i en yttre vall av jord och 
sand.

Den inre stenskoningen är den äldre av de två, del
vis skadad av en senare nedgravning, vilket försvårar 
en tolkning av dess funktion. Nedgravningen är möj
ligen av begränsad omlattning.

Inget annat byggnadsmaterial än sten och sand kun
de observeras i schaktet. Sandlagren uppvisade en
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tydlig och varierande lagerbild vilket antyder att bygg
nadsmaterialet delvis kan ha varit utvalt. Varifrån san
den hämtats gav inte undersökningen svar på.

En indelning av Västergarnsvallens utveckling i 
skeden är kanske inte korrekt. De här redovisade ske
dena (1 — 4) utgör egentligen endast en kronologi för 
de olika framkomna konstruktionselementen, som 
kan innebära olika steg i en sammanhängande utbygg
nad, med en okänd tid mellan stegen. Detta utesluter 
inte möjligheten av att det är olika intressen och syften 
som driver fram den stegvisa uppbyggnaden. För
vånande är den totala avsaknaden av en tydlig använd- 
ningshorisont, vilken skulle kunna knytas till anlägg
ningens användningstid. Avsaknaden av kulturlager 
skulle kunna uppfattas som att detta avsnitt i mycket 
liten utsträckning berördes av de samtida aktiviteter
na. Någon datering av anläggningen som helhet till
låter inte det ytterst lilla fyndmaterialet.

Tekniska och administrativa uppgifter
Undersökningen utfördes 9 — 14 april 1985 av Mag
nus Elfwendahl. I arbetet deltog även Helmut 
Bergold, Uppsala.

Schaktet har ett friliggande koordinatsystem men 
kan ungefärligen placeras in på en situationsplan skala 
1:2000 över Västergarn. Höjden har hämtats från fix- 
punkt 1105 vid Västergarns kyrka +5.41 m ö h.

Arkivmaterialet består av en situationsplan skala 
1:2000, 8 planritningar skala 1:50, en profilritning 
skala 1:20 samt fotomaterial i svartvitt.

Fyndförteckning
Fynd nr
1 1 skifferfragment
2 1 tand, djur
3 1 tand, djur
4 1 tand, djur
5 1 käkfragment, djur
6 1 keramik, BII:4

Vallens utsida med synlig yttre stenskoning och rester 
av inre stenskoning, från öster.
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Väg 140, provundersökning

Under augusti-september 1982 utfördes en prov
undersökning intill väg 140 genom Västergarns sam
hälle. Provundersökningen föranleddes av en plane
rad avloppsledning längs den aktuella sträckan och 
syftade till att besvara frågan huruvida detta skulle be
röra äldre lämningar i anslutning till den s k Väster- 
garnsvallen. Vägsträckan går idag väster om vallens 
bägge ändpartier.

Undersökningens utförande
Längs en 680 m lång sträcka upptogs 15 stycken 
provgropar. Provrutorna 1 — 12 upptogs öster om väg 
140, provrutoma återfinns väster om vägen. Prov
rutorna var 1 m2 utom vid provruta 7 som omfattade 2 
m2.

Provrutorna avtorvades varefter de grävdes med 
skyffel ned till steril sand. Massorna sållades med 5 
mm såll. Provgroparna 4 — 7 har grävts i flera nivåer.

De undersökta ytorna har dokumenterats genom av
vägning, planritning, beskrivning samt i vissa fall 
profilritning. Fyndmaterialet insamlades gropvis ut
om i de fall ytan grävdes i flera nivåer.

Undersökningsresultat
Provruta 1
Överst förekom ett ca 0,1 m tjockt matjordslager. Där
under framkom ett 0,25 — 0,4 m tjockt lager med fyll
nadsmassor från den intilliggande vägen. Under detta 
fyllnadslager påträffades större stenar samt fyllnads
massor och avfall av recent datum.

Undersökningen avbröts i detta skede då det antogs 
att de framkomna stenarna troligen kunde sättas i 
samband med en för cirka 60 år sedan riven ekonomi
byggnad strax söder om provrutan.

Fynden utgjordes av huvudsakligen recent glas och 
porslin.

o o

SANDA —

ÖSTERSJÖN

Situationsplan.
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Provruta 2
Provrutan upptogs 50 m söder om provruta 1. Rutans 
övre del utgjordes av mörkfärgad sand uppblandad 
med matjord. I detta lager påträffades även en del trä
rester. Mellan 0,45 — 0,6 m under nuvarande mark
nivå påträffades ett lager med fin sand. Enligt mark
ägaren hade provrutans översta lager påförts under se
nare tid.

Fynden utgjordes mestadels av recent porslin och 
glas.

Provruta 3
NV-hörnet ca +2,00 m ö h

Provrutan upptogs 50 m söder om provruta 2. Under 
ett ca 0,5 m tjockt skikt med matjord framkom ett om
kring 0,2 m tunt sandlager. Detta kan eventuellt 
sättas i samband med anläggandet av den nuvarande 
vägen. Underst återfanns ett lager fin sand med mörka 
fläckar.

Rutan var fyndtom.

Provruta 4
NV-hörnet ca +1,80 m ö h

Provrutan upptogs 59 m söder om provruta 3. Överst 
framkom ett 0,05 — 0,1 m tjockt matjordslager. Där
under ett lager mörkare sand, ca 0,2 m tjockt och möj
ligen recent. Slutligen dokumenterades ett tunt skikt 
innehållande organiskt material innan lagerbilden 
övergick i fin vit sand.

Fynden var huvudsakligen recenta. En av keramik
skärvorna utgjordes dock av en skärva yngre rödgods 
(BII: 4).

Provruta 5 
NV-hörnet +1,70 m ö h

Provrutan upptogs 40 m söder om provruta 4. Under 
det översta matjordslagret återfanns ett lager grus och 
sand som torde knytas till den nuvarande vägens an
läggande (lager 2). Vid nivån +0,16 m ö h vidtog ett 
lager lera, närmare 0,2 m tjockt (lager 3). I detta la
gers översta del påträffades rikligt med snäckor. I pro
filens nedersta del framträdde ett skikt innehållande 
organiska rester karaktäristiska för medeltida kultur
lager (lager 4). Under denna nivå kunde vidare två 
mörka horisonter iakttagas, åtskilda av fin gul sand 
(lager 6 resp 7). Längst ned i provrutan framkom klap
persten och hård lera.

I anslutning till lagret med rester av organiskt mate
rial tillvaratogs flera ben samt tillhuggna träbitar. I öv
rigt var rutan fyndtom.

Provruta 6
NV-hörnet ca +1,80 m ö h

Provrutan var belägen 50 m söder om provruta 5. Un
der ett 0,15 — 0,25 m tjockt matjordslager kunde 
konstateras ett 0,65 m tjockt sandlager (lager 2). Prov
rutans lägsta nivå omfattade hård lera, klappersten 
och grus (lager 3).

Rutan var fyndtom.

Provruta 7
NV-hörnet ca +2,10 m ö h

Provrutan var belägen 60 m söder om provruta 6. Un
der det ca 0,1 m tjocka matjordslagret framkom ett 
skikt med fyllnadsmassor (lager 2). Under fyllnads
massorna uppträdde en hård lerhorisont (lager 3). 
Lerhorisonten tolkades vara en golvnivå. I rutans 
västra del frampreparerades en gråstensmur med 
kalkbruk i fogarna. Lergolvet kan antas vara samtida 
med detta murparti. Närmast under golvet utgjordes 
lagermaterialet av fin sand (lager 4). I detta skikt kun
de ställvis urskiljas tre tunna horisonter med sot och 
kol (lager 5).

Bland fyndmaterialet förekom såväl svartgods (glät
tad yta) som äldre rödgods.

Profiler från provrutoma 5—7. Skala 1:50.

5 7
M.Ö.H. M.Ö.H. 
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Mot V. Mot V.
1 Matjord 1 Matjord
2 Sand, grusfyllning 2 Sand
3 Lera med snäckor 3 Märgel
4 Kulturlager
5 Sand
6 Organirkt material
7 Sand
6 Märgel

Mot S.
1 Matjord
2 Fyllnadsmassor 

sandiga
3 Lergolv

5 Sand med sot 
och kol



Provruta 8
NV-hömet ca +2,10 m ö h
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vägen. Ben och oidentifierbar keramik — troligen 
svallad — tillvaratogs i lagren under den gamla vägen.

Provrutan var belägen 40 m söder om provruta 7. 
Överst förekom ett cirka 0,2 m tjockt matjordslager, 
därunder ett fyllnadslager med 0,25 m mäktighet 
(lager 2). Fyllnadslagret var sandigt och innehöll rik
ligt med kalkbruksrester. Vid nivån +1,85 m ö h bör
jade ett sterilt sandlager innehållande klappersten 
(lager 3).

Anmärkningsvärt var den rikliga mängden kalk
bruk som förekom i rutan trots att ingen anläggning 
kunde konstateras. Dock kan möjligen några stenar i 
rutans nordvästra hörn utgöra del av en stenskoning.

Fyndmaterialet i rutan omfattade såväl yngre röd
gods som keramik av recent slag.

M.O.H.

2 Fyllnadsmassor 
sandiga rikligt 
med bruk

3 Sand och 
klappersten

2 Fyllnadsmtl.
3 Grus, ev gamla 

vägen

5 Grov sand

MÖH M.Ö.H.

-7(j> ♦ 2.00 + i;i 1
z <pfy iffyi;

X©>' V/P/A
".0*6.

- .1,00 .1,00

L-  f

Mot N.
Matjord 1

Mof N. 
Matjord

Mot.N.
Matjord

2 Fyllnadsmaterial
3 Grus med tegel 

och bruk
U Grov sand 
5 Fin sand

Profiler från provrutoma 8 — 10. Skala 1:50.

Provruta 9
NV-hörnet ca +2,05 m ö h

Provrutan var belägen 60 m söder om provruta 8. De 
undersökta lagren utgjordes av sand med skiftande 
fraktionsstorlek. Den gamla landsvägen kunde dock 
observeras i profilerna (lager 3).

Flinta påträffades i lagren ovanför den gamla lands

Provruta 10
NV-hörnet +1,92 m ö h

Provrutan var belägen 40 m söder om provruta 9. 
Under den översta yttorven framkom fyllnadsmate
rial. Detta lager var tätt sammanpackat och innehöll 
en del grus (lager 2). Under fyllnadslagret fanns grus 
med inslag av recent karaktär, i form av bl a tegel och 
murbruk (lager 3). I gruslagret i rutans sydvästra hörn 
tillvaratogs ett kranium, troligen från en häst. Fyndet 
medförde att rutan förlängdes något åt söder. Tre stör
re stenar kunde konstateras vara placerade så att de 
delvis täckte kraniet. Inga nedgrävningsspår kunde 
observeras.

I sandlagret framkom inga andra fynd än hästkrani
et. I de yngre ovanliggande lagren konstaterades flin
ta, yngre rödgods och glas.

Provruta 11
Provrutan var belägen 50 m söder om provruta 10. 
Undersökningen avbröts 0,3 m under marknivån på 
grund av kabelstörning.

Provruta 12
NV-hörnet +1,76 m ö h

Provrutan var belägen 50 m söder om provruta 11. 
Provrutans lager utgjorde sandlager med olika frak
tioner. Ca 0,75 — 0,8 m under marknivån kunde en ti
digare strandlinje konstateras genom förekomsten av 
mörkare fläckar i sanden (lager 6). Dessa antogs vara 
rester av tång m m. Strax under denna nivå framkom 
grov steril sand med inblandning av klappersten.

I höjd med detta sandskikt påträffades svallad kera
mik, varav en antagligen utgör yngre rödgods.

Provruta 13
NV-hörnet +1,80 m ö h

Rutan var belägen 52 m söder om provruta 12. Överst 
återfanns ett cirka 0,1 m tjockt matjordslager under y t- 
torvsskiktet. Detta åtföljdes av ett 0,4 — 0,45 m kraf
tigt lager innehållande fyllnadsmaterial med bl a stör
re stenar (lager 2). Längst ned i provrutan dokumente
rades ett sandlager som övergick i en allt finare 
sandfraktion ju längre ned som grävdes. Tre större ste
nar, möjligen från en anläggning, framkom i rutans 
nordvästra hörn. Två av stenarna var ställda på 
högkant.

Samtliga fynd tillvaratogs i fyllnadslagret och om-
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fattade yngre rödgods samt recent glas och porslin. 
Även en del slagg kunde konstateras.

Provruta 14
NV-hörnet +1,76 m ö h

Rutan var belägen 50 m söder om provruta 13.1 rutan 
förekom under ett övre matjordslager om ca 0,05 m ett 
fyllnadslager av ungefär 0,4 m mäktighet. En halv
meter under den rådande marknivån framkom ett 
sandlager, som övergick i allt finare fraktionsgrader 
och större renhet efter ökat djup.

Fynden härrör i sin helhet från fyllnadslagret och 
omfattar åtskilliga större flintstycken, samt föremål av 
recent karaktär.

Provruta 15
Provrutan var belägen 50 m söder om provruta 14. Ca 
0,3 m under rådande marknivå avbröts undersök
ningen på grund av kabel störningar.

I ett omrört övre fyllnadslager tillvaratogs några 
flintstycken.

Undersökningsresultat

M.O.H.

2 Asfalt
3 Mörkfärgad 

ljus sand

5 Fin sand

2 Fyllnadslager
3 Sand o. grus
4 Ljus sand

12

M.Ö.H.

13

M.QK

14

~~ © .2,oo ~ <P .2,00

■fit f/f'/'//
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V-
v.,‘CD;.%

f. ♦ 1,00 .1,00

 

Mot, N. 
Motj ord

M o t, Ö.
M atj ord

Mot.S.
1. Matjord
2. Fyllnadlager
3. Sond o. grus

6 Sand ev. äldre 
strandlinje

7 Grov sand, 
märgel

Vid den utförda provundersökningen inom ett avsnitt 
mellan Västergarnsvallens synliga ändpartier, har i 
vissa fall påträffats kulturlager alternativt lämningar 
som kan uppfattas som spår efter mänsklig aktivitet i 
området. De rutor vilka uppvisade lager av kultur- 
jordsliknande karaktär var 4 och 5. Rutorna 7 och 8 i 
sin tur gav tydliga indikationer på förekomst av äldre 
anläggningar, genom antingen synliga lämnar eller la
ger med byggnadsavfall.

I provruta 4 började ett tunt kulturjordsliknande la
ger ca 0,35 m under rådande marknivå. I ruta 5 fram
kom lagret ca 0,5 m under marknivån. I detta lager 
observerades såväl ben som en del bearbetat trä. I 
provruta 7 skar det upptagna schaktet genom en golv
nivå i form av ett hårdpackat lerskikt. Till detta ler- 
skikt anslöt ett murparti. Under golvnivån kunde vid
are registreras förekomsten av ett antal tunna sot/kol- 
horisonter vilkas samband med de övriga konstruk
tionerna var oklart. Provruta 8 uppvisade ett kraftigt 
mörkt lager innehållande rikligt med kalkbruk. Lag
rets eventuella anslutning till en större anläggning för
blev oklar.

Störningar från senare tiders verksamhet var tyvärr 
vanliga i flera av de undersökta ytorna. I provrutoma 
1, 2 och 10 kunde det registreras att senare byggnads
verksamhet medfört omfattande störningar i marken. 
Spår efter den tidigare landsvägen genom Västergarn, 
före dagens asfalterade, har också kunnat noteras, i

Profiler från provrutoma 12 — 14. Skala 1:50.

rutorna 9 och 10. Vid provrutorna 11 och 15 avbröts 
arbetet helt, då större kabelstörningar konstaterades i 
dessa avsnitt.

Fyndmaterialet
Större delen av fynden är recenta och har tillvaratagits 
i lager vilka utgjort fyllnadsmaterial. Ur daterings
synpunkt lämnar fyndmaterialet fa uppgifter till väg
ledning för datering av de olika fyndförande lagren. 
Intressantast är möjligen den diskrepans vilken kän
netecknar den tillvaratagna keramiken.

Bortser vi från alla fynd med recent hushållspors- 
lin, hör merparten av de tillvaratagna keramikskär
vorna till kategorin yngre rödgods, typ BII:4. Men 
även ett fragment stengods, några fragment glättigt 
svartgods och ett par skärvor vilka tolkats vara äldre 
rödgods, förekommer i fyndgruppen. Totalt registre
rades 46 skärvor yngre rödgods, 34 av dessa ansluter 
till rutorna 7 och 8.

Flinta utgjorde en förhållandevis stor fyndgrupp 
och förekom i tolv av provrutorna. Oftast anslöt flin
tan till dessa rutors översta lager. I provruta 14 före
kom större flintstycken än i övriga rutor.
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Sammanfattning
De flesta av de upptagna provrutorna uppvisade i sina 
övre lager massor ditförda med anledning av den in
tilliggande väg 140. Spår efter tidigare verksamhet på
träffades vid flera punkter närmare en halv meter un
der dagens marknivå. Vid undersökningen framstår 
ett avsnitt avgränsat av ruta 4 i söder och ruta 10 i norr 
som mer intressant än övriga sträckor. Rutorna mellan 
dessa punkter har i de flesta fall innehållit kulturlager- 
liknande lager eller anläggningsrester. Provrutorna 
6 — 9 återfinns alla kring 2-metersnivån eller strax 
däröver och detta avsnitt kan förmodas ha legat något 
högre än kringliggande områden även i ett tidigare 
skede. Detta skulle kunna medföra att samtida aktivi
teter eventuellt skulle ha koncentrerats dit.

Tekniska och administrativa uppgifter
Undersökningen utfördes 10 augusti — 3 september 
1982 av Magnus EIfwendahl. I personalen ingick även 
Margareta Olsson samt Ann-Mari Hansen, RAGU.

De olika upptagna schakten återfinns inom ett om
råde som begränsas av koordinaterna: X = 6370.5 — 
6371.0 och Y = 1640.5 — 1640.6.

De vid undersökningstillfället använda höjdvärde- 
na visade sig senare ej korrekta. Höjdvärdena för vis
sa av provschakten har dock kunnat korrigeras vid en 
slutundersökning utförd av Leif Zerpe (RAGU). I de 
fall nivåangivelser i redogörelsen saknas, utgår det i 
dokumentationsmaterialet angivna värdet från rådan
de marknivå intill respektive rutas nordvästra hörn.

Arkivmaterialet består av 1 situationsplan skala 
1:1000, planer och profilritningar skala 1:20 samt 
fotomaterial i svartvitt.

Fyndmaterialet omfattar 93 stycken fyndnummer, 
insamlade i de allra flesta fall rutvis.

Två materialprov har insamlats från ruta 3 respek
tive 13. Dessa har inte blivit föremål för någon närma
re analys.

Fyndlista
Provruta 1
1. 4 st järnspikar
2. 1 st patronhylsa
3. 1 st keramik, BII:4
4. 17 st keramik, porslin
5. 2 st övriga keramiska föremål
6. 44 st glasfragment
7. 8 st flinta
8. 13 st ben

Provruta 2
1. 3 st järnspikar
2. 1 st keramik, porslin
3. 1 st övrigt keramiskt föremål
4. 5 st glasfragment
5. 2 st flinta
6. 9 st ben

Provruta 3
1. 1 st materialprov

Provruta 4 
Nivå 1
1. 2 st järnslagg
2. 13 st järnfragment (recenta)
3. 1 st keramik, BII:4
4. 1 st keramik, porslin
5. 2 st fragment fönsterglas
6. 1 st flinta
7. 7 st ben

Nivå 2
1. 1 st järnspik
2. 3 st övriga keramiska föremål

Provruta 5
1. 1 st eventuellt bearbetad sten
2. 1 st flinta
3. 6 st ben
4. 2 st bearbetade trästycken, sågade

Provruta 6 
Fyndtom

Provruta 7 

Nivå 1
1. 2 st järnspikar
2. 1 st järnfragment
3. 12 st keramik, BIL.4
4. 9 st keramik, porslin
5. 10 st glasfragment
6. 4 st fragment fönsterglas
7. 6 st flinta
8. 14 st ben

Nivå 2
1. 2 st järnspikar
2. 1 st järnfragment
3. 1 st keramik, A-gods, glättig yta
4. 13 st keramik, BII:4
5. 2 st keramik porslin
6. 2 st ugnskakel
7. 5 st glasfragment
8. 3 st fragment fönsterglas
9. 46 st ben
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Nivå 3
1. 1 st keramik, A-gods, glättig yta
2. 4 st keramik, BII:4
3. 1 st flinta
4. 1 st ben

Oklara fyndomständigheter
1. 2 st keramik, BII:1
2. 1 st keramik, fajans

Provruta 8
1. 3 st järnspikar
2. 5 st keramik, BII:4
3. 1 st keramik, porslin
4. 1 st ugnskakel
5. 1 st kritpipsfragment
6. 1 st övrig keramisk föremål
7. 3 st glasfragment
8. 2 st flinta
9. 3 st ben

Provruta 9
1. 2 st keramik? svallad
2. 2 st flinta
3. 3 st ben

Provruta 10
1. 1 st järnspik
2. 1 st järnfragment
3. 6 st keramik, BII:4
4. 1 st keramik, C-gods
5. 5 st glasfragment
6. 4 st flinta
7. 10 st ben (ingår hästkranium)

Provruta 11
Fyndtom

Provruta 12
1. 1 st keramik, BII:4, svallad
2. 1 st övrig keramisk föremål, svallad
3. 1 st flinta
4. 1 st ben

Provruta 13
1. 4 st järnslagg
2. 3 st keramik, BII:4
3. 2 st keramik, porslin
4. 1 st kritpipsfragment
5. 1 st fragment taktegel
6. 5 st övriga keramiska föremål, 1 st svallad
7. 2 st glasfragment
8. 2 st fragment fönsterglas
9. 4 st ben
10. 1 st materialprov

Provruta 14
1. 12 st dekorerad lergods
2. 3 st fragment taktegel
3. 1 st övrig keramiskt föremål
4. 9 st glasfragment
5. 13 st flinta
6. 2 st ben

Provruta 15
1. 1 st järnfragment
2. 3 st flinta
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Arkeologiska observationer och undersökningar i Västergarns- 
området före år 1989

1. Kyrkogård 1:1, 1865, C Herlitz 
Undersökningen avrapporterades av prosten i Sanda, 
Carl Herlitz, men själva arbetet synes möjligen ha ut
förts av klockaren i Västergarn, Erik Stenquist.

Undersökningen innebar antagligen att de massor 
vilka fanns inom kastalen avlägsnades. Kamfragment, 
pilspetsar i järn samt ett människokranium tillvara
togs. Fynden skulle ha inlämnats i Visby Elementär 
Läroverks samlingar för att senare överföras till Got
lands Fornsal.

Källa: Tidningsartikel 10 juli 1935 av N Tidemark i Gotlands Fornsals 
topografiska arkiv 
Floderus 1934 
ATA

2. Ammor 1:17, 1928, H Hansson 
Undersökningen synes ha föregåtts av uppgifter från 
fil kand A Edle till Riksantikvarien, om att lösfynd på
träffats vid uppbrytning av sten i ett tidigare icke upp
odlat avsnitt strax söder om Västergams kyrka. Fyn
den, bland vilka fanns bottenplåten till ett dosformigt 
spänne, samt medeltida keramik, hade framkommit i 
starkt kolinblandad jord (inv nr 19072). Den efterföl
jande undersökningen syftade till att undersöka de 
misstänkta fornlämningarna. Undersökningsområdet 
ligger strax väster om den gamla skolan, nuvarande 
hembygdsgården i Västergarn.

Vid undersökningen framkom en större anläggning 
i sten i vilken ingått kalkbruk. Denna uppfattades möj
ligen utgöra en byggnadsgrund. Över anläggningen 
förekom ett tunt kulturjordslager i vilket tillvaratogs 
ett antal fynd, bl a ett djurhuvudformat spänne och ett 
tiotal mynt (varav 4 gotlandsmynt och 4 Visbybraktea- 
ter) samt fynd av yngre karaktär (inv nr 19072).

I undersökningsrapporten nämns att även ett antal 
provgropar skulle ha tagits upp i området mellan val
len och havet. I dessa påträffades ben i avsnittet strax 
väster om det egentliga undersökningsområdet, när
mare havet skulle däremot inget resultat ha erhållits.

Källa: Rapport till Riksantikvarien från Harald Hansson 9 mars 1923 (?), 
ATA
ATA Dnr 3679/28

I en redogörelse för tidigare undersökningar i Väster
garn presenteras fyndmaterialet utförligt, varvid de 
påträffade mynten omnämns vara från perioden 1300 
- 1500-tal.

Källa: Floderus 1934

3. Kyrkogård 1:1 bl a, 1932, E Floderus 
Genom anslag från Gotlandsfonden möjliggjordes 
följande insatser i Västergarn under detta år, delvis 
torde de ansluta till de utförda specialkarteringsarbe- 
tena i området. Dessa omfattade:
— En partiell friläggning av den romanska kyrkans 
murar vilket inte medförde att några lösfynd 
framkom.
— En partiell friläggning av kastalens murliv. Vid 
samma tillfälle tillvaratogs även ett skulpterat arkitek
turfragment.
— Två provschakt inom runda och ovala figurer som 
avtecknade sig i vegetationen.

Provundersökningen omfattade några små provgro
par vilka upptogs nordväst om kyrkan. I samband med 
detta konstaterades ett kulturlager med en mäktighet 
av cirka 0,4 — 0,5 m. Fyndmaterialet omfattade bl a 
ben, järnföremål, stengodsskärvor (Siegburg-typ) 
samt lerklining.

Vid samma tillfälle granskades även dikena i områ
det varvid fynd av medeltida keramik konstaterades.

Källa: Floderus 1934
Rapport till Riksantikvarien från Erik Floderus 28 dec 1932 ATA 
Dnr 4357/32

4. Ammor 1:6, 1933, E Floderus
På grund av att en gödselväg skulle anläggas vid den 
intilliggande gården borttogs ca 3,5 m av det södra 
ändpartiet på Västergarnsvallen. Vid undersökningen 
framkom en inre kärna av gråsten och kalksten, utvän
digt upplagt som ett ordentligt murliv. Muren kunde 
konstateras vara anlagd några decimeter ner i ett un
derliggande sandlager och omgavs av jordblandad 
sand.

Källa: Rapport till Riksantikvarien från E Floderus 21 oktober 1933 ATA 
Dnr 3117/33

5. Kyrkogård 1:1, 1935, N Tidemark 
Utgjorde en tömning av kastalen invändigt och upp
tagandet av ett schakt i kastalkullens nordvästra slänt, 
samt ett litet provschakt strax norr om kastalen.

Kastalen kunde konstateras ha haft en rund grund
form. Dess murar var 3 m tjocka, uppförda i skalmur 
av kalksten med fyllning av gråstenar och bevarade till 
ca 1,5 m höjd. Invändigt på kastalen kunde dokumen
teras ett 2 m tjockt fundament av sten vilken är ned
grävd ungefar 1 m under marknivån.
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En liten del av kastalens inre uppvisade tecken på att 
inte ha berörts av de under 1860-talet företagna gräv
ningarna. Under rasmassor påträffades ett 0,1 — 0,2 
m tjockt kulturlager i vilket tillvaratogs en ansamling 
ben, samt en trefot i järn (inv nr 21114).

I schaktet som upptogs strax utanför kastalmurarna 
kunde det observeras att tornets ursprungliga anslu
tande marknivå var synlig under en del av Väster- 
garnsvallens inre sandmantel. Tidemark antar där
med att kastalen skulle vara äldre än Västergarns- 
vallen och omtalar ingen synlig rest av själva vallens 
murkärna inom det undersökta avsnittet, däremot att 
fragment av medeltida taktegel skulle ingå i vallen.

Vid provschaktet som upptogs 5 m norr om kastalen 
framkom ca 0,25 m under marknvån sten och sand vil
ka antogs höra till stadsvallen.

Källa: Tidningsartikel av N Tidemark lOjuli 1935
Rapport till riksantikvarien från N Tidemark 10 september 1935 
ATA Dnr 3603/35

6. Laurit se 1:8, Ammor 1:8, 1946, B Almgren 
Vid detta tillfälle beviljades tillstånd att uppta fem 
stycken provgropar inom området för stadsvallen, för 
att utröna lagerbilden. Fyra gropar kom att tas upp. 
Samtliga gropar uppvisade en mycket sandig lager
bild, men i två av groparna iakttogs kolfragment och 
i en av dessa samt i ytterligare en grop gjordes fynd av 
ben. Den sydöstligaste av groparna belägen nära en 
brya uppvisade en omväxlande lagerbild, med bland 
annat rester av organiskt material samt bearbetat trä 
förekommande i det annars huvudsakligen sandiga 
lagermaterialet.

I rapporten omnämns också att medeltida krukskär- 
vor samt ben kunde observeras i åkern 50 meter väster 
om kyrkogårdsmuren.

Källa: Rapport till Riksantikvarien från B Almgren 25 oktober 1946, ATA
Dnr 4788/46 samt 3572/46.
Falck 1979.

7. Samfälligheten, 1952, G Arwidsson/
E Gustafsson

Undersökningen var föranledd av en nydragning av 
Sandavägen och förlädes till ett par högliknande läm
ningar strax söder om vägen och söder om kyrkan.

Vid undersökningen framkom bland annat två bygg
nadsgrunder under delvis synliga raslager innehållan
de sten, tegel samt lerklining med avtryck av virke. 
Grunderna utgjordes av enklare stenläggningar i vil
ken ingick såväl kalksten som gråstenar. Även spår av 
till byggnaden hörande konstruktionsdelar i trä kunde

observeras. Under anläggningarna kunde det fastslås 
förekomma ett kulturlager av upp till 0,5 m tjocklek, 
vilket var äldre än de dokumenterade anläggningarna. 
Enligt en till rapporten hörande fyndlista framkom det 
i det äldre kulturlagret bland annat A-gods liknande 
keramik, stengods samt glaserad keramik.

Det konstateras i rapporten att det finns två urskilj
bara bebyggelseskeden i det undersökta avsnittet och 
att det yngsta skedet torde vara äldre än det tillgängliga 
kartmaterialet över Västergarn, samt att det äldre kul
turlagret kan förmodas vara medeltida.

Källa: Brev till Riksantikvarien från Greta Arwidsson 19 aug 1952
Brev till Riksantikvarien från Evald Gustafsson 30 oktober 1952, 
ATA

8. Samfälligheten, 1955, E Nylén 
I ett avsnitt strax intill den år 1952 företagna undersök
ningen genomfördes ytterligare en undersökning.

Källa: Falck 1979
E Nylén, Acta Gotlands Fornsal

9. Ammor 1:29, 1963
I samband med vattenledningsarbeten utanför Väster- 
garnsvallens nordöstra delar gjordes vissa iakttagel
ser vilka finns arkiverade i Gotlands Fornsals topo
grafiska arkiv. Enligt den skiss till vilka anteckningar
na ansluter, uppges finnas ett svart skikt i led- 
ningsschaktet strax nordöst om byggnaden norr om 
kastalruinen.

Källa: Anteckning i Gotlands Fornsals Topografiska Arkiv, daterad 6 
oktober 1963.

10. Kyrkogård 1:1, 1963
Se ovan nr 1, 3 och 5 för bakgrund. På den tidigare 
nämnda skissen finns även en anteckning om att ett ca 
30 m långt schakt tagits upp från nuvarande kyrkan 
och rakt västerut. I detta schakt registrerades ett upp 
till metertjockt skikt eldpåverkade stenar och träres
ter. Även stolphål skulle ha varit synliga i profilens 
södra schaktvägg längs den del som var närmare 
kyrkan.

Källa: Anteckning i Gotlands Fornsals Topografiska Arkiv, daterad 6 
oktober 1963

11. Lauritse 1:8, 1964, H Hansson
Statens Sjöhistoriska museum inledde sitt arbete med
att undersöka ett antal förmodade äldre hamnplatser
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på Gotland. Under detta arbete fosfatkarterades bland 
annat 28 olika tänkbara hamnlägen. För att närmare 
kontrollera vissa erhållna höga fosfatvärden inom 
vallområdet i Västergarn företogs en provundersök
ning i den s k Lauritse högård där ett 0,7 — 0,8 m 
tjockt kulturlager konstaterades.

Källa: Brev till Riksantikvarieämbetet från Hans Hansson 9 juli 1963, 
ATA.

12. Övide 1:2, 1964, P Lundström
Provundersökning.

Källa: Falck 1979

13. Lauritse 1:16, 1964, G Trotzig
I samband med vattenledningsarbeten registrerades 
ett lergolv vilken uppfattades möjligen vara ett grop
hus. I anslutning till fyndplatsen påträffades även en 
pilspets med tånge.

Källa: Lundström 1968
Se vidare rapporten ovan

14. Kyrkogård 1:1, 1966, G Trotzig
Närmare uppgifter saknas, men det företagna antikva
riska arbetet kan lokaliseras till området i närheten av 
kyrkan.

Källa: Falck 1979

15. Kyrkogård 1:1, 1966, G Trotzig
Närmare uppgifter saknas, men det företagna antikva
riska arbetet kan lokaliseras till området i närheten av 
kyrkan.

Källa: Falck 1979

16. Lauritse 1:15, 1972, W Falck
I samband med en genomförd provundersökning do
kumenterades ett 0,4 m tjockt kulturlager vilket date
rades till 1100 — 1400-talen.

Källa: Gotländskt Arkiv, Aktuellt, 1972 — 73

17. Kyrkogård 1:1, 1974, W Falck
Arbetet vid detta tillfälle innebar att den romanska 
kyrkoruinen frilädes i syfte att klargöra dess planlös
ning. Genom den företagna insatsen konstaterades att 
kyrkans murar var bevarade till ungefär en meters 
höjd, och att troligen åtskilligt byggnadsmaterial av

lägsnats efter dess övergivande, för att återanvändas i 
andra byggnadsarbeten. Kyrkan har omfattat ett lång
hus med kor samt absid, varav den sistnämnda för
störts genom en källare som senare anlagts i ruinen. 
Tecken fanns synliga på att ett västtom varit planerat. 
Ingångarna har varit lokaliserade till långhusets nor
ra, västra och södra vägg, samt korets södra sida.

Murarna har varit byggda som skalmurar med 
kalkbruk som bindemedel. Byggnadsmaterial har va
rit såväl tuktad gråsten som kalksten. Taktegel har 
täckt taket, och fynd av fönsterglas anger att glasade 
fönster funnits om inte från allra första början så efter 
en tids användning. Långhusets golv har antagligen 
varit ett lergolv, medan det i koret funnits en stenlagd 
yta.

Tre gravar påträffades i kyrkans långhus. Två av 
dessa var barngravar. Barngravarna visade sig annars 
vara placerade norr om kyrkan. I provschakt väster 
om kyrkan kunde konstateras att gravar fanns åtmins
tone 7 m från kyrkan. Mot söder kunde inte gravar 
från den romanska kyrkans tid skiljas från den i dag 
använda kyrkogårdens.

Fynd av mynt har en spridning i tid från medeltid till 
1500-talets början. Kyrkan har förstörts genom brand. 
Två C 14-prov insamlades från korets lergolv. Dessa 
har gett följande värden:

— St 5457 925 +-85BP
— St 5460 965+-100BP

Fem provschakt togs även upp väster om den nuvaran
de Västergarns kyrka, i syfte att besvara frågan om en 
äldre planerad förlängning av det idag synliga koret. I 
samband med detta konstaterades en stenläggning vid 
såväl nordvästra som sydvästra hörnet av byggnaden.

Källa: Falck 1979

18. Ammor 1:29, 1974, W Falck 
Undersökningen lokaliserades till vad som tidigare 
antagits vara gravkullar i samband med en av Floderus 
genomförd kartering (se nr 3). Högarna hade tidigare 
varit upptagna i fomlämningsregistret. Den ena av 
dessa högar undersöktes och konstaterades omfatta 
kulturlager daterbara till 1200 — 1300-talen.

Källa: Falck 1979

19. Snauvalds 1:2, 1974, W Falck
Utgjorde ett provschakt vilket upptogs norr om den 
romanska kyrkoruinen. Vid detta tillfälle registrera
des gravar belägna upp till 23 m norr om ruinen.

Källa: Falck 1979
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20. Kyrkogården 1:1, 1974, W Falck 
Strax norr om kastalruinen upptogs ett provschakt i 
syfte att undersöka huruvida vallen eventuellt före
kom i detta avsnitt, fast inget var synligt ovanjord. Vid 
detta arbete kunde ett 5 m brett stenparti framrensas 
och dokumenteras. Det antogs att detta ingått i den ti
digare härstädes belägna vallens fundament. Utanför 
stenpartiet förekom en mantel vilken uppbyggts i lösa
re material.

I anslutning till stenpartiets nedersta delar insamla
des två C 14-prov (St 5458 och St 5459) vilka lämnat 
följande värden:

— St 5458 780+-80BP
— St 55459 555+-95BP

Källa: Falck 1979

21. Ammor 1:17, 1975, S Englund
Närmare uppgifter föreligger inte än att det vid
schaktbevakning framkom medeltida fynd.

Källa: Gotlands Fornsals Topografiska Arkiv

22. Lauritse 1:8, 1982, M Elfwendahl
Provundersökning. Se rapport ovan.

23. Väg 140,1982, M Elfwendahl
Provundersökning. Se rapport ovan.

24. Väg 140, 1983, L Zerpe 
Schaktdokumentation i samband med ledningsdrag
ningar. Resultaten överenstämmer i stort med de som 
erhölls vid den tidigare provundersökningen (nr 22). 
Strandridargården dokumenterades.

Källa: Gotländskt Arkiv, Aktuellt, 1982 — 83 
Muntlig uppgift L Zerpe 890529

25. Ammor 1:42, 1983, M Elfwendahl 
Provundersökning i anslutning till Västergamsvallen. 
Se rapport ovan.

26. Stelor 1:21, 1983, S Englund
I samband med anläggandet av jordvärme påträffades 
konstruktioner i sten och trä underjord. Vid en efter
följande dokumentation ansågs konstruktionerna 
möjligen utgöra delar av en tidigare okänd äldre hamn
anläggning, och omfatta stenkistor vilka samman-

hållits av grovt timmer. De påträffade konstruktioner
na anslöt till ett idag synligt, närmare 50 meter långt 
och 4 — 7 meter brett, något böjt, förhöjt parti i ter
rängen.

Ett schakt vilket upptogs genom anläggningen, vi
sade att denna troligen anlagts först efter att en tids 
aktiviteter försiggått i området.

En broläggningsplanka, som påträffades vid under
sökningen och kan sättas i samband med anlägg
ningen, har C 14-daterats. Värdet som erhölls var:

— St 9316 1050+-100 korr 1035+-100BP

Källa: Englund 1984

27. Stelor 1:42 bl a, 1983, P Manneke 
Undersökningen utgjorde observationer i samband 
med överflygningar av området i södra delen av Väs- 
tergarnsåns utlopp, föranledda av den påträffade nya 
anläggningen i Stelor (se nr 26).

I samband med denna flyginventering kunde urskil
jas från luften vad som uppfattades som en spärr av 
gråsten och kalksten, placerade i ån, samt en vall längs 
åns västra strand. Dessutom iakttogs s k ”Crop 
marks” i ett avsnitt SSV Västergarn kyrka. Andra to
pografiska egenheter vilka iakttogs har inte närmare 
kunnat förklaras.

Källa: Manneke 1984

28. Ammor 1:42, 1985, M Elfwendahl 
Undersökningen omfattade ett provschakt genom 
Västergamsvallen. Se rapport ovan.

29. Lauritse 1:17, 1985, R Engeström 
Omfattar en mindre arkeologisk undersökning vid 
vilken framkom ett cirka 0,2 m tjockt kulturlager. 
Bland fyndmaterialet märktes båtnitar samt keramik.

Källa: Gotländskt Arkiv, Aktuellt, 1986
Muntlig uppgift R Engestrom 890616

30. Öninge 1:10, 1985, L Zerpe 
Utgjorde en schaktkontroll i samband med nedläg
gandet av avloppsledningar. Endast matjord kunde 
konstateras ovanför sandlager. Keramik av typen yng
re rödgods (BII:4) iakttogs.

Källa: Gotländskt Arkiv, Aktuellt, 1986 
Muntlig uppgift L Zerpe 890529
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31. Öninge/Lauritse, 1985, L Zerpe 
I samband med schaktbevakning, föranledd av ned
läggandet av en avloppsledning längs en sidoväg upp 
från stora vägen till fritidsbebyggelse, dokumentera
des ett tunt kulturlager. Sot och slagg förekom, liksom 
en anläggning som uppfattades vara en smedja. Inga 
daterande fynd.

Källa: Gotländskt Arkiv, Aktuellt, 1986 
Muntlig uppgift L Zerpe 890529

32. Ammor 1:7, 1986, N-G Nydolf 
Schaktkontroll i samband med täckdikning. Omfatta
de två schakt om totalt 185 meters längd i dels 
nord/sydlig och dels öst/västlig riktning. Området är 
normalt mycket vattensjukt. Matjorden konstaterades 
vila på ett underliggande sandlager i västra delen av

området. Mot öster förekom fyndtomma lager med 
organiskt material i sanden, dessutom övergick mat
jorden till att vila direkt på ett lager kalkstensgrus. 
Lösfynd av skifferbryne samt keramikskärva gjordes 
i matjorden. Bägge uppvisar drag som påminner om 
vikingatida/tidigmedeltida typer.

Källa: Gotländskt Arkiv, Aktuellt, 1987
Nydolf, Rapport RAGU, opublicerad

33. Snauvalds 1:5, 1986, E Swanström 
Provundersökning. Inför planerade avloppsarbeten 
strax norr om byggnaden upptogs ett provschakt, vil
ket uppvisade ett närmare 0,5 m tjockt lager med san
dig kulturjord. Ben och keramik kunde iakttagas i an
slutning till detta lager.

Källa: Gotländskt Arkiv, Aktuellt, 1987
Muntlig uppgift E Swanström 890529
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Förteckning över registrerade fornlämningar inom 
Västergarnsområdet

I syfte att belysa Västergarnsvallens eventuella anslut
ning till övriga förekommande fornlämningar i områ
det, presenteras nedan de år 1983 kända anläggningar
na i riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Om- 
rådesbegränsningen framgår av fig på sid 50.

Ur fornminnesregistrets material har vidare sam
manställts uppgifter om gravfålt, rösen samt husgrun
der, se sid 51. Resultatet av denna sammanställning vi
sar vallens karaktär av solitär, utan direkt anslutning 
till andra fornlämningstyper.

Eskelhems socken
Nr
1 Domarring eller skeppssättning
2 Stensättning
22 Husgrunder, 4 st, stensträngar 
39 Gravfält, bortodlat, inv 1939
41 Husgrunder, 3 st, stensträngar
42 Fornborg
55 Milstolpe
56 Röse, stensättning
100 Lösfynd: fyndplats för stenyxor av grönsten och 

granit

Klinte socken
Nr
13 Gravfålt: 98 runda stensättningar, 6 resta stenar, 

ATA 4615/51
23 Gravfålt: 50 runda stensättningar, 6 domar

ringar, 1 rest sten
36 Manbyggnad, uppförd 1642 
85 Kalkugn, rest av
100 Skelettgrav, borttagen 1894, 2 dosformiga 

spännbucklor 
105 Vrakfynd
108 Stensättningar, 2 st runda

Sanda socken
1 Gravfålt: 1 röse, 7 runda stensättningar, 1 rest 

sten
2 Gravfålt: 5 runda stensättningar, 1 rest sten, 7 

älvkvarnsstenar

3 Resta stenar, 3 st
4 Stensättning, undersökt 1951, ATA 1219/54, 

ATA 3171/74
5 Stensättning, undersökt 1959, ATA 4736/61
7 Röse
8 Röse, stensättningar, 2 st runda
9 Resta stenar, 3 st
10 Stensättning
11 Stensättning
12 Stensättningar, 3 st
13 Gravfålt: 1 röse, 5 runda stensättningar, 1 rest 

sten, 1 skeppssättning (?)
19 Gravfålt: 1 röse, 31 runda stensättningar, 1 rest 

sten
20 Stensättningar, 2 st
21 Gravfålt, undersökt 1959 (?), ATA 4868/59
22 Gravfålt: 7 runda stensättningar
23 Stensättningar, 2 st runda
24 Stensättning, rund
25 Gravfålt: 19 runda stensättningar
26 Husgrunder, 2 st, maisten, stensträng, ATA 

4682/74
27 Husgrunder, 3 st
28 Gravfålt: 17 stensättningar
29 Stensättning
30 Röse, stensättning, rund
31 Stensättning, rund
32 Husgrunder, 2 st, hög, stensättning, rund
36 Gravfålt: 1 rund stensättning med mittröse, 306 

runda stensättningar
37 Husgrund
38 Gravfålt: 5 runda stensättningar
39 Stensättning, rund
40 Röse, ATA 1225/54
41 Röse
42 Stensättningar, 4 st runda, ATA 1225/54 
45 Husgrund
54 Gravfålt: 16 runda stensättningar
55 Husgrunder, 2 st, stensträngar, 2 st
56 Stensättning (?), rund
57 Gravfålt, förstört genom g rustikt och odling 
69 Husgrunder, 2 st
71 Stensättning, undersökt 1959, ATA 6103/55
72 Stensättning, rund, resta stenar, 3 st
75 Stensättningar, 3 st runda, stenrad, ATA 5179/63 
99 Milstolpe 
102 Milstolpe
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103 Stensträng
104 Stensträngssystem
105 Husgrund, stensträngssystem
115 Milstolpe
116 Stenkistor
117 Dammanläggning för fiske
118 Sälfangstfalla
119 Område med båtlämningar
120 Gammal dammanläggning
121 Dike med vall
122 Borgruin, dike, högliknande lämningar
123 Rösen, 2 st, stensättning
124 Stensättningar, 2 st
125 Stensättningar, 2 st
126 Stensättningar, 5 st varav 3 osäkra
127 Stensättningar, 2 st, rest sten
128 Stensättningar, 3 st runda
129 Sälfångststen
130 Stensättning
131 Fångstgrop
132 Gravfält: 5 runda stensättningar
133 Milstolpe
134 Runsten
135 Milstolpe
137 Husgrund, stensträngssystem
138 Stensättning, rund
139 Flyttblock med sägen
140 Lösfynd, fyndplats för keramik, knacksten, 

ta, lerklining, ATA 2879/56
141 Bildsten
142 Milstolpe
143 Område med röjningsrösen
144 Husgrunder, 5 st
145 Maisten
146 Svärdslipningssten
147 Tjärdal
148 Stensättning, rund
149 Röse
150 Maisten
152 Stensättning, rund
154 Stensträng
155 Lösfynd: Gravklot, milstolpe, maisten, sv 

slipningSstenar
156 Milstolpe
157 Väghållningssten
158 Lösfynd: Bronsbleck
159 Maisten
160 Röse, stensträng, ATA 5975/58
162 Stensträng
163 Gravfält: 34 runda stensättningar
164 Lösfynd: Bronsbuckla
165 Lösfynd: Silvermynt, bronsknapp

166 Lösfynd: 2 stenyxor
167 Lösfynd: Jämpilspets
168 Husgrund, borttagen
169 Maisten
172 Lösfynd: Stenyxa, knacksten, ben, ATA 

3947/53
174 Offerkast, borttagen
175 Gravfalt: 63 runda stensättningar, 1 röse 
186 Stensättning, rund
191 Stensträng

Tofta socken
Nr
86 Röse, stensättningar, 2 st, svärdslipningssten
110 Stensträng
111 Stensättningar, 3 st
112 Borttagna gravar, undersöktes 1945 och 1947, 

ATA 4210/45, ATA 740/48, ATA 3444/47, ATA 
847/49

113 Stensättning
114 Stenlabyrint

Västergarns socken
Nr
1 Vallanläggning, ATA 4788/46, ATA 5776/52
2 Svärdslipningssten
3 Stensättningar, 2 st
4 Stensättning, stensträng, hamnområde 

(Paviken)
5 Stensättningar, 2 st, resta stenar, 2 st
6 Röse
7 Se Sanda 149
8 Se Sanda 148
9 Stensättning (?)
10 Röse
11 Röse
12 Röse
13 Röse, stensättning
14 Husgrund, stensträng
15 Husgrunder, 5 st, skärvstenshög, fornåker, slip- 

ytblock
16 Fornborg
17 Skeppssättningar, 2 st
18 Röse
19 Domarring
20 Stensättning
21 Husgrund
22 Provundersökning 1963, ATA 4842/63
23 Gravfalt: 8 stensättningar, stensträng
24 Kyrkoruin, ATA 4283/74
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25 Kastal, ATA 4389/36 35 Stensättningar, 4 st
26 Fyndplats, vägbank, dosformigt spänne, ATA 36 Husgrund

3679/28 37 Stensättningar, 2 st (?), stensträng
27 Stensättningar, 3 st osäkra, medeltida lämningar 38 Fångstanordning

(?) 39 Stenvalvsbro
28 Runsten 40 Fartygsvrak
29 Milstolpe 41 Husgrund, undersökt 1920, ATA (?)
30 Rest sten 42 Stenåldersboplats
31 Milstolpe 43 Stensättning
32 Stensättning 44 Skans
33 Röse 45 Stensättning (?)
34 Vägbank 46 Stensättning
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Läget för 1983 (AJ och 1985 (B) års undersökningar i själva vallen. Foto från väst.

'U
f 

• 
»A

-



55

Utvärdering av undersökningarna 1982,1983 samt 1985

I Västergarnsområdet återfinns i dag ett sammanhö
rande fornlämningskomplex som utgörs av den ro
manska kyrkoruinen, kastalruinen, Västergarns kyr
ka, Västergarnsvallen och ett större kulturlager mitt i 
det av Västergarnsvallen omgärdade området. De två 
sistnämnda behandlas i denna rapport. Frågan om 
dessa anläggningar har kommit till fristående och 
oberoende av varandra, eller är resultatet av en med
veten och styrd utveckling, har behandlats av flera 
forskare (Falck, Floderus, Hansson, Lundström, 
Manneke, Nerman, osv). De hittills framförda tolk
ningarna har försvårats av att såväl anläggningstid
punkten som användningstiden fortfarande är oklar 
beträffande flera av anläggningarna, och därmed 
problemet med huruvida det finns en kronologi dem 
emellan.

Åtskilliga undersökningar har genom åren utförts 
inom det avsnitt innanför Västergarnsvallen där ett 
upp till 0,8 m tjockt kulturlager är känt. Den i rappor
ten presenterade provundersökningen från 1983 hade 
i första hand som målsättning att få klarhet om de 
misstänkta lämningarna efter ett grophus, som fram
kom i samband med schaktningsarbeten 1964.

En makrofossil- och pollenanalys av material från 
ett av de tunna skikten med organiskt material, i den 
naturligt avsatta sanden i botten av några av prov
schakten, visade att det i dessa fall rörde sig om tång
vallar, vilka avsatts i området innan det tagits i anspråk 
av människan i större omfattning. Det finns av allt att 
döma skäl att tro att den lerlins som år 1964 misstänk
tes vara en grophuslämning kan ansluta till en sådan 
tångvall. Åtminstone stämmer tillsynes lerlinsens 
nivåmässiga placering med den framkomna tång
vallens.

Undersökningen visar i övrigt att det inom det aktu
ella området förekommer ett homogent kulturlager, 
där misstänkta lämningar efter en enklare byggnad, 
som kanske delvis har varit lerklinad, påträffades. 
Fynden tillåter inga närmare dateringar, men antyder 
att kulturlagrets tillkomst kan sättas till senare delen 
av medeltiden, kanske så sent som till 1400-talet.

Två undersökningar i rapporten berör Västergarns- 
vallens uppbyggnad i två olika avsnitt. Bägge under
sökningarna visade att det finns starka skäl att miss
tänka att vallens nuvarande utseende är en senare före
teelse. Ursprungligen har här byggts en kallmurad 
skalmur i gråsten, med såväl yttre som inre murliv. De 
två undersökta avsnitten har på flera viktiga punkter 
visat en förvånansvärd samstämmighet vad beträffar

tolkningen av anläggningens tillkomst, och möjligen 
utbyggnad.

Den ca 3,5 m breda muren har anlagts först och näs
tan omgående erhållit en yttre skyddande sandmantel, 
vilken varit försedd med en stenskoning placerad cir
ka 1,5 m från murlivet. Något senare har ytterligare 
arbeten företagits sedan anläggningen eventuellt har 
förstörts, alternativt övergivits en tid. Anläggningen 
förses utvändigt med en lägre yttre vall ca 3 — 3,5 m 
från muren. Mellan den yttre vallen och muren bildas 
en svacka som kan vara en medveten del av försvars
verket. Material till dessa arbeten har antagligen häm
tats i området. Sanden har tagits strax utanför yttre 
stenskoningen, vilket har medfört att höjdskillnaden 
mellan murens krön och den utanförliggande ter
rängen har ökats till närmare 2 m.

Vid 1983 års undersökning kunde en ursprunglig in
gång dokumenteras, den första arkeologiskt belagda. 
Om muren varit försedd med tillbyggnader i trä är 
oklart, dock tyder en till muren anslutande brandhori
sont på att en konstruktion i trä har funnits här, åt
minstone i höjd med ingången, under försvarsverkets 
första tid.

Trots att ett förhållandevis stort område undersök
tes har inga fynd ännu påträffats, som skulle hjälpa till 
att datera anläggningens tillkomsttid eller de skeden 
den genomgår. Två prov har dock kunnat insamlas för 
datering genom C 14-analys som möjligen kan ge väg
ledning i dateringsförsöken. Analysen av det ena pro
vet ger en vikingatida datering av brandlagret i vallens 
första skede. Det andra provet omfattade ett enskilt 
större kolstycke i anslutning till fyllnadsmaterialet i 
den yttre vallen. Detta andra prov ger dock en för 
gammal datering för att kunna ha ett samband med 
vallens tillkomst.

Tidigare har C 14-prover tagits i samband med upp
tagande av ett provschakt strax norr om kastalen, där 
en idag synlig förlängning av vallen saknas. Vid detta 
tillfälle konstaterades större gråstenar underjord, vil
ka antogs utgöra rester av en nedbruten mur som ingått 
i ett nu försvunnet avsnitt av vallen. I anslutning till 
dessa stenar insamlades två förkolnade trästycken för 
C 14-analys vilka senare angav medeltida dateringar 
(Falck 1979)

Trots de här utförda undersökningarna har man inte 
kunnat datera den anläggning som vi i dag känner som 
Västergarnsvallen. Lika lite vet vi om de bakomvaran- 
de orsakerna till dess tillblivelse. Dock har det fram
kommit att anläggningen har två byggnadsskeden,
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samt att den troligen har fått vallkaraktär genom en 
kontinuerlig översandning, efter det att dess funktion 
upphört.

Den fjärde undersökningen omfattade en serie 
provgropar längs väg 140 genom Västergarn, väster 
om och utanför de synliga valländarna. Här framkom 
i anslutning till sträckans mittparti rester av en äldre 
byggnad, samt ställvis lager som var av kulturlagers- 
karaktär. Byggnaden torde kunna sättas i samband 
med ett tidigare stenhus på platsen, troligen uppförd 
efter 1600 för att tjäna som strandridargård. Sysslan 
som strandridare finns belagd i Västergarn sedan 1627 
(Bergström 1965). För de kulturlagerliknande lager 
vilka observerades i områdets mittparti, fast utan an
slutning till den tidigare nämnda byggnadslämningen, 
framkom ej några fynd som styrker förekomsten av 
närliggande mänsklig aktivitet. Intressant är dock 
förekomsten av svallad keramik i bl a rödgods, vilket 
tyder på aktiviteter i anslutning till en strandzon under 
ett äldre skede.

Undersökningsresultaten, i belysning av de tidigare 
inledningsvis presenterade uppgifterna om Väster
garns framträdande funktion som hamn under medel
tiden, kompletterar varandra på två punkter; före

komsten av dels ett homogent medeltida kulturlager 
inom åtminstone Lauritse 1:8, dels svallad keramik i 
ett par provgropar i anslutning till väg 140 bekräftar 
misstankarna, att i alla fall delar av kulturlagret tro
ligen kan sättas i samband med den bebyggelse som 
finns i Västergarn när platsen utnyttjas som tilläggs
plats under 1300 — 1500-talen. I vilken grad de åter
funna fragmentariska artefakterna härrör från en bo
fast befolkning inom området, eller från en mera till
fällig samling av stora folkmängder, kan endast en 
utökad undersökning i syfte att utröna bebyggelsens 
karaktär och eventuell förekommande stratigrafi be
svara. Intressanta indikationer på en bebyggelsestra
tigrafi dokumenterades redan år 1952 och skulle be
höva följas upp.

Att det finns svallad keramik i sandiga lager väster 
om det invallade området, mellan den i dag kända kul- 
turlagerförekomsten och stranden, antyder att det har 
varit livlig aktivitet där. Kanske har även där, nära den 
långgrunda stranden, avsatts kulturlager, nu uttunna
de och utplånade av erosionen som bildas av vågrörel
ser vid högvatten och extrema högvattentillstånd i 
Östersjön.
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