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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the earliest active time period of the harbour of 

Västergarn on the island of Gotland. The exact time of the founding of Västergarn has been 

debated for almost a century. Extensive excavations were conducted between 2005 and 2013 

by the University of Gotland which resulted in a large amount of pottery, of which the earliest 

type was the Baltic Sea ware. I aim to add to this discussion with a study of the morphology 

and chronology of the Baltic Sea ware found at the site. This type of pottery is an excellent 

archaeological source material for exploring the early history of Västergarn. Because the 

Baltic Sea ware is found all over the excavated area it provides evidence for the material 

needs of a growing urban population. As an everyday resource for the people of Västergarn it 

also indicates when the site was permanently settled. 

   The study of the morphology and the distribution pattern clearly shows that Västergarn was 

well populated already in the 12
th

 century. Such an early date for occupation of the site has 

been questioned in earlier research. There is now archaeological evidence to argue that the 

settlement within the earthen rampart was probably founded in the second half of the 11
th

 

century. In the same time period Visby was established as an urban site. Furthermore, based 

on a topographical study comparing the presence of Baltic Sea ware in different trenches with 

the shore line I argue the rampart was constructed somewhere between circa 1000 and 1200 

A.D. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den tidigaste aktivitetsperioden i den gotländska 

hamnen Västergarn. Den exakta tiden för Västergarns grundande har debatterats i nästan ett 

århundrade. Extensiva utgrävningar genomförda av Högskolan på Gotland mellan 2005 och 

2013 resulterade i en stor mängd keramik, varav östersjökeramiken är den äldsta. Jag ämnar 

utveckla denna diskussion med en studie av morfologin och kronologin av östersjökeramiken 

som finns på platsen. Denna godstyp är ett utmärkt arkeologiskt källmaterial i undersökningen 

av Västergarns tidiga historia. Då östersjökeramiken har hittats på nästan hela det utgrävda 

området bevisar det att en växande befolkning fanns på platsen. Som vardagsgods i 

Västergarn antyder keramiken också när platsen blev permanent befolkad. 

   Studien av östersjökeramikens morfologi och korologi visar också tydligt att Västergarn var 

välbefolkat redan under 1100-talet. En så tidig datering för platsens befolkning har länge varit 

ifrågasatt inom tidigare forskning. Nu finns det dock arkeologiskt bevis att platsen troligen 

blivit grundad under den andra halvan av 1000-talet. Staden Visby grundades under samma 

tidsperiod. Fortsättningsvis, med basis i en topografisk analys som jämför östersjökeramikens 

närvaro i vissa schakt med strandlinjen argumenterar jag för att Västergarnsvallen byggdes 

någon gång mellan cirka år 1000 och 1200. 

Keywords: Västergarn, Gotland, Baltic Sea ware, pottery, medieval. 
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1. Introduktion 

Denna uppsats ämnar undersöka Västergarns tidigmedeltida historia utifrån en morfologisk 

och kontextuell studie av östersjökeramiken som uppdagats efter utgrävningar på platsen. 

Västergarn är ett litet samhälle två mil söder om Visby och har länge varit omdiskuterat inom 

medeltidsarkeologin. Idag är det en av de minsta socknarna på Gotland, men under den tidiga 

medeltiden kan platsen ha rivaliserat med det framväxande Visby. De tydligaste arkeologiska 

lämningarna består av en kastalruin, en kyrkoruin och den en kilometer långa, 

halvmåneformade Västergarnsvallen. Det var länge bara dessa som var kända. Tidigare 

utgrävningar i området innanför Västergarnsvallen påvisade inga tydliga tecken på bosättning. 

Redan 1934 skrev Birger Nerman i Fornvännen att ”Någon forntida stad har tydligen icke 

funnits vid det nuvarande Västergarn” (Nerman 1934:84). Han drog sina slutsatser utifrån ett 

fåtal mindre schakt samt platsens läge. Fortfarande 2001 skrev Mats Roslund att ”Inga 

lämningar efter bebyggelse eller hantverksspill har hittats och det keramikmaterial som finns 

för handen talar om senare användning av platsen” (2001:177), dvs. främst från 1200-talet och 

senare. 

   Förutsättningen för forskningen om Västergarn ändrades när nya arkeologiska 

undersökningar genomfördes över större ytor innanför vallen. Från 2005 till 2013 genomförde 

Högskolan på Gotland seminarieutgrävningar i det centrala området och avtäckte ett flertal 

husgrunder. Dessa utgrävningar har lett till ett flertal kandidatuppsatser, däribland min egen 

(Holmbäck 2014) där jag undersökte keramiken på platsen. Eftersom kulturlagren är tunna 

och ofta omrörda är det svårt att datera huslämningarna, och därmed bebyggelsens kronologi. 

Olika fyndkategorier som till exempel kammar, pärlor, keramik och kritpipematerial tyder på 

att Västergarn har varit kontinuerligt bosatt från medeltid till modern tid. 

   Bland huslämningarna i Västergarn förekommer betydande mängder medeltida keramik av 

flera olika godstyper. Den äldsta av dessa godstyper som återfunnits i större mängder är 

östersjökeramiken, vilket ger oss en möjlighet att undersöka förhållandena i det tidiga 

Västergarn. Genom östersjökeramikens mängd, dess morfologiska utveckling och spridning är 

det möjligt att studera platsens etablering och utveckling. Studiet av keramiken ger oss också 

en inblick om vem som använda keramiken. Därmed får vi ledtrådar om befolkningen och 

vilka som valde att bosätta sig i Västergarn. Hittills föreligger studier av Gotlands 

östersjökeramik endast med Mats Roslunds avhandling Gäster i Huset. Roslund i sin tur 

baserar sig på Dagmar Sellings arbete Wikingerzeitliche und Frühmittelalterliche Keramik 
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från 1955. Båda arbeten behandlar dock huvudsakligen keramiken från Visby. Eftersom 

denna uppsats är en djupstudie av keramiskt material från en Gotländsk landsbygdshamn blir 

det intressant att se om och hur materialen från Visby och Västergarn skiljer sig åt. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Till skillnad från min kandidatuppsats (Holmbäck 2014) väljer jag här att fokusera helt och 

hållet på östersjökeramiken från hela det av högskolan undersökta området i Västergarn. 

Genom att kartlägga morfologin hos mynningsbitarna är det möjligt att klassificera materialet 

i olika typer och sedan genom jämförelser med varandra i typologiska serier. Den 

morfologiska kartläggningen blir därför grunden för hela arbetet. Den ger en förutsättning för 

att kunna jämföra keramiken från andra urbana miljöer som till exempel Lund, Visby och 

Sigtuna. Därmed blir det möjligt att föreslå dateringar och etablera en relativ och i viss mån 

även en absolut kronologi för Västergarnskeramiken. Genom att bestämma formspektrumet 

av mynningarna ges det också möjligheten att genom spridningsanalyser studera olika 

processer på platsen, till exempel hur vardagskeramiken förändrats över tid. Det är dock 

viktigt att poängtera att endast mynningsbitarna används i analysen eftersom de är typologiskt 

signifikanta, samt skärvor som passar med dessa för att ge en bättre formbild. 

   I detta arbete har sammanlagt 2466 st skärvor östersjökeramik genomgåtts varav 228 st är 

mynningsskärvor. Där passning mellan skärvor kunde hittas fördes de samman till enheter 

som i sin tur representerar separata kärl. Utifrån de 228 skärvorna kunde således totalt 196 

enheter identifieras.  

   Genom att undersöka östersjökeramikens kronologi och korologi samt dess förhållande till 

andra godstyper och material kan vi söka svar på uppsatsens första frågeställning: Vad kan 

östersjökeramiken säga om husgrunderna och Västergarns äldsta bebyggelsehistoria? 

Detta inkluderar även en strandlinjeanalys som i samspel med östersjökeramiken avser att 

datera Västergarnsvallen. För att närma oss denna huvudfråga måste dock först 

östersjökeramikens formspektra kartläggas vilket leder till den andra frågeställningen: Hur 

ser östersjökeramikens morfologi ut på platsen, hur förhåller den sig i jämförelse med 

andra platser och kan en kronologi över de olika formerna byggas upp? Genom att 

östersjökeramiken grupperas och formerna blir distinkta är förhoppningen att vi också kan 

närma oss lokalbefolkningen. Genom att analysera form, dekor, kemiskt ursprung och kontext 

tillsammans finns det möjlighet att undersöka om det fanns etniska eller sociala skillnader 

bland befolkningen som tidigast bosatte sig i Västergarn: Kan östersjökeramiken kopplas 

till etniska eller sociala grupper i Västergarnssamhället? 
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2. Bakgrund och forskningshistorik 

I detta kapitel går jag först igenom den gotländska situationen under 1000 och 1100-talen. 

Eftersom arbetet är en mikrostudie av Västergarn är det viktigt att inledningsvis lyfta blicken 

för att ställa platsen i en större kontext, hur världen omkring såg ut under den aktuella 

tidsperioden. Därefter går jag närmare in på Västergarn. Hur platsen gjort avtryck i historien 

och hur det återspeglats i arkeologiska undersökningar. 

 

2.1. Gotland från år 1000 till 1200 

Gotland under 1000-talet är för oss en ganska okänd period, eftersom inte många skriftliga 

källor från tiden finns att tillgå. En av de främsta källorna från tiden är Adam av Bremens 

Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, historien om Hamburgstiftet och dess biskopar 

(Svedberg 1984). Trots att Adam refererar till fjärran platser som Island och Vinland, nämner 

han inte Gotland. Detta skulle, menar historikern Hugo Yrwing, bero på att kristnandet på ön 

skedde sporadiskt i farmännens kontakter med anglosaxiska missionärer, och inte genom 

Hamburgstiftet (Yrwing 1978:150f). Under 1100-talet ökar dock antalet skriftliga källor. 

Enligt samtida källor från 800-talet kan Gotland ha haft en nära relation till svearna. En 

reseskildring av Wulfstan beskriver i slutet av 800-talet den politiska geografin i 

Östersjöområdet som att Blekinge, Möre, Öland och Gotland alla lydde under svearnas 

konung. Det betyder dock inte att det var en del av kungadömet, och hur länge eller ofta detta 

förhållande åberopades. Yrwing hänvisar till Torsätrastenen i Uppland (U 614) som berättar 

om en expedition till Gotland, antingen som ett vikingatåg eller, som han tror, för att utkräva 

tribut (Yrwing 1940:47; Yrwing 1978:19). Runstenen är daterad till andra halvan av 1000-

talet. Kontakterna med Sverige förstärktes senare då ett tributförhållande organiserades, vilket 

Gutasagan berättar (Peel 1999:xxxiv). När detta skulle ha ägt rum framgår inte i sagan, men 

den är skriven före år 1285. Enligt Yrwing skulle denna tributunderkastelse ha ägt rum under 

vikingatiden (Yrwing 1940:51; Yrwing 1978:19). Tributen inkluderade en skatt på 60 mark 

silver årligen samt noggrant uppsatta regler för gotlänningarnas hjälp i sveakungens krig. Så 

länge krigen var mot hedniska fiender fick gotlänningarna tullfri tillgång till svenska hamnar. 

Om gotlänningarna inte ville följa med på härtåg fick de betala skatt för varje uteblivet skepp 

(Peel 1999:xxivf). Denna flotta på sju skepp skall ha utgått från hamnen i Garn, vilket enligt 

Nils Blomkvist med all sannolikhet avser Västergarn (Blomkvist 2005:256). När fördraget 

mellan Gotland och Sverige skrevs om 1285 under kung Magnus Ladulås lades det till att, när 

ön var i behov av försvar blev de befriade från att åtfölja sveakungen i krig (Yrwing 1940:63). 
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Även tidigare fanns det ett försvarsbehov från oroligheter i östersjöområdet. Under 1000-talet 

var det risk för att vikingatåg kom västerifrån. Under 1100-talet fanns det hot som kom 

österifrån. Ett exempel är när en flotta med estländska och kurländska pirater härjade år 1170 

i Kalmarsundet (Blomkvist 2005:172). 

Gutasagan (Peel 1999) tar också upp öns kristnande. Den berättar om hur kung Olav 

Haraldsson kristnade ön i sitt besök och hur Botair av Akebäck byggde den första kyrkan på 

ön, vilken dock brändes ned. Han byggde därefter den andra kyrkan som fick stå kvar, då han 

och hans svärfar var viktiga personer i det dåtida gotländska samhället (Peel 1999:10f). Efter 

det står det uttryckligen att det gotländska folket tog emot kristendomen utan tvång, vilket 

strider mot en annan tradition som säger att kung Olav Haraldsson svärdsdöpte ön (Yrwing 

1978:150). De gotländska handelsmännen kom i kontakt med kristendomen i sina resor och 

kristnandet av ledande personer i samhället var avgörande för ön som helhet. Kyrkorna på ön 

inordnade sig under Linköpings biskop, ”eftersom han bodde dem närmast”, och biskopen 

skulle visitera ön vart tredje år (Peel 1999:11). Således knöts även den gotländska kyrkan till 

det svenska fastlandet (Yrwing 1940:62f). 

Som de talrika silverdepåerna vittnar var gotlänningarna aktiva handelsmän sedan 

vikingatiden, med kontakter till Birka och även i österled. I och med att handeln med Birka 

övergavs på 900-talet och handeln i österled avtog i början av 1000-talet skedde en 

nyorientering av den gotländska handeln. Efter Birkas fall dök det upp andra handelsplatser 

som skulle ta plats i tomrummet, till exempel Jumne, idag Wolin, och Alt-Lübeck / Liubice på 

den södra Östersjökusten. Dessa var dock kortlivade, och Gotland intog en alltmer central 

plats i östersjöhandeln. Tidigt gick de flesta kontakterna till och från Novgorod. Där hade 

gotlänningarna sin handelsstation, Gotenhof, möjligen sedan slutet av 1000-talet (Blomkvist 

2005:412). Inledningsvis var det dock troligt att Gotenhof var en skandinavisk handelsgård, 

som på 1100-talet helt övertogs av gotlänningarna (Blomkvist 2005:414). 

De gotländska farmännen hade under 1100-talet en sådan bra ställning i östersjöhandeln att 

de av kejsare Lothar III (1125 - 1137) beviljades handelsrättigheter i hertigdömet Sachsen. 

Inte bara i Lübeck, som gällde innan. Efter vissa konflikter bekräftades rättigheterna igen av 

hertig Henrik Lejonet av Sachsen, det så kallade Artlenburgfördraget som skrevs någon gång 

mellan 1161 och 1163 (Yrwing 1978:123). Dessa handlingar lade grunden till den tysk-

gotländska handelsrelationen och Visbys framväxt. Det skall noteras dock att det i fördragen 

inte är tal om staden Visbys handelsrättigheter, utan hela Gotlands, vilket alltså sannolikt 

också till högsta grad inkluderade lanthamnar som Västergarn.  
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Visby dyker inte upp i de skriftliga källorna förrän i början av 1200-talet (Yrwing 

1978:178f, Kattinger 1992:132). Gun Westholm har argumenterat för att Visby existerade 

som en stad med ett reglerat system av tomter och parcelleringar redan under vikingatiden 

(1989). Mats Roslund går emot Westholms tolkning. Han går närmare in i Visbys grundande 

och ser genom keramikmaterialet att det analyserade kvarteret Apoteket inte är äldre än 1050. 

Detta resultat baseras på karaktäristiska östersjökeramiska kärl med cylindrisk hals och en 

speciell dekor som har hittats i både Visby och Sigtuna (Roslund 2001:274ff). Samma 

formgrupp finns också representerad i Västergarn (se fig. 12). 

 

2.2. En vall, ett torn och två kyrkor 

I Riksantikvarieämbetets Västergarnsstudier står att läsa om det samlade kunskapsläget om 

platsen när rapporten publicerades 1999. Författarna i volymen går igenom utgrävningar som 

genomfördes inom Västergarnsområdet, de behandlar kyrkolandskapet och vallen, samt 

Västergarns antikvariska historia. Det kan dock vara på sin plats att ge en sammanfattning av 

Västergarnsstudierna för att sätta östersjökeramiken i den lokala kontexten. 

Västergarn är idag en av Gotlands minsta socknar, både till ytan och till invånarantalet. Den 

centrala bygden i socknen ligger i området kring kyrkan och vallen, ungefär 21km söder om 

Visby på den gotländska västkusten. På platsen finns ruinen av en romansk kyrka som 

troligen byggdes under tredje fjärdedelen av 1100-talet. Men i mitten av 1200-talet påbörjade 

man konstruktionen av en ny, mycket större kyrka i gotisk stil. Enbart koret i den nya kyrkan 

blev dock färdigställt, och under hela medeltiden användes båda kyrkorna parallellt tills den 

romanska kyrkan förstördes, den blev möjligen nedbränd cirka år 1525 (Gustafsson 1990:112; 

Zachrisson 1999:65). Även i Visby fanns fenomenet med så kallade tvillingkyrkor. Det vill 

säga att kyrkorna brukades av olika församlingar. Torun Zachrisson menar att den äldre 

kyrkan möjligen bara kom till användning vid större högtider, detta utifrån de förhållandevis 

få fynd som gjorts i kyrkan jämfört med andra gotländska landsbygdskyrkor (Zachrisson 

1999:65f). Trots den nya kyrkan finns det tecken som pekar på att den äldre kyrkan 

genomgick en upprustning kring mitten av 1200-talet. Man tycks då ha satt in målade glas 

samt planerat att bygga ett västligt torn (Zachrisson 1999:56). 

Det har länge varit oklart när Västergarn började växa fram och vad dess förhållande var till 

hamnen i Paviken strax norr om Västergarn. Paviken var en vikingatida hamn som var aktiv 

från 700-talet till ca år 1000 (Carlsson 2011:134). Ett problem med relationen mellan de båda 

platserna har varit att det tycks föreligga ett tidsmässigt glapp på cirka 100 – 150 år mellan 

Pavikens försvinnande och Västergarns uppkomst när den romanska kyrkan byggdes under 
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1100-talet (Cassel 1999: 47; Hed Jakobsson 1999:79). Kerstin Cassel (1999:47) diskuterar tre 

olika alternativ till Västergarn och vallens relation till Paviken: A) Att vallen är samtida med 

Paviken. B) att Västergarn ersätter Paviken när inloppet till viken blir för grund, och C) att 

ingen kontinuitet råder mellan dem. Vallen har dock visat sig vara svårdaterad. C14-prover 

har visat så vitt skilda resultat som romersk järnålder och vikingatid (Cassel 1999:47, Hed 

Jakobsson 1999:81f). Fynden som hittats i anslutning till vallen är dock främst medeltida. Per 

Lundström gjorde under 60-talet strandnivåberäkningar vid Västergarns socken och kom fram 

till att vallen troligen var från den äldre delen av vikingatiden (Lundström 1967-68:15). I 

kapitel 6 i denna uppsats föreslår jag en ny strandlinjemodell och där kommer jag fram med 

andra resultat. Argumentet som talar mot alternativ B är det kronologiska glappet samt de 

arkeologiska lämningarnas karaktär. Mats Roslund genomförde en analys av 

keramikmaterialet och kom fram till att det sannolikt fanns aktivitet under 1100-talet på grund 

av mängden östersjökeramik, men att den huvudsakliga tyngdpunkten låg under 1200-talet 

och senare (Roslund 1999:111). Cassel framför flera argument som styrker hur alternativ C 

kan ha tett sig. Hon föreslår att Västergarn växt fram under lång tid och att vallen kan vara en 

äldre, separat, företeelse. Hon menar att vallen kan ha markerat platsen som en handelsplats 

mer än att den var tänkt som ett försvarsverk. Det var därför som kyrkorna och kastalen 

placerades där (Cassel 1999:50). Både Cassel och Hed Jakobsson argumenterar att kastalen 

kan vara ett tecken på närvaro av en kungamakt som pacificerar området i och kring 

Västergarn under 1100-talet. Men då ingen direkt kungamakt fanns på Gotland under den 

tiden framstår denna tolkning som mindre trovärdig (Cassel 1999:49; Hed Jakobsson 

1999:92). Hed Jakobsson stöder sig på uttalandena av Birger Nerman och Erik Floderus som 

redan tidigt hävdade att det inte funnits någon forntida stad i Västergarn. På samma sätt är hon 

också tveksam till att någon aktivitet funnits på platsen under 1000-talet. Hennes antaganden 

stödjer sig framförallt på bristen av arkeologiska fynd från 1000 och 1100-talen (Floderus 

1934; Nerman 1934; Hed Jakobsson 1999:79). Denna fyndbrist behöver dock omvärderas. 

När Västergarnsstudier publicerades hade man egentligen få kunskaper om platsen utifrån ett 

arkeologiskt perspektiv. Det hade huvudsakligen genomförts schaktövervakningar utan större 

sammanhängande utgrävda ytor, och framförallt inte sållade. Det fanns bara de fyra stora 

lämningarna, kyrkorna, kastalen och vallen, samt några små och utspridda schakt att gå på. 

Det är också värt att notera storleken på Västergarns monument. Kastalen är Gotlands 

största, medan den romanska kyrkan ska ha varit öns fjortonde största. Den gotiska kyrkan 

skulle ha blivit mycket stor, om den hade blivit färdigbyggd (Zachrisson 1999:68; Hed 

Jakobsson 1999:89; Kyhlberg 1991: 271f). Trots att en ekonomisk bas kan ha funnits för att 
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finansiera dessa byggen ställer sig Hed Jakobsson tveksam till att kyrkorna var tecken på 

urbanisering. Hon menar att kyrkobygget också skulle kunna förklaras med intäkter från 

tionden, donationer, tullinkomster och andra avgifter (Hed Jakobsson 1999:89). I motsats till 

Hed Jakobsson vill jag argumentera att det redan bör ha funnits en lokal ekonomisk 

infrastruktur. Om vi jämför med den övriga gotländska landsbygden behövde inte en ensam 

kyrka vara ett skäl till en urban företeelse. I Västergarn byggdes dock två kyrkor, tillsammans 

med kastalen och vallen. Viss finansiering av kyrkorna kom sannolikt utifrån. Västergarn 

tycks dock ha varit mer urbaniserat än de flesta gotländska landsbygdslokalerna. 

Under seminariegrävningarna som Högskolan på Gotland
1
 utförde mellan 2005 och 2013 

har minst tio husgrunder, de flesta från medeltid, uppdagats. Det kan vara fler då andra 

konstruktioner och stolphål hittats, men utan att kunna direkt identifieras som husgrunder. 

Dessa husgrunder gav ett rikt fyndmaterial bestående bland annat av benrester, järnföremål, 

bronsfragment, kammar och inte minst keramik av olika slag, trots att de flesta husgrunderna 

enbart är delvis undersökta. De flesta av husgrundernas arkitektur består av en stensyll som 

varit grund för ett bulhus eller knuttimrat hus (Kilger et al 2015; Söderström & Kilger 2014). 

  

                                                 
1
 Senare Uppsala Universitet Campus Gotland 
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3. Östersjökeramiken som källmaterial 

Detta kapitel är tvådelat. Först ger jag en beskrivning av östersjökeramiken och går kort 

igenom varifrån den kommer. I andra delen ser jag på några teorier om hur keramik och 

etnicitet samspelar för att senare i uppsatsen kunna relatera det till frågeställningen om 

östersjökeramiken kan kopplas till etniska eller sociala grupper.  

   Keramik är en av de allra vanligaste fyndkategorierna i arkeologiska utgrävningar och kan 

ge arkeologen mycket information, t.ex. platsens ålder, bebyggelseutveckling, om platsens 

hantverk, produktion och teknologi, samt om platsens kontaktnät och handelsförbindelser med 

omvärlden. Vi kan också se om godset blivit lokalt producerat eller importerat utifrån. Till 

största del har keramik under tidig medeltid använts som kokkärl eller för förvaring (Brorsson 

2010:3). I vissa områden har det också använts för oljelampor eller dylikt. När 

keramikproduktionen började industrialiseras under högmedeltiden blev det också vanligare 

med fler användningsområden inom hushållet. På detta tyder uppkomsten av nya kärlformer 

som kannor, fat och muggar. 

   Ett kärls form avslöjar dess funktion; kärl med rundade bottnar har oftast använts som 

kokkärl, antingen för att stå i en eldplats, som hängande kärl eller som trefotsgrytor och 

dylikt. Däremot kan kärl med rak botten tyda på att de kommit till användning som 

förvaringskärl av olika slag. På samma sätt skvallrar kärlets mynning om funktionen då olika 

typer, som in- eller utåtböjd kant, lämpat sig bättre för olika uppgifter (Brorsson 2010:3). 

Funktionen kan också spåras genom analys av den inre kärlväggen där matrester ibland finns 

kvar. 

   Då östersjökeramiken har sitt ursprung i slaviska områden visar närvaron av keramiken på 

någon slags kontakter med dessa områden. Dessa kontakter kan dock ha varit av olika, 

vittskilda karaktärer. Exempelvis kan keramiken ha brukats av slaviska handelsmän på besök 

som deras medhavda gods, eller att slavar tagna från slaviskt område till Skandinavien har 

fortsatt med att bruka och producera keramiken. 

   Till skillnad från tidigare inhemsk keramik som byggdes upp helt för hand och den senare 

drejade keramiken, tog östersjökeramiken en mellanposition. Den byggdes till önskad höjd för 

hand, för att sedan sättas på en långsamt roterande kavalett där utsidan av kärlet bearbetades 

genom slamning vilket dolde de grövre magringskornen (Roslund 2005:43f, Roslund 

2009:10). Bränningen skedde på samma sätt som tidigare keramik, det vill säga genom 

reducerad bränning då keramiken täcks av torv eller ved vilket kan ge keramiken olika 

nyanser av grått, svart och brunt (Roslund 2009:10). 
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3.1. Östersjökeramikens ursprung 

Östersjökeramiken har sitt tidigaste ursprung i området mellan Donau, Böhmen och Kiev där 

slaverna finns omnämnda i de skriftliga källorna sedan 500-talet. Den tidigaste kända 

keramiken från slaviskt område visar raka streck och vågbandsornament. Keramiken tyder på 

influenser från Östrom, avarerna och lokala traditioner. Ett tidigt exempel av slavisk keramik 

är den så kallade Donau-typen från 600- och 700-talet (Roslund 2010:89f). Den slaviska 

keramiken spreds sedan norrut. Redan under 700-talet kan det ha funnits kontakter med de 

slaviska områdena eftersom närvaron av slavisk keramik kan beläggas för Sydskandinavien 

och Gotland. Kontakterna gjorde dock inte intryck i den lokala keramiktraditionen. Däremot 

blev det den vanliga keramiken längs Östersjöns södra kust i takt med den slaviska 

kolonisationen av området (Roslund 2001:91f, Roslund 2006:65). Genom Kievriket spred den 

sig österut och norrut till Östersjöns östra kust tillsammans med slavisk kultur under 700- 

eller 800-talet. 

   Den senslaviska keramiken börjar dyka upp i nuvarande Sverige i slutet av 900-talet och 

under följande århundrade. Denna tid präglas i Skandinavien också av djupa sociala 

förändringar. Kristendomen anammas, de första städerna grundas, och den nordiska handeln 

får starkare kontakter med Västeuropa. Samtidigt förändras också konsumtionen av keramik 

(Roslund 2006:65). Enligt Mats Roslund ersätter den nya keramiken på kort tid den äldre 

keramiktraditionen i Skåne, troligen genom trälar tagna från västslaviska stammar i nuvarande 

Mecklenburg. Trälarna sattes i arbete på de danska fälten och gårdarna. Några var 

förmodligen keramiker sedan tidigare och fortsatte arbetet med sin profession. Möjligen 

upprätthölls kontakter med de västslaviska områdena, men sedan bröts förbindelserna med 

hemländerna och som följd keramiktraditionerna. Trälarna i Skåne bibehöll de ursprungliga 

formerna vilka sakta förändrades och generellt höll sämre kvalitet och fattigare dekorvärld än 

hemlandets. På så sätt förändrades den senslaviska keramiken till östersjökeramik (Roslund 

2005:44; Roslund 2006:66ff). 

 

 

3.2. Etniciteten i en kruka 

Då denna uppsats i berör frågan kring östersjökeramikens ursprung, vem som producerade 

och använde keramiken i Västergarn och på så sätt berör frågan om kulturkontakter och 

influenser är det viktigt att ta upp frågan om etnicitet. Nationalencyklopedin (2015) beskriver 
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etnicitet som: ”… en aspekt av en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig 

själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper”. 

 

   En annan definition ges av Max Weber som definierade etnicitet som: 

human groups that entertain a subjective belief in their common descent because of similarities of physical type 

or of customs or of both, or because of memories of colonization and migration; conversely, it does not matter 

whether or not an objective blood relationship exists (Weber 1922, genom Curta 2014:2 508). 

 

En etnisk grupp är således en grupp människor som delar fysiska drag, en likartad kultur samt 

gemensamma folkminnen om gruppens historia. Detta perspektiv på etnicitet utvecklas av 

Florin Curta som uttrycker en paradox, att etnisk identitet är något man föds med, men inte 

något medfött. Det är mer än bara en kulturell skillnad mellan olika folk, men dessa skillnader 

spelar en avgörande roll. Men vilka kulturella drag som är viktiga för att definiera en etnicitet 

kan vara olika från person till person, eller prioriteras olika (Curta 2014:2 508). Bland 

faktorerna som påverkar etnisk tillhörighet är materiell kultur bland de främsta. Den 

materiella kulturen är i samspel med människors behov av att uttrycka sin etniska tillhörighet, 

i praktiska och symboliska sammanhang, gentemot andra kulturer och grupper. Den materiella 

kulturen manipuleras medvetet, oftast av eliten, för att forma en etnicitet, för att således stärka 

den egna makten gentemot andra grupperingar. Ett tydligt exempel av det är nationalstatens 

tydliga markering mot andra nationer. Samma processer kan vi anta också fanns i för- och 

tidighistoriska kontexter, men det är svårt att få grepp om det på grund av 

dokumentfattigheten (Curta 2014:2 509). 

   Ett klassiskt exempel där man studerat om hur etnisk tillhörighet formas finns i Ian Hodders 

etnoarkeologiska studie av tre olika stammar i centrala Kenya, Symbols in action (1982). 

Dessa stammar har till viss del olika ursprung och talar olika, men nära besläktade, språk. 

Varje stam har en distinkt klädkod. Hodder fokuserar främst på vilka slags dekorationer de 

har vid öronen. Men skillnaderna i etniskt hänseende mellan stammarna är inte så låsta att 

individer inte kan resa mellan stammarna, eller att personerna byter sin etniska tillhörighet. 

Snarare händer det rätt så ofta. Ett tydligt exempel är giftermål då en kvinna flyttas mellan 

stamgrupperna. Personerna anpassar sig till det nya hemmet och byter då klädkod. Men de 

byter tillbaka till sin gamla dräkt när de besöker sin familj och sitt tidigare hem (Hodder 

1982:18–22). Kvinnorna som har flyttat efter giftermålet säger själva att de inte vill ses som 

annorlunda i sitt nya hem. Eftersom de inte bor i en konfliktfri värld vill de inte riskera att bli 

tagna för en fiende vid någon av boskapsstölderna som var vanliga då de med annorlunda 
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kläder kunde misstas för fiender, det vill säga, innan den kenyanska regeringen tog steg för att 

behålla freden mellan landets olika stammar (Hodder 1982:27). 

   Anledningen varför de kulturella skillnaderna mellan stammarna är så distinkta beror enligt 

Hodder på olika ekonomiska förutsättningar. Det är därför det finns olika behov vad gäller 

hus och dagligvaror (Hodder 1982:25). Men främst beror skillnaderna på konflikter mellan 

stammarna som hade sin ekonomiska grund i boskap och där boskapsstölderna var vanliga. 

”Medlemskap” i en stam innebar för en familj att man fick skydd av stammens ogifta män, 

krigarna, ifall krigare från en annan stam kom för att stjäla deras boskap. Däremot vid 

Baringosjöns stränder fanns det andra ekonomiska förutsättningar. De var goda och 

befolkningen var liten. Därför fanns det mindre skäl till konflikter vilket i sin tur resulterade i 

mer blandade samhällen där de kulturella skillnaderna inte artikulerades på samma sätt 

(Hodder 1982:25, 28). 

   I Baringosjöområdet var också keramiken en del av den materiella kulturen genom vilken 

man kunde uttrycka sin etniska tillhörighet. När det gäller regionens keramik studerar Hodder 

en av de få producenterna i området, en kvinna på ön Kokwa mitt i Baringosjön. Hon och 

hennes mor var de enda på ön som producerade keramik. Båda höll färdigheter och tekniker 

om hur keramik producerades hemligt för att kunna behålla sitt monopol (Hodder 1982:41). I 

samma område var också andra krukmakare verksamma, men de bodde och verkade flera 

kilometer bort och hade sina egna upptagningsområden. Krukmakerskan på Kokwa var väl 

medveten om andra former och dekorationer som hon skulle kunna tillämpa på sin egen 

keramikproduktion. Om hon gjort det hade hon troligen tappat en stor del av sina kunder inom 

stammen (Hodder 1982:43). 

   Trots dessa tre stammars geografiska närhet till varandra, och trots deras många kontakter 

och kulturella utbyten, behöll de distinkta etniska drag för att med rätt kunna fortsätta cykeln 

av boskapsstölder. Det var också den största anledningen till varför skillnaderna upprätthölls 

(Curta 2014:2 510). Trots att man ofta flyttade mellan stammarna, främst genom giftermål, 

behöll man sin etniska tillhörighet. De flesta av stammedlemmarna gifte sig dock troligen 

inom gruppen. Men Hodder noterade också att de gamla etniska distinktionerna började 

suddas ut och att mängden konflikter minskade. Orsaken var tillströmningen av ny, 

massproducerad och därför mycket billigare keramik samt nytt mode i form av västerländska 

kläder, tillsammans med den kenyanska statens polisverksamhet i området (Hodder 1982:27, 

46ff). En liknande situation skulle kunna gälla för Gotlands producenter av östersjökeramik. 

Trots att många keramiker sannolikt var trälar från andra områden kunde de ge uttryck för sin 

etniska tillhörighet genom dekoren på östersjökeramiken. 
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En teori som vann stort genomslag under efterkrigstiden var att stilistiska karaktärer mellan 

två olika etniska grupper sakta skulle blandas och bilda en enda etnisk grupp, beroende på 

närheten och kontaktfrekvensen dem emellan. Det var den teorin som Ian Hodder studerade 

vid Baringosjön (Curta 2014:2 510). 

Tidigt under 1900-talet menade en del arkeologer att etniska grupper kunde urskiljas genom 

det distinkta arkeologiska spår de lämnade efter sig, genom speciella typer av föremål och den 

distinkta dekoration de bar. Genom att klassificera materiell kultur som till exempel 

keramiken skulle man kunna uttala sig om folkgrupper eller etniska tillhörigheter. Men på det 

sättet sattes likhetstecken mellan materiell kultur och folkgrupper, och i förlängning också 

biologisk rastillhörighet. Det finns en problematik med det som man bör vara medveten om 

eftersom arkeologin oftast inte visar en komplett bild (Curta 2014:2 509f). 

 

3.3. Etniska identiteter under tidig medeltid 

Mats Roslund problematiserar i sin avhandling (2001) relationen mellan slaver och 

skandinaver där han tar utgångspunkt i östersjökeramiken mellan åren 900 och 1300. Han 

argumenterar att etnisk tillhörighet och kulturell identitet på medeltiden var något som till 

högsta grad var aktuellt under denna tid. Att det existerade olika syn på folkgrupper går att 

studera i de medeltida lagarna som ibland också beskriver folkens olika seder och bruk 

(Roslund 2001:56, 62f). Men man ska vara försiktig med att likställa krönikörers och 

lagskrivares syn på etnicitet med uppfattningen som folket på bygden hade om sig själva. Det 

är dock svårt få en uppfattning om hur folk som inte hade tillgång till skriftkulturen 

uppfattade sig själva då det i regel endast var samhällsklassen med större, politiska mål som 

lämnade efter sig skrifter där etnisk tillhörighet nämns. Vi får därmed inga upplysningar i 

texterna om hur lokalbefolkningen såg på sig själv eller hur de skapade en egen identitet. När 

det gäller de högre stånden ska man också vara medveten om att typiska etniska 

tillhörandeyttringar, som klädedräkter, smycken eller andra materiella symboler, i andra 

sammanhang kan också tolkas som social tillhörighet (Roslund 2001:57f). Av samma skäl 

som att till exempel religion inte ensamt avgränsar en etnisk identitet kan inte heller språk 

göra det. Både religiös och språklig tillhörighet kan mycket väl användas av personer eller 

folk i omkringliggande land eller resande, utan att de för den delen behöver dela andra 

kulturella drag. Men språk användes på dåtiden ofta för att kategorisera en person, på samma 

sätt som en persons kläder, och en persons härkomst spelade stor roll i det medeltida 

lagsystemet (Roslund 2001:59). 
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   För att förstå varför östersjökeramiken blev så dominerande i Skandinavien och i vilken 

social kontext keramiken tillverkades samt kom till användning i studerar Roslund (2001) de 

olika processer som styr tillverkningen av keramik. Han menar att handel och utbyte av 

keramik tar för stor del i många diskussioner. Det man däremot föga har uppmärksammat är 

att det ofta var kvinnor och främst trälar som stod för tillverkningen av ny keramik. Den 

inhemska keramiken som tillberkades under sen vikingatid saknade i de allra flesta fall 

ornamentik och var lågteknologisk genom bränning i öppen härd. Den användes främst för 

gårdens bruk och inte mer. Då keramiken oftast inte nådde utanför gårdens gränser var det 

inte aktuellt att ge den symbolisk utformning genom form och stil. Roslund menar också att 

keramiken lämpar sig mindre att studera i en akademisk dialog om social hierarki, ålder eller 

kön. Han tycker sig se att det också ofta var trälar som stod för tillverkningen av den 

lågteknologiska, pre-industriellt producerade keramiken, det vill säga personer med oftast 

annan etnisk tillhörighet. Dessa personer hade sina egna föreställningar och uppfattningar om 

hur keramik skulle se ut och dekoreras och arbetade naturligt på sitt gamla sätt. Men för att 

ändra produktionsrutiner skulle det behövas en stor insats, och i så fall skulle en hybridartad 

variant uppstå som Roslund anser borde synas vid jämförelse med keramik från trälarnas eget 

ursprungsområde (Roslund 2001:80f). 

   Han problematiserar detta hypotetiska antagande med att östersjökeramikens tillverkare var 

hantverkare som reste omkring, men då hantverkarnas situation är dåligt känd utgår han från 

köpmännens. Det är viktigt, menar han, att man minns att det handlar om människor som 

behöver vardagliga saker som mat, någonstans att bo och skydd av lasten som bars. Detta är 

något som Hansan senare under högmedeltiden kom att etablera som sin sysselsättning. I den 

tidiga medeltiden var dock köpmännen beroende av personliga kontakter i angöringshamnen 

som kunde se till deras behov. Dessa var sannolikt också de personer som köpmännen gjorde 

affärer med. Grunden till detta var, som tidigare nämnts, de olika lagarna som gällde för de 

som bodde i en stad och främlingarna som var på genomresa. Eftersom det är okänt hur detta 

passar ihop med hantverkarens situation vänder sig Roslund till andra områden. I England var 

produktionen baserad på hushållsindustri, enkel specialisering ämnad för marknad, som 

utfördes av troligen landbor, ofria bönder eller bönder med väldigt låg inkomst. Det var 

därmed inget prestigefyllt hantverk och sågs troligen inte heller som ett hantverk. Det hade 

varken ett eget skrå eller gille. Keramikernas sociala situation i det medeltida England tillät 

troligen inte någon egen mobilitet i jakt på nya marknader, utan det var feodala band som 

styrde rörelsen (Roslund 2001:81f). 
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   För att belysa den historiska kontexten väljer Roslund tidig glaserad keramik som ett 

exempel. Keramiken kom under 1000-talet till Lund från östra England, genom hantverkare 

som verkade i Lund. Han menar att man kan se att det var engelska hantverkare genom 

proveniensen och formen som liknar östra Englands Stamford-gods. Personerna kommer från 

ett område i England som tillhörde Danelagen till och med tredje fjärdedelen av 1000-talet. 

Roslund föreslår två möjliga alternativ: Antingen importerades keramiken från Danelagen och 

importen tog stopp efter 1066, eller så fortsatte produktionen i Lund. Men i så fall utvecklades 

formvärlden inte längre eftersom kontakten med ursprungsområdet upphörde. Förekomsten av 

den engelska keramiken och den låga statusen som tillverkning av keramik hade tyder på 

personlig närvaro av hantverkare i Lund, keramiker som togs dit av danska feodalherrar 

(Roslund 2001:83f). En liknande situation skulle kunna ha utspelats mellan Gotland och de 

östslaviska och baltiska områdena under 1200-talet då korstågen (troligen) bröt kontakterna 

varefter inströmningen av nya formidéer och former ströps så att tillverkningen på Gotland 

stagnerade och formerna blev mer distinkta. 

  



15 

 

4. Keramiken från Västergarn – En morfologisk analys 

För att svara på uppsatsens frågeställningar kommer tre olika analysmetoder att genomföras- 

Varje metod behandlar en av huvudfrågeställningarna. Det första analyskapitlet är en 

morfologisk studie av det östersjökeramiska materialet från Västergarn som behandlar första 

frågeställningen. I detta kapitel kommer jag således att inventera, beskriva och analysera 

mynningsformerna som förekommer i materialet. Den morfologiska studien lägger sedan 

grunden för hela arbetet och formgrupperna som presenteras i kapitlet kommer sedan att 

refereras till i uppsatsen. I detta första analyskapitel finns ett definitionskapitel samt en kort 

metodförklaring till de olika analyserna. 

   Kapitel 5 är en ICP-analys av några skärvor ur materialet där kärlens härkomst kan skönjas. 

   Kapitel 6 är en spridningsanalys där östersjökeramiken ses i kontext med husgrunderna och 

de andra lämningarna i undersökningsområdet. 

   Kapitel 7 är en analys av en strandlinjemodell och hur den samspelar med 

östersjökeramiken.
 

 

4.1. Definitioner 

I arbetet använder jag mig av en terminologi som exakt kan beskriva olika morfologiska 

element. Jag försöker i detta kapitel ge korta förklaringar över vissa ord samt förklaringar om 

hur jag själv använder och definierar olika begrepp. 

   Jag utgår från ett hierarkiskt system av indelningar och kategorier. Högst upp är 

östersjökeramiken som helhet, det är relevant när hela materialet bearbetas, eller till exempel 

vid en jämförelse av den totala mängden material från olika platser. Därefter är keramiken 

uppdelad i två olika godstyper, a och b, som baseras på Mats Roslunds definitioner, se vidare 

kapitel 4.3. Det centrala i arbetet är indelningen av mynningsskärvor i olika formgrupper som 

är definierade utefter mynningarnas form, böjning och mynningslängd. Dessa formgrupper 

kallas Västergarn, förkortat Väg, där varje nummer representerar en specifik form. 

Mynningarnas böjning kan anges som inåtböjd, avsatt, cylindrisk eller utåtböjd. Terminologin 

beskriver mynningens form ovanför kärlets hals. Termen avsatt kräver ytterligare en 

förklaring. En avsatt mynning avser i detta arbete ett inåtböjt kärl som har en kort cylindrisk 

mynning. Eftersom det skulle bli svårt att bedöma om det är ett inåtböjd eller cylindriskt kärl 

används avsatt som kompromiss. Varje formgrupp består av en eller flera olika enheter. En 

enhet består av en eller flera skärvor som har direkt passform med varandra och kan tillhöra 

samma individuella kärl. Jag säger ”kan” eftersom det finns möjlighet att två enheter är från 
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samma kärl men saknar passning så det inte kan säkerställas. Detta kan teoretiskt betyda att 

ett kärl kan förekomma som flera enheter, vilket påverkar mängden enheter totalt och inom 

formgruppen. 

   Jag har valt att mäta mynningstjockleken en centimeter under mynningen, eller närmast 

denna punkt om dekor eller dylikt skulle ge ett avvikande resultat. Mynningslängden är mätt 

från halsen på utsidan, eller från skuldran om det är ett kärl utan hals. Ett fåtal kärl har också 

vad som kallas kälad insida, där en liten ås på insidan av mynningen eller kärlets form gör det 

lämpligt att bära ett lock. 

 

4.2. Metoderna i denna studie 

Det empiriska fundamentet för denna studie är en kartläggning av keramikens morfologi. 

Detta för att kunna jämföra kärl med analoga former från andra kända fyndplatser vars 

material redan är publicerade. Denna klassificering är förutsättningen för att kunna analysera 

ursprung och datering av de olika formgrupperna som förekommer i Västergarn. Alla 

fyndposter som innehöll mynningsbitar plockades ut och en databas byggdes upp för att 

beskriva varje enhet. En stor andel del av kärlen har gått av i halsen vilket gjort att man inte 

säkert kunnat bestämma kärlets form och ett flertal har helt enkelt varit för fragmenterade för 

att få någon information överhuvudtaget. Alla mynningsskärvor har fotograferats i profil och 

från utsidan. Alla dessa bilder finns i bilaga 2. Ett fåtal har också fotograferats på insidan om 

speciella skäl har funnits, så som dekorelement eller dylikt. Sista steget i den morfologiska 

analysen är en jämförande studie mellan Västergarnsmaterialet, andra material på Gotland 

som Visby samt fastlandsmaterial från huvudsakligen Lund och Sigtuna. Jag baserar min 

analysmetod huvudsakligen på Mats Roslunds arbeten och den metod han utvecklade i sin 

avhandling (2001). Den morfologiska studien är ett metodiskt redskap, för att identifiera 

distinkta drag i keramiken som kan tyda på producentens formvärld. Genom att jag baserar 

min analys på Roslunds metod blir Västergarnsmaterialet också tillgängligt för andra 

fyndplatser på Gotland i framtida forskning. 

   ICP-analyser används på ett antal av mynningarna för att undersöka var kärlen kan ha 

tillverkats, det vill säga man kan bestämma lerans proveniens. ICP (Inductively Coupled 

Plasma) är en analys som mäter olika kemiska beståndsdelar i godset (Brorsson 2013:61). 

Eftersom det finns kemiska variationer i leror från olika platser kan man få en signatur och 

därför utröna var kärlet troligen producerades. Genom jämförelsen med andra platser kan 

resultat från analysen visualiseras i dendrogram som visar det kemiska släktskapet mellan 
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proverna. Det visar också till viss grad kontakter som kan ha funnits mellan olika platser, då 

handel ofta kan medföra utbyte av varor som förvarades i keramiska kärl. Jämför man då 

keramiken från de två platserna bör sådana släktskap framkomma. Metoden har dock vissa 

problem. För att säkerställa att ett kärl är lokalt producerat måste prov göras på lokal rålera 

eller från andra källor som är garanterat lokala. Som exempel på detta tar Brorsson upp 

keramik från handelsplatsen Kaupang i Vestfold, Norge. Eftersom tidigare prover från platsen 

saknas finns det inget jämförelsematerial och det blir svårt att avgöra om keramiken är lokal 

eller helt importerad (Brorsson 2013:62). För Västergarn har syftet med analyserna varit att se 

hur keramiken kopplar med keramiken från andra fyndplatser över ett större område. En 

sådan analys står och faller dock med platserna som används som jämförelser. Används till 

exempel inte prover från Wolin som jämförelser kan inte det, hypotetiska, släktskapet påvisas. 

ICP-analys av proverna i denna uppsats har gjorts av Torbjörn Brorsson vid Kontoret för 

Keramiska Studier, KKS, och jämförs med andra prover från hans databas. 

   Spridningskartorna samt strandlinjemodellen är gjorda i ArcGIS för att koppla varje 

formgrupp till utgrävningsområdets olika kontexter och för att kunna jämföra med 

spridningen av andra materialtyper. I spridningsanalysen ser jag först på hela det 

östersjökeramiska materialet, och hur det relaterar sig till husgrunder i undersökningsområdet. 

Sedan ser jag närmare på de vanligaste och mest distinkta formgrupperna. Hur de relaterar till 

varandra och husgrunderna och vad det kan säga om funktionen och användningstiden. I 

analysen diskuterar jag dateringarna av formgrupperna och jämför det med dateringarna av 

själva husgrunderna, men också andra materialgrupper som exempelvis enkelkammar. I 

kapitel 6 presenterar jag en strandlinjemodell och diskuterar hur denna modell relaterars till 

Västergarnsvallen samt östersjökeramiken från schakten där strandlinjerna gått. 

 

Allt bildmaterial i uppsatsen är producerat av författaren, om inte annat anges. 

 

4.3. Producentens formvärld 

I den morfologiska analysen dokumenteras formen och dekoren av alla mynningsskärvorna. 

Skärvorna delas in i enheter där en enhet inkluderar alla skärvor som kommer från samma 

kärl. Varje enhet har sedan fått en formreferens och en dekorreferens. En formreferens syftar i 

detta sammanhang på de mynningsenheter som genom sin likartade profilbild kan grupperas 

tillsammans i en formgrupp. Jag arbetar utifrån mitt eget klassificeringssystem men som 

bygger på metoden som Mats Roslund har utvecklat i sin avhandling (2001). I systemet 
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skapades en ny formgrupp när en mynning påträffades som hade ett distinkt drag från andra i 

systemet redan dokumenterade former. Hänsyn togs främst till mynningens lutning och kant. 

Till exempel har ID# 5158:3 från 2010 referenserna Väg (Västergarn) 11/D(ekor) 18. Väg 11 

betyder att mynningen är cylindrisk med rundad mynningskant och att den är dekorerad med 

ett vågband på insidan av mynningen. Den skiljer sig från ID# 2734:4-2008 som 

kategoriserades som Väg 9/D 8, ett cylindriskt kärl med rak, räfflad kant och en våglinje ca 2 

cm under mynningen. (För en sammanfattning av formgruppernas generella drag samt korta 

beskrivningar av de olika dekorerna, se bilaga 3). Då ett fyndnummer kan innehålla 

mynningsskärvor från olika enheter har jag i dessa fall gett dem ett ytterligare 

identifikationsnummer för att separera dem, i detta fall 4. Dekorreferensen är inte en absolut 

klassificering då större skärvor kan visa fler dekorelement än mindre, och alltså få annat 

nummer. 

   Mats Roslund delar i sin avhandling (2001, kap. 4) in östersjökeramiken i tre huvudsakliga 

godstyper: a, b och c. Skillnaden mellan dessa avser godsets kvalitet snarare än dess former, 

vissa som förekommer i både a, b och c. Trots det har godstyperna vissa gemensamma 

huvuddrag vad det gäller formen; a innefattar oftast inåtböjda kärl till exempel. Huvuddragen 

kan dock skilja sig åt mellan olika platser. Den huvudform som är vanlig hos a i Lund 

behöver inte vara densamma som huvudformen hos a i Sigtuna. 

   Östersjökeramik a är lågbränt, tjockare och av generellt sämre kvalitet än b och c. Det är 

den tidigaste godstypen av den senslaviska östersjökeramiken som förekommer i 

Skandinavien. Godset har främst använts från början av 1000-talet till slutet av 1200-talet. Till 

skillnad från de andra två godstyperna kom a-godset till användning över hela det 

sydskandinaviska området. På platser som Lund och Skånes landsbygd kan östersjökeramik a 

utgöra huvuddelen av materialen och har främst inåtböjda former som i sin tur i huvudsak 

daterats till 1000-talet. I Visby och Sigtuna däremot utgörs östersjökeramik a mestadels av 

utåtböjda former. I Visby är mängden a-gods i klar minoritet jämfört med b medan det 

motsatta gäller för Sigtuna (Roslund 2001:137–230/kap 4). 

   Östersjökeramik b, producerades på Gotland, i Södermanland och i Mälardalen. Den är av 

högre kvalitet än a, är hårdare bränt och har tunnare kärlväggar samt en generellt skickligare 

utförd dekor. Godset brukades och producerades vid sidan om a-godset, alltså mellan början 

av 1000-talet och mitten av 1200-talet på fastlandet, men i Visby ända till 1300-talet (Roslund 

2001:253). Godstypen är på Gotland förmodligen producerad av keramiker från Rus’ eller 

importerades från Ryssland (Roslund muntl. med. 170224). 
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   Östersjökeramik c är en lokal vidareutveckling av öst a i Lund och dess omnejd. Den börjar 

ersätta a i mitten av 1100-talet och används fram till slutet av 1200-talet. Att den är lokalt 

tillverkad syns genom att ett flertal former inom a-traditionen får fortsätter som c-gods 

(Roslund 2001:145). 

   Svårigheten med dessa indelningar för denna uppsats är tvådelad. I Roslunds avhandling ges 

ingen entydig och sammanhängande definition av dessa godstyper, och informationen om 

dem är utspridd över hela kapitel 4. Detta har gjort det lätt att missa detaljer, och svårt att se 

vilka detaljer som är de viktigaste. Inte heller beskrivs skillnaden mellan b och c. De har olika 

proveniens, och följer man Roslunds klassifikation kan keramiken i Västergarn höra till a 

eller b. Men ett sådant antagande håller viss osäkerhet, för det är ingen omöjlighet att kärl från 

Lund tagit sig hela vägen till Västergarn. Den oklara skillnaden mellan godstyperna är också 

grunden till den andra delen av problemet. I arbetet har jag bara fysiskt arbetat med material 

från en enda fyndplats och har därför inte kunnat korsreferera till ett redan genomgånget 

material. Därmed baseras min indelning i godset på skillnaderna i Västergarnsmaterialet och 

inte på kriterier som kan jämföras och sammanvägas med keramik från andra fyndplatser. 

Särdragen inom Västergarnsmaterialet uttrycks i att ett fåtal former har tjockare kärlväggar 

och ger ett grövre intryck som liknar a-godset medan huvudanddelen är i jämförelse tunnare 

som motsvarar Roslunds b-gods. Senare i analysen förkortar jag mina klassifikationer som 

öst(ersjökeramik) a eller b beroende på godskvaliteten. Godskvaliteten i Västergarn skiljer sig 

i att a-kärlen är tjockare och godset ger ett mer poröst intryck, medan b-kärlen är tunnare och 

ger ett hårdare intryck. Det är dessa kriterier jag delar in formerna efter, men då jag bara har 

ett material att utgå från är det möjligt att Roslunds godstypologi inte appliceras på ett 

jämförbart sätt. 
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Figur. 1. Utgrävt område i Västergarn. Områdesindelningarna är gjorda för att kunna ge tydligare referenser i löpande 
text. © Lantmäteriet i2012/921. 

 

4.4. Keramiken från Västergarn – En överblick 

Det totala östersjökeramiska materialet i Västergarn fram till 2013 uppgår till 2 466 skärvor, 

eller 13 772 gram på 1 157 kvadratmeter utgrävt område. Som jämförelse hittades vid 

utgrävningen av kvarteret Rådhuset i Visby 1 513 skärvor på en yta av 450 kvadratmeter 

(Forsström 1976:14, 18). Det vill säga Västergarns 2,13 skärvor per kvadratmeter gentemot 

Visbys 3,36. Skillnaderna mellan dessa utgrävningar behöver dock poängteras. Utgrävningen 

i centrala Visby innerstad var ett enda schakt och hade ett kulturlager på ca 1m. Utgrävningen 

i Västergarn bestod av en mängd utspridda schakt som inte alltid träffade medeltida bruksytor, 

och med ett kulturlager på ca 2-3dm (Fig. 2). 

   Figur 1 visar utgrävningsområdena i Västergarn. Utgrävningen började vid Kyrkogården 

2005 men flyttades under senare år västerut till främst området Snauvalds. Schakt och 

provgropar kom också att grävas i områdena Övide och Ammor. Det var dock i det centrala 

området Snauvalds som den absoluta majoriteten av östersjökeramiken hittades. 
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   Av dessa cirka 13 772 gram östersjökeramik kom 120 gram från Kyrkogården, 13 gram från 

Ammor, 163 gram från Övide och noll gram från Snauvalds väster. Resterande cirka 13,5 kilo 

kom från området Snauvalds. 

   Jämfört med andra godstyper i Västergarn är östersjökeramiken näst vanligast. Störst mängd 

finns av yngre rödgods, 16 590 g. Av äldre rödgods finns det 5 185 g. Distinktionen mellan 

äldre och yngre rödgods har dock inte alltid blivit gjord, så upp till 2 kg kan möjligen höra till 

äldre rödgods som här är inräknat i yngre rödgods. Det finns också cirka 5 kg svartgods, 5 kg 

protostengods och 4,5 kg stengods. Utöver det finns också mindre mängder vitgods, 

pingsdorfkeramik och andra oidentifierade godstyper. Det kan möjligen finnas 

Kugeltopfkeramik i materialet, men då ingen hittills sett närmare på den godstypen är den inte 

identifierad och är förmodligen sorterad under äldre och/eller yngre svartgods. 
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Figur 2. Översikt Snauvalds. Vikt av östersjökeramik i schakten. Notera de olika husgrundernas 

positioner. 

 

Av Västergarns 2 466 östersjökeramikskärvor var 228 stycken mynningsskärvor, som kunde 

delas in i 196 enheter. 158 av enheterna var bestämbara och kunde ordnas till 21 olika 

formgrupper, 38 enheter var obestämbara (Tabell 1). Exempelbilder av de olika 

formgrupperna finns i Fig. 3. Enbart sex av formgrupperna hade fler än fem representanter i 

materialet. Klassifikationen av formerna i Västergarn utgår från mynningarnas vinkel så att 

Väg 2 är den mest inåtböjda och Väg 26 är den mest utåtböjda formen. Under arbetets gång 

gjordes många omsorteringar och omdefinieringar. Inom ramen för denna uppsats finns det 
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ingen möjlighet att omjustera formgrupperna ytterligare. Därför saknas vissa nummer, då de 

blev insorterade i andra former efter att formernas nummer redan fastställts, därför finns till 

exempel Väg 1 och Väg 20 inte med. I tabellen nedan ges en översikt hur de olika 

formgrupperna mängdmässigt förhåller sig till varandra. Tabellen inkluderar inte de 38 

enheter som var för små eller fragmenterade för att kunna tilldelas en formgrupp. 

 

Tabell 1. Antal enheter av varje formgrupp. 

 

 

Formgrupper

Väg 2

Väg 4

Väg 5

Väg 7

Väg 8

Väg 9

Väg 10

Väg 11

Väg 12

Väg 13

Väg 14

Väg 15

Väg 16

Väg 17

Väg 18

Väg 19

Väg 22

Väg 23

Väg 24

Väg 25

Väg 26
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Figur 3. Alla formgrupper och deras mynningsvinkel 
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4.5. Västergarns formgrupper 

Här nedan följer en genomgång och beskrivning av formgrupperna. Då några av 

formgrupperna består av enskilda eller ett fåtal enheter har jag valt att begränsa mig till att 

närmare beskriva och analysera de vanligare formerna samt de som är så pass distinkta att de 

ger tillräcklig information. I slutet ger jag en kortare bild av de övriga. 

 

Väg 4 (Fig. 4, 5) består av 31 enheter och är den näst vanligaste typen. Formen har en rak och 

svagt inåtböjd mynning med en rak kant. Mynningslängden är vanligen 17-21mm lång med 

ett fåtal som har kortare eller längre mynning. Mynningstjockleken är mellan 5 och 7mm. 

Mynningsdiametern är i mätbara fall mellan 100 och 140mm. 

   Dekoren består i nästan alla fall av våglinjer och/eller räfflad mynningskant. Den räfflade 

mynningskanten (Fig. 7) är en dekor som dyker upp på 23% av  alla enheter i 

Västergarnsmaterialet, men den är vanligast bland Väg 4 där 19 (56%) av enheterna har den. 

Flertalet av formgruppens enheter har en läpp på insidan av mynningskanten (se det mer 

extrema exemplet på detta i Fig. 5). Läppen på insidan av mynningen är ett särdrag som 

återkommer bland flera formgrupper (4, 9, 11 och 23) och står i kontrast till formgrupp 12, 13 

och 14 som har läpp på utsidan. 

   Formgruppen har ingen analog form i Roslunds material (2001), detta talar för att det är en 

lokal form. ICP-analys gjord på ID# 4297-10 i denna formgrupp visar på mycket högre 

kalkhalt i godset än vid jämförelser med keramik funnen på fastlandet, vilket sannolikt visar 

på en gotländsk härkomst (se kapitel 4, Brorsson 2017). Väg 4 kategoriseras som öst b på 

grund av enheternas tjocklek och godskvalitet. Eftersom det inte finns för mig kända analoga 

former från andra platser är det svårt att detera Väg 4. För att kunna ge ett dateringsförslag 

kommer jag i kapitel 7, utifrån en morfologisk jämförelse med andra formgrupper från 

Västergarn och en analys av fyndutbredningen, föreslå en relativ kronologi. Mitt 

dateringsförslag bygger på ett resonemang om typologiska serier, det vill säga hur de olika 

formgrupperna kan relateras till varandra utifrån en tänkt stilistisk och morfologisk utveckling 

i Västergarns keramiktradition. 
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Figur 4. ID# 1075-10, profil och utsida. 

 

 

Figur 5. ID# 5304-10, profil och utsida. Notera läppen på insidan. På flera andra enheter inom gruppen är 

läppen för liten för att synas bra på bilder som denna 

 

Väg 9 (Fig. 6, 7) består av 12 enheter. Formen är cylindrisk, vissa med mycket svag böjning 

inåt eller utåt. Mynningskanten är rak. Mynningslängden är mellan 20 och 26 mm och 

mynningstjockleken är i de flesta fallen mellan 6 och 8 mm. 

   Dekoren är ej enhetlig. 6 enheter har räfflad mynning, 4 enheter har horisontella streck och 

2 enheter har våglinjer. En enhet har svag läpp på utsidan (ID 639:2, Fig. 6 nedan) medan 5 

enheter har invändig läpp. 

   Formen kan jämföras med Lu 60, Lu 67 och Skå 71 (Roslund 2001:422f, 442). Lu 60 och 

67 dateras till första halvan av 1100-talet (Roslund 2001:143f) och klassificeras enligt 

Roslund inom gruppen östersjökeramik a. Lu 67 kan däremot ses som en hybrid form 

eftersom den också motsvarar östersjökeramik c. Väg 9 har en likhet med den senslaviska K-

gruppen från Wolin på den pommerska kusten. Ett särdrag som också förekommer inom K-
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gruppen är den invändiga läppen. Också denna typ är daterad till första halvan av 1100-talet 

(Roslund 2001:120f, fig. 48). Att formen skulle vara en import från Skåne/Wolin ställer jag 

mig dock tveksam till. Snarare så representerar den en morfologisk mellanform mellan Väg 4 

och Väg 11, de dominanta formgrupperna i Västergarn. Därmed bedömer jag att Väg 9 hör till 

öst b. 

 

            

Figur 6. ID# 639:3-12, 1519:2-11 och 2734:3-08         Figur 7. ID# 2761-08. Utsida. Notera räfflingen. 

 

Väg 10 (Fig. 8, 9) består av fyra enheter. De är inåtböjda med kort, avsatt och rundad 

mynning. Mynningslängden är enbart 5-8 mm medan tjockleken är mellan 5,5 och 7,5 mm. 

Mynningsdiametern är mellan 80 och 100 mm. 

   Dekoren består i ett av fallen av horisontella streck, varav de två övre är överdragna av en 

våglinje. De tre andra har en dekor som är unik för formgruppen (Fig. 9); Ett fält med 

trianglar, med ett ensamt intryck i mitten av varje triangel. 

   Formen kan främst jämföras med Lu 62 som återfinns inom både östersjökeramik a och c, 

främst inom a dock. I kvarterat Apotekaren 4 i Lund uppträder formen i faser daterade till 

1100 - 1250, medan den i kvarteret St. Mårten 25 - 26 även uppträder under 1000-talet 

(Roslund 2001 Tabell 3, tabell 37). Dekoren verkar däremot inte vara något som uppträder i 

Lund eller någon annanstans. ICP-analys gjord på ID# 6253-10 visar att kärlet sannolikt inte 

är gjort på Gotland (se kapitel 4). Trots att den mestadels attributeras till a i Lund bedömmar 

jag den snarare tillhöra b på grund av den ringa tjockleken och likheten i godset till andra 

lokala b-former. 
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Figur 8. ID# 1335:1-10, 6253:1-10        Figur 9. ID# 6253:1-10 Utsida. 

 

Väg 11 (Fig. 10, 11) består av 38 enheter och är därmed den vanligaste formgruppen i 

Västergarn. Den är cylindrisk och har rundad mynningskant. Tjockleken är mellan 4 och 8 

mm, men huvuddelen är mellan 5,5 och 7 mm. Mynningslängden är mellan 11 och 25 mm, 

majoriteten ligger däremot mellan 17 och 21 mm. Mynningsdiametern är hos de flesta 

mätbara enheter mellan 100 och 150 mm, medan ett fåtal är mellan 180 och 200 mm stora. 

   74 % av enheterna är dekorerade, och av dessa 28 enheter har alla förutom en enhet en eller 

flera våglinjer. Sju av mynningsskärvorna har även våglinje på insidan av mynningen. Den 

enda utan våglinjer har räfflad kant. Utöver våglinjerna har fyra enheter en rad med gropar. 

En enhet har horisontella streck under dess unika, och för Västergarn ovanligt skickligt gjorda 

form av vågband (Fig. 11). 

   Formen är analog med Lu 53 och Lu 79 vilka uppträder från slutet av 1000-talet till och som 

finns i bruk till andra halvan av 1100-talet. Formgrupperna är mycket vanliga under första 

halvan av 1100-talet (Roslund 2001: tab. 3). Väg 11 kan även jämföras med Vi 19, som 

Roslund anser kunna vara en lokal imitation på Gotland av en slavisk form (Roslund 

2001:175). Alla tre formgrupper attributeras av Roslund till östersjökeramik a. Jag ställer mig 

dock tveksam till att Väg 11 också kan klassas som ett a-gods eftersom medeltjockleken är 6 

mm vilket snarare är ett värde som karaktäriserar östersjökeramik b. a-godset är däremot 

tjockare och har värden mellan 7 till 9 mm (Roslund 2001:272f). 

   Det ska noteras att Väg 4, 9 och 11 kan ha viss överlappning. Väg 4 är svagt inåtböjd med 

rak kant, Väg 9 är cylindrisk med rak kant och Väg 11 är cylindrisk med rundad kant. 
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Figur 10. ID# 777:1-11, 5201:1-10.                  Figur 11. 1035-10.  

 

 

Till vänster: figur 12. Kärl med samma form som Väg 

12/13 från Sigtuna och Visby. Ritningar av Mats Roslund 

(2001:276). 

 

Väg 12 och Väg 13 (Fig. 12 - 17) redovisas 

tillsammans eftersom skillnaden bara är lutningen 

av mynningen. Väg 12, 5 enheter, är inåtböjd 

medan Väg 13, 14 enheter, är cylindrisk. I övrigt 

delar de samma attribut. Halsen är svagt konkav 

och det är en kraftig läpp på kantens utsida. De 

skiljer sig i flera avseenden från resten av 

materialet. De är generellt mörkare, ger ett grövre 

intryck, och har också tjockare kärlväggar med ett 

medelvärde på 8,5 mm. Även dekoren är distinkt 

för grupperna, fyra enheter saknar dekor, tre enheter 

har våglinjer på halsen medan resterande enheter 

har parallella, horisontella streck dragna med ett 

bredtandat redskap. En skärva sträcker sig nog långt 

ner att spår av en rad intryck kan skönjas på 

skuldran (Fig. 17). Dessa stildrag tillsammans med 

läppen gör att de är lätt igenkännbara. 

Mynningslängden är mellan 25 och 30 mm medan 

mynningsdiametern på de två mätbara enheterna är 
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120 respektive 160 mm. 

   Formen har mycket tydliga paralleller i Sigtuna och Visby med Roslunds Sig 98 och Vi 32 

(fig. 12) och hör med största sannolikhet till samma tradition. I Sigtuna är formen 

stratigrafiskt daterad till 1050 - 1180 medan en dendrokronologisk datering i Visby har visat 

på 1120. I Visby hittades ett helt kärl i en brandgrav vid Donners plats. Brandgravskicket 

slutade i takt med kristnandet under 1000-talet (Roslund 2001:275f). Roslund klassificerar Sig 

96 och Vi 32 som öst b. I Västergarn är däremot skillnaden i godskvaliteten jämfört med de 

flesta andra former anmärkningsvärd. Det är lätt att se vilka skärvor som hör till Väg 12 och 

13 på grund av godsets grovhet, även om det inte är mynningsskärvor. Därför kategoriserar 

jag dessa former som öst a istället. 

 

       

Figur 13. Väg 12 ID# 789:1-11, 1519:1-11            Figur 14. Väg 12 ID# 1519:1-11 

 

                

Figur 15. Väg 13 ID# 289-12, 5177:1-10               Figur 16. Väg 13. 289-12. 
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Figur 17. Detaljritning. Notera raden intryck i början av skuldran 

 

Väg 16 (Fig. 18) består av 13 enheter. Den är lätt utåtböjd och har rundad kant. Tjockleken är 

i medel 6 mm medan mynningslängden i medel är 16 mm. Mynningsdiametern på den 

mätbara enheten (Fig. 18) är 160 mm. 

   Ungefär hälften av enheterna bär dekor vilken består av en eller flera våglinjer, samt 

horisontella linjer i det största exemplet (Fig. 18). En enhet har en våglinje på insidan av 

mynningen. 

   Likheter kan ses i andra mjuka S-former som Lu 87, Lu 90 och Vi 5, där Lu 87 och 90 är 

daterade till 1125 - 1200 (Roslund 2001:335f, 425, 449). Likheten är också stor med Väg 11 

och Väg 19. Skillnaden hos Väg 16 är den svaga utåtböjningen jämfört med den cylindriska 

mynningen i Väg 11. Väg 19 har en rak mynningskant jämfört med Väg 16 som är rundad, 

men i övrigt har de ungefär samma form. Roslund klassificerar motsvarande formgrupper som 

både a, b och c. Västergarnsformen bedömer jag dock tillhör öst b. 
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Figur 18. ID# 1346-11/1530:2-11, profil och utsida. 

 

Väg 24 (Fig. 19 - 20) består endast av 5 enheter. Den har kort utåtböjd mynning med rak kant 

och svagt konkav insida. Tjockleken är i snitt 6 – 7 mm och mynningslängden är 12 – 17 mm. 

Mynningsdiametern på kärlet i Fig. 19 är 130 mm medan diametern för kärlet i Fig. 20 är 150 

mm. 

   Bara de två enheterna i figurerna nedan bär dekor, men det är två exempel med för 

Västergarn enastående dekorelement. ID 2121:1/2133 i Fig. 19 har en våglinje på insidan av 

mynningen och tre dekorfält på utsidan. Det första är en rad intryck under halsen, följt av ett 

fält med dragna linjer samt mindre gropar (möjligen senare tillkomna, kan vara skador) och på 

skuldran en ås med diagonala intryck. ID 2748:2/2797:1 i Fig. 20 har en våglinje i halsen, 

placerat rakt över en horisontellt dragen linje, följt av diagonalt dragna linjer i par. Att notera 

är också att godset i ID 2121:1 är av en nästan kritvit karaktär, något den är ensam om i hela 

materialet. Detta beror möjligen på en ovanligt hög kalkhalt och/eller en annorlunda bränning. 

   Själva mynningens form har analoga former i Lu 5, Lu 41 samt Vi 51, men kärlkroppen i 

exemplen från Lund buktar ut mycket mer än vad Väg 24 gör. Med Vi 51, samt det övre 

kärlet i Roslunds figur 84 (2001:175), finns det en större likhet där kärlkroppen går rakare 

nedåt. Formerna som Roslund redovisar i figur 84 för han till inhemska vikingatida samt 

slaviska 1000-talsformer. Formen hör till östersjökeramik a. Formgrupperna från Lund är 

daterade mellan 1000 och 1125 (Roslund 2001:335). 
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Figur 19. ID# 2121:1-09, 2133-09, profil och utsida 

 

 

Figur 20. ID# 2748:2-08, 2797:1-08. Profil och utsida. 

 

Väg 25 (Fig. 21 – 23) Består av endast två enheter, den ena är dock en ensam skärva på ett 

par gram, därför baseras följande data på enheten i Fig. 21. Den är utåtböjd med lång 

mynning och avrundad mynningskant. Tjockleken är 7 mm medan mynningslängden är 31 

mm och mynningsdiametern är 220 mm. Kärlet har således den största uppmätta mynningen i 

materialet. 

   Det enda dekorelementet utgörs av en kälning ca 1 cm nedanför mynningen på kärlets 

insida. 

   Formen har mycket tydliga kopplingar till Novgorod (fig. 22), Vi 48 (fig. 23) och Sig 10 och 

hör till Östersjökeramik b. I Novgorod är formen daterad till en hundrafemtioårsperiod mellan 
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första halvan av 1100-talet till mitten av 1200-talet. Fynd i Sigtuna är daterade till 1150 – 

1250 medan Roslund ger dateringsförslaget 1150 – 1200 för fynden i Visby (Roslund 

2001:132, 367, 382, 391, 452, 466). Inget annat kärl i Västergarn kan rekonstrueras till så stor 

grad som detta. Enligt ICP-analysen kan kärlet komma från Själland. 

 

Figur 21. ID# 17-07, profil och insida, normalt A4-ark som bakgrund. 

 

 

Figur 22. Kärl med samma form som Väg 25 från Novgorod, uppe till vänster. Ritningar av Mats Roslund 

(2001:134). 
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Figur 23. Kärl med samma form som Väg 25 i Visby, Vi 32. Ritningar av Mats Roslund (2001:452). 

 

Väg 26 (Fig. 24) är ett ensamt, men mycket distinkt kärl. Det har en kraftig utåtböjd läpp och 

dekoren består av två linjer på kärlets buk. Mynningsdiametern är 120 mm och 

mynningstjockleken är 7,5 mm. Ytan är skrovlig. 

   Enheten är troligen inte östersjökeramik, men kan lätt misstas för det. Istället har den sin 

troliga härkomst i östra Tyskland, Saxen-Thüringen, där den tyska kugeltopf-traditionen och 

den slaviska traditionen bildade hybrider. Den kom troligen till Gotland i slutet av 1100-talet 

eller under 1200-talet (Roslund 2001:171f, fig. 83). 

   Det finns dock också inom östersjökeramiken en liknande form i Vi 7 (Roslund 2001:449 

Katalogbild 46m), vilket är varför denna enhet tas med här. Tyvärr så diskuterar Roslund inte 

formen i brödtexten, vilket gör det svårt att avgöra om Väg 26 är en analog form till Vi 7. Den 

sparsamma dekoren tyder dock på att enheten ligger närmare det östtyska godset. ICP-

analysen visar dock att det är producerad i Blekinge. 
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Figur 24. Väg 26 – ID#1614/1618-07 

 

Nedan följer en kortare genomgång av de mer ovanliga formgrupperna vars enheter bär för 

lite information för att de tillförlitligt ska kunna jämföras med andra material. (Se bilaga 2 för 

dessa formers bildmaterial). 

 

Väg 2 består av två enheter. Formen är kraftigt inåtböjd, ca 45 grader, och har rak 

mynningskant. Bara den ena enheten har dekor. Mynningstjockleken är 5 mm för den 

odekorerade enheten och 7 mm för den dekorerade. Formen har paralleller i Lund och 

Sigtuna, Lu 1 och Sig 122 (Roslund 2001:404f; 480) och för tankarna till ett bikoniskt kärl. I 

både Lund och Sigtuna är dessa analoga former daterade mellan 1000 och 1150 (Roslund 

2001:335, 382f). Kopplingen till kärlen från Lund och Sigtuna är dock osäker på grund av de 

två enheternas ringa storlek. 

 

Väg 5 består av fyra enheter. Formen är mycket svagt inåtböjd och har en ojämnt tjock 

kärlvägg med ett snitt på 7 mm. Mynningslängden har ett medelvärde på 23 mm. En av 

enheternas mynningsdiameter kunde mätas till 160 mm. En av enheterna har dekor i form av 

en räfflad mynningskant. 
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Väg 7 består av en ensam skärva. Den är svagt inåtböjd och har förtjockad och avrundad 

mynningskant. Väggens tjockhet uppgår till 7,5 mm, men inga andra mått kan tas på grund av 

skärvans ringa storlek. 

 

Väg 8 består också den av en ensam skärva. Den har en kort, avsatt mynning med rak 

mynningskant. Tjockleken uppgår till 5,5 mm och mynningslängden är 11 mm. Dekoren 

består av en enkel skåra som går längs mynningskanten. 

 

Väg 14 består av en enhet. Den är i huvudsak cylindrisk med en ca 1 cm lång utdragen, 

utåtböjd läpp och är 6,5 mm tjock. Läppen går att jämföras i många former, men inte i 

kombination med den cylindriska halsen. 

 

Väg 15 består av en enhet. Likt Väg 16 är den mjukt S-formad, men har en rak mynningskant. 

Den är 7,5 mm tjock och har en mynningslängd på 29 mm. Dekoren består av en skåra som 

går längs mynningskanten, en svag våglinje på halsen som är mestadels bortnött, en rad med 

ca 1 cm stora gropar på skuldran och horisontella streck nedanför skuldran. Likheter finns 

med andra material, men dessa har oftast en kraftigare utböjd mynning och/eller mer 

utbuktande kärlkropp. 

 

Väg 17 består av en ensam skärva. Den är utåtböjd med vågrät kant och en skarp vinkel till 

skuldran. Den är 6,5 mm tjock och har en mynningslängd på 16 mm. Formen kan jämföras 

med Vi 2 och Vi 14. Vi 14 är en av de vanligare formerna inom östersjökeramik a som 

förekommer i Visby, men finns även som östersjökeramik b (Roslund 2001:172, 363f). Detta 

är dock lite missvisande då det är tre enheter inom var godstyp i Visby, men då det är så 

många färre enheter inom östersjökeramik a blir formen vanligare inom den typen. 

 

Väg 18 består av fyra enheter. Den är utåtböjd med svagt konvex utsida och avrundad kant. 

Den är 7 mm tjock och har en mynningslängd på 18 - 19mm samt en enhet med en 

mynningslängd på 22 mm. En av enheterna har dekor i form av diagonala streck på 

mynningskanten samt en våglinje på skuldran. Paralleller kan finnas med Vi 11, fast utan ås 

på insidan, och Sig 307, fast med kortare mynning. Vi 11 är en av de allra vanligaste formerna 

i Visby (Roslund 2001:173, 450, 484). 
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Väg 19 består av sex enheter. Den är utåtböjd och har rak mynningskant. Tjockleken är i snitt 

6 mm och mynningslängden är mellan 14 och 18 mm. Två av enheterna har räfflad 

mynningskant, resterande är fria från dekor. Formen är mycket vanlig inom östersjökeramiken 

generellt och det finns därför ett flertal jämförbara former i Lund, Visby och Sigtuna. Därför 

blir det svårt att fastställa några specifika influenser. 

 

Väg 22 består av två enheter. Den är utåtböjd med läpp på utsidan av mynningen och är 5 mm 

tjock. En av enheterna har dekor i form av täta diagonala streck på mynningskanten, detta är 

dock inte den för Västergarn normala räfflade kanten. 

 

Väg 23 består av fyra enheter. Den är utåtböjd med rak mynningsvägg och läpp på insidan av 

mynningen. Tjockleken är i genomsnitt 6 mm medan mynningslängden är ca 18 mm förutom 

en av enheterna som är 28 mm lång. Tre av enheterna är dekorerade med räfflad mynning och 

en kan möjligen visa spår av en våglinje i skärvans brottyta. Det ska noteras att den räfflade 

kanten kan ha påverkat bedömningen av skärvornas lutning, då mynningskanten blir så 

ojämn, men detta är den mest sannolika lutningen. 

 

4.6. Sammanfattning av formernas dateringar 

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av dateringen av de formgrupper i Västergarn 

som jämföras med analoga former från andra kända och daterade arkeologiska kontexter. 

Utifrån jämförelsen med andra platser kan man redan dra några preliminära slutsatser. Jag 

kommer sedan i diskussionskapitlet presentera ett mera utvecklat resonemang angående 

kronologin. Tyngdpunkten för bruk av östersjökeramik i Västergarn verkar ligga mellan cirka 

1100 och 1175, med upp- och nedgående trender cirka 25 år före och efter denna period då 

östersjökeramiken börjar etableras och när den håller på att fasas ut. Det är intressant att 

notera formernas godstyper i förhållande till dateringarna. Väg 4, 9, 10, 11, 16 och 25 är 

bedömda som östersjökeramik b, medan 12, 13 och 24 är östersjökeramik a. Dessa tre 

formgrupper är också de formerna som har det tidigaste dateringsspannet, som sträcker sig 

tillbaka till första halvan av 1000-talet. I kapitel 7 kommer jag återvända till tabellen för att 

förfina det kronologiska resonemanget samt att ge tänkbara dateringsförslag för Väg 4. För att 

kunna göra detta behöver resultaten från ICP-analysen samt spridningsanalysen av keramiken 

i Västergarn tas med i diskussionen. 
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Tabell 2. De daterade formerna. 
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5. Leran till kärlet – En ICP-analys 

För att spåra härkomsten av Västergarns östersjökeramik och därigenom försöka se om drag i 

materialet som kan vara etniska eller sociala markörer kan synas har jag tagit hjälp av 

Torbjörn Brorsson. Han tog prover från Västergarnsmaterialet och jämförde med 

östersjökeramik från andra delar av Sverige, Danmark och Ryssland. Analysen genomfördes 

för att kunna få mera information för att besvara en av uppsatsens huvudfrågeställningar: 

”Kan östersjökeramiken kopplas till etniska grupper eller sociala grupper i 

Västergarnssamhället?” 

   I detta kapitel presenteras analysens resultat samt vidareförande slutsatser som kan dras 

därur. (För att läsa hur analysmetoden fungerar, se metodkapitlet i början av kapitel 3). 

 

Tabell 3. Proverna och deras fyndplats som ICP-analysen grundas på (Brorsson 2017). 
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Tio prover togs från Västergarn (tab. 3). Dessa valdes ut för att representera ett brett spektrum 

av Västergarns östersjökeramik. 

 

Prov  Fyndnummer Formgrupp 

Västergarn2:   6253:1–10  Väg 10 

Västergarn3:  3642:1–10  Väg 11 

Västergarn4:   4297–10  Väg 4 

Västergarn7:   639:1–12
2
  Väg 12 

Västergarn8:   1346–11  Väg 16 

Västergarn9:   1035–10  Väg 11 

Västergarn10:  3853–10  Väg 4 

Västergarn11:  5177:1–10  Väg 13 

Västergarn12:  17–07  Väg 25 

Västergarn13:  1618–07  Väg 26 

 

Ett problem där enskilda prover tas ur ett större material, är att det inte går att veta om provet 

är representativt för hela formgruppen. Detta gäller främst för provtagningen av Väg 16 som 

är bränd på ett annorlunda sätt än någon annan enhet i materialet, inklusive andra kärl i 

samma formgrupp. Prov 9 är en analys av en enhet som kommer från formgruppen Väg 11. 

Enhetens dekor kännetecknas av högre kvalitet än vad som är vanligt och representerar inte 

nödvändigtvis resten av formgruppen. För att fånga upp detta har ytterligare ett prov av Väg 

11 tagits, vilket är prov 3. 

 

                                                 
2
 Ett mindre förtydligande: År 2012 användes ett annat fyndhanteringssystem än tidigare där fynd från samma 

lager eller kontext fick samma fyndnummer, med ett tilläggsnummer som förklarade vilken kategori fyndet 

tillhörde. Numret för östersjökeramik var 12, varför detta fynd officiellt heter 639:12. I detta arbete fanns det 

dock ingen poäng att använda detta tilläggsnummer. På grund av att det fanns mynningsskärvor från två enheter 

inom fyndposten 639:12 delades den upp i 639:1 och 639:2 likt många andra. 
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Figur 25. Dendrogram över ICP-analysens resultat (Brorsson 2017). 

 

Vi ser i den övre delen av dendrogrammet att proverna 3 (Väg 11), 4 (Väg 4), 7 (Väg 12) och 

9 (Väg 11) bildar ett kluster i Västergarn vilket tyder på att enheterna med all sannolikhet 

blivit producerade av lokal lera på Gotland. Det finns ett ytterligare prov, 11 (Väg 13), i 

klustret som också länkar med Enköping på fastlandet. Men eftersom träden är nära 

besläktade är det svårt att avgöra om prov 11 kommer från den ena eller andra platsen. Det är 

värt att notera att dessa prover också hör till de vanligaste formgrupperna i Västergarn, Väg 4 
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med 31 enheter, Väg 11 med 38 enheter samt Väg 12 och 13 med sammanlagt 19 enheter. 

Väg 12 och 13 har tydliga morfologiska länkar med både Visby och Sigtuna. Det kan 

möjligen förklara länken med Mälardalen som syns i prov 11. 

   Prov 12 (Väg 25) togs på grund av att en stor del av kärlet är bevarat samt dess starka 

morfologiska koppling till Novgorod. Kärlet tycks däremot komma från Själland. 

Morfologiska jämförelser till enheten har främst visat på kopplingar till Visby, Sigtuna och 

Novgorod, men provet har endast svaga kopplingar till dessa områden. I Roslunds material 

från Lund, som bör vara det som är mest likt östersjökeramiken från Själland, verkar denna 

form inte finnas. Om keramikern som producerade kärlet till exempel kom från Novgorod till 

Själland borde formen återfinnas i materialet. Det är däremot fullt möjligt att formen finns på 

Själland, men inte i Lund. 

   Prov 13 (Väg 26) liknar Kugeltopfkeramiken från östra Tyskland. Provet däremot länkar 

enheten till två skärvor från Augerum nära Karlskrona i Blekinge. ICP-analysen talar mot att 

enheten skulle ha importerats från östra Tyskland. Analysen visar dock bara var leran till 

kärlet ungefärligen kom ifrån. Provet jämförs inte heller med prover tagna i östra Tyskland. 

Vi vet således inte egentligen hur provet förhåller sig till området. Det är inte heller omöjligt 

att leran kom från Blekinge, men att keramikern och formtraditionen kom från östra Tyskland. 

   Prov 8 (Väg 16) länkar till keramiken från fursteresidenset Rurikovo Gorodische i närheten 

som ligger mitt emot Novgorod, och kommer troligen också från Ryssland. Det ska dock 

poängteras redan här att detta troligen inte gäller för övriga enheter i formgruppen. 

   På samma sätt som prov 8, 12 och 13 avviker de två sista proven, 2 och 10 (Väg 10 

respektive 4). Proverna kommer inte från Gotland, särskilt prov 2. Det var inte oväntat att 

prov 2 skulle avvika från de gotländska skärvorna, på grund av den ovanliga dekoren. Det 

tycks komma långväga ifrån, eller från en plats dit kontakten inte var vanlig. Södra 

Skandinavien får ses som uteslutet som ursprung för prov 2, kanske kom det från Polen eller 

något annat område som inte finns med i Brorssons databas. När det gäller prov 10 måste 

skillnaderna mellan det och prov 4 pekas ut. Båda är attribuerade som Väg 4 men har olika 

proveniens enligt ICP-analysen. Prov 4 är tillverkad med lera från Gotland, men prov 10 

tillhör en liten undergrupp som avviker svagt i övergången mellan mynning och skuldra samt 

i godsets karaktär. I dendrogrammet finns den närmsta länken i Danmark, men detta är en 

svag länk. Intressant nog är både prov 4 och 10 dekorerat med räfflad mynning. 

   Det är värt att poängtera den varierande proveniens som tycks finnas i materialet. Det tyder 

på att det fanns en tillströmning av människor och varor i Västergarn som kom från ett stort 

område. 
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6. Skärvor i en östersjöhamn – En spridningsanalys 

Östersjökeramiken är spridd över i princip hela det centrala undersökningsområdet (Fig. 26). 

Huvudandelen av östersjökeramiken hittades i området Snauvalds, med små mängder i 

områdena Kyrkogården, Övide och Ammor, se figur 1 för områdesindelningarna och 

överblicken i kapitel 3.3 för mängden keramik i områdena. Området Snauvalds väster var 

fyndtomt på östersjökeramik (se vidare kapitel 6). De största mängderna östersjökeramik, 

över två kilo, hittades i anslutning till husgrund 6, men större ansamlingar fanns också i 

schakt 45 och 29 (Fig. 27). 

 

 

Figur 26. Översikt Snauvalds. Vikt av östersjökeramik i schakten. 
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Figur 27. Vikt i gram per kvadratmeter. Materialet från provgrop 6 och 7 är inräknade i schakt 45. 

 

Det kan vara värt att poängtera skillnaderna i de två kartorna ovan (Fig. 26 och 27). Den som 

visar schaktens totala materialvikt lägger fokus på husgrund 6 i schakt 42/43/46, men detta 

schakt är också mycket större än de flesta andra. Genom att räkna gram keramik per 

kvadratmeter som redovisas i den andra kartan relativeras kontrasten med de andra schakten. 

Det blir tydligt att den stora mängden östersjökeramik från husgrund 6 inte är lika 

framträdande. Istället framträder andra schakt men en hög andel östersjökeramik, främst 
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schakt 45 och 29. En stor anhopning förekommer också i schakt 24 där en stor del av ett kärl 

hittades (ID# 17-07, Väg 25) på utsidan av husgrund 3. 

   Husgrund 6 var föremålet för en kandidatuppsats av Minna Paananen-Kemi (2011) med 

syfte att analysera keramikuppsättningen för att närmare kunna datera husgrunden. 

Husgrunden användes under hög- och senmedeltiden från cirka 1250 till 1400 (Paananen-

Kemi 2011:26), men hon noterade också den stora andelen östersjökeramik, som utgör 

sammanlagt 35%. De andra vanligt förekommande godstyperna var rödgods, främst äldre, 

26%, och protostengods, 23% (Paananen-Kemi 2011:14). Att östersjökeramiken var så väl 

representerad tolkade hon som en indikation att ett tidigare hus har funnits på samma plats. 

Östersjökeramiken och annat material kom till användning i husgrundens fyllningsmassa. 

Husgrund 6 blev inte totalundersökt. Man grävde inte under stenpackningen som var 

fundamentet till den yngre husgrunden. Det finns därmed med all sannolikhet ännu mer 

östersjökeramik på platsen. 

   Inte heller husgrund 9 undersöktes helt, utan golvet lämnades orört. Majoriteten av 

östersjökeramiken hittades utanför, speciellt söder om huset. Trots den begränsade 

undersökningen hittades det nog mycket keramik för att det skulle lämna ett tydligt avtryck i 

spridningskartorna (se Fig. 26 – 27). Husgrundens keramikmängd går dock inte att jämföra 

med mängden i husgrund 6. Man kan redan här dra slutsatsen att användningstiden av 

husgrund 9 sammanfaller med östersjökeramikens brukstid i Västergarn eftersom det vid 

husgrunden endast finns mycket små mängder av andra godstyper (Holmbäck 2014: Tab. 22). 

   I en annan kandidatuppsats tar Albin Eriksson upp gotländsk bokultur under medeltiden 

(2016). Bland flera exempel från Gotland och fastlandet analyserar han också tre av 

husgrunderna från Västergarn, husgrund 1 i schakt 17, husgrund 9 i schakt 59 och härdpallen i 

schakt 45. Utifrån positionen av härdpallarnas hörnstolpe ger Eriksson förslag till 

rekonstruktion av husens storlek och orientering. Han ger också förslag på en datering av 

husgrunderna: Husgrund 1 till 1220 - 1288 efter myntfynd, husgrund 9 till tidigt 1200-tal och 

härdpallen i schakt 45 till 782 - 1024 efter ett C14-prov. Den sista dateringen beror dock 

troligen på att träet i fråga var återanvänt, då inget bland fyndmaterialet tyder på en så tidig 

datering. Keramiken i schakt 45 bestod nästan uteslutande av östersjökeramik, och av detta 

hör majoriteten av mynningarna till Väg 13 vilket tyder på en datering till tidigt 1100-tal. 

   Det kan också finnas en poäng i att se på var östersjökeramiken inte, eller i ringa mängd, 

framkom. I området Snauvalds väster fanns det ingen östersjökeramik alls. I kyrkogårdens 

område fanns mycket små mängder. Majoriteten fanns i det nordligaste av schakten (schakt 

2), längst bort från kyrkorna, ca 50g. Den enda formgrupp som identifierats av keramiken från 
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kyrkogården är Väg 5, se spridningskartan för formgruppen i bilaga 1. Godstypen användes 

inte som gravgods, så det är föga förvånande att så lite hittades i kyrkogården. Att majoriteten 

hittades längst bort från gravarna kan också ha att göra med att schakt 2 inte låg på 

kyrkogårdsfastigheten utan på Snauvalds 1:2, i närheten av de upptäckta husgrunderna. I det 

sydligaste området, Ammor, grävdes sex provgropar varav fyra hade östersjökeramik. Med 

mindre än tio gram i varje provgrop var det mycket små mängder, men bara närvaron av det 

visar en viss aktivitet. Med huvudområdet Snauvalds husgrunder och stora fyndmängder är 

det lätt att glömma periferin. 

 

6.1. Spridning av formgrupperna 

Nedan redovisar jag hur Väg 4, 11, 12, 13, 25 och 26 är spridda över utgrävningsområdet. Jag 

väljer att behandla dessa formgrupper då efterspridningen är tydligast. De andra formerna har 

stor utbredning med enstaka nedslag och följer generellt spridningen av Väg 4 och 11 fast i 

mycket mindre skala. Spridningskartor för alla formgrupper går att finna i bilaga 1. I början 

av kapitlet nämnde jag att det fanns östersjökeramik i andra utgrävningsområden än det 

centrala Snauvalds. Men från dessa andra områden kom enbart tre mynningsenheter, en från 

Kyrkogården och två från Övide. Då dessa delar av utgrävningen bestod av mindre schakt blir 

kontexten otydlig och otillräcklig. Därför koncentrerar jag mig på det området Snauvalds. 

 

Symbolförklaring till spridningskartorna finns i bilaga 1. 

 

Väg 4 + Väg 11. Väg 4 (Fig. 28) är koncentrerad till området kring husgrund 6 samt 

härdpallarna i schakt 45 och 29. Eftersom formgruppen är den näst vanligaste i Västergarn 

förefaller det inte märkligt att den på många sätt också speglar den generella spridningsbilden 

av hela det östersjökeramiska materialet (Fig. 28). Väg 11 (Fig. 29) är på samma sätt som 

Väg 4 i huvudsak koncentrerad till området kring husgrund 6 och upp mot schakt 45, med 

mindre nedslag vid husgrund 7, 4 och 10 (Se Fig. 26 för husgrundernas lägen). I motsats till 

Väg 4 förefaller Väg 11 vara kraftigare företrädd kring husgrund 7, 9 och 10. 
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Figur 28. Spridning av Väg 4. 
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Figur 29. Spridningen av Väg 11. 

 

Väg 4 och Väg 11 utgör tillsammans 45% av alla enheter. Eftersom de är mycket vanligare än 

andra former är det rimligt att anta att de representerar kärlen som användes till vardags. De är 

också till stor del lika varandra till form, med ungefär lika tjocklek, mynningslängd och 

mynningsvidd. Till dessa två formgrupper hör dock också några av de mindre företrädda 

formerna, som Väg 9 och 16, som formmässigt lika, men likheterna mellan dessa formgrupper 

tar vi sedan upp i diskussionen. 

 

Väg 12 + 13 är koncentrerade till ett mindre område, härdpallen i schakt 45 och området 

direkt söder därom (Fig. 30 - 32). 

   Formgruppernas ringa spridning över området kan ha flera orsaker. Keramiken kan ha haft 

en specifik funktion eller hört till en verksamhet som föregick i fyndområdet, eller så hörde 
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keramiken till en särskild grupp i Västergarnssamhället. Den säregna fyndspridningen kan 

också tyda på en kronologisk skillnad. Kärlens tjocklek och grövre gods tyder på att Väg 12 

och Väg 13 kan vara äldre än t.ex. Väg 4 eller Väg 11, men de kan också ha hört till en 

separat formtradition som användas samtidigt. 

   I figur 32 syns spridningen i schakt 45 och närliggande schakt. Vi kan notera att skärvorna 

till båda formgrupperna inte alls hittades inne i huset som härdpallen hört till. Detta om vi 

utgår från att Erikssons tolkning av husets position är den korrekta (Eriksson 2016:19). Istället 

låg de ett par meter utanför samt vid stolphålen i schakt 51. Det är fortfarande oklart till 

vilken konstruktion stolphålen hörde. Schakt 56 öppnades just för att undersöka om de 

tillhörde ett stolpbyggt hus, men inga fler stolphål hittades i området. 

 

 

Figur 30. Spridningen av Väg 12. 
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Figur 31. Spridningen av Väg 13. 
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Figur 32. Detaljkarta över Väg 12 och Väg 13. Beigea cirklar är stolphål. Husgrund 6 i nedre högra 

hörnet. Notera stolphålet i hörnet på härdpallen i schakt 45. 

 

Väg 25 + 26 (Fig. 33 - 35) Som tidigare konstaterades är dessa två former distinkta från 

resten av materialet gällande formgivningen och i ICP-analysen. De hittades också nära 

varandra i en del av utgrävningsområdet som intressant nog inte innehåller något exempel av 

Väg 11 och bara en mynning av Väg 4. En ensam skärva utöver ID# 17-07 blev klassificerad 

som Väg 25, den hör dock till ett annat kärl och är så liten att klassificeringen inte är helt 

säker. Därför bortser jag från den skärvan i denna analys 

   Den skärvrika enheten ID#17-07 hittades bredvid husgrund 3 i schakt 24/31. I 

utgrävningsrapporterna tolkas husgrunden vara av samma typ med stensyll som den i schakt 

17 (Norderäng 2007:14; 2008:14ff). Husgrund 3 är dock ingen tydlig kontext. Det tycks vara 

ett litet hus på ca 18 kvadratmeter med en brunn på östra sidan samt tre stolphål till synes 

slumpmässigt placerade. Stolphålen kan dock vara rester efter tidigare eller senare 

konstruktioner. ID# 17-07, 340 g i enheten med ytterligare 450 g som troligen hör till samma 

kärl, låg troligen precis utanför, längs husets västra vägg. Prover på trärester i husgrund 3 gav 

det dateringen 1020 – 1260 enligt sigma 2 kalibrering (Norderäng 2010 fig.14). Detta kan 

jämföras med den keramiska dateringen av Väg 25 till 1150 - 1250. C14-dateringen stämmer i 

stor del med keramiken som hittats i anslutning till husgrund 3, som till största delen består av 
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östersjökeramik (900 g) och med små mängder rödgods och stengods (ca 40 g var). På grund 

av eldpåverkade trälämningar tolkades det att huset brunnit (Norderäng 2007:14). Detta skulle 

kunna förklara varför en så stor del av samma kärl hittades, då det inte blev utstädat. 

   Väg 26, som består av fyndposterna 1614-07 och 1618-07, hittades på varsin sida om 

husgrund 2 i schakt 23. Träprover daterar husets konstruktion till 1044 - 1268 (Norderäng 

2010 fig. 14). I huset hittades två gotländska mynt från 1225 – 1288 (Kilger et al. 2015:83), 

men också en myntdepå med tre gotländska penningar från 1288 - 1361 och två av Magnus 

Erikssons penningar från 1340 - 1354 (Kilger et al. 2015:80). Där hittades också en 

vikingatida balansvåg (Kilger et al. 2015:76). Om vi lägger till Väg 26 som daterats mellan 

cirka 1175 och 1300 verkar dateringarna sammanlagd peka på att huset är från 1200-talet, 

men det är utan att ta hänsyn till övrig keramik från husgrunden. 62% (675 g) av schakt 23s 

keramik är östersjökeramik och 22% är yngre svartgods. Övriga 16% fördelar sig jämnt 

mellan de vanliga godstyperna från medeltiden. Eftersom det finns en så stor andel 

östersjökeramik och svartgods kan tomtens huvudsakliga brukstid dateras till ca 1100 - 

1250/1300. Denna datering stöds också av formreferensen Väg 16 (se Fig. 28 och bilaga 1) 

som finns representerad med tre enheter och som är daterad till perioden mellan 1125 och 

1200. Det är därför troligt att husgrund 2 föregicks av en tidigare byggnad på samma plats, 

likt husgrund 6. Detta skulle förklara de många olika dateringarna som kommer från schakt 

23, då de kommer från två olika perioder. Det föregående huset skulle föreslagsvis ha använts 

under 1100-talet, tillsammans med östersjökeramiken. Det senare huset med stengrund 

användes sedan under 1200 och 1300-talen. 
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Figur 33. Spridningen av Väg 25. Pricken i schakt 24 är ID# 17–07 (Fig. 19), medan den i schakt 29 är den 

ensamma mynningsskärvan som tydligt hör till ett annat kärl. 
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Figur 34. Spridningen av Väg 26. Den ensamma enheten består av två fyndposter. 
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Figur 35. Detaljkarta över Väg 25 och Väg 26. Husgrund 2 i schakt 23 och husgrund 3 i schakt 24/31. 
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7. Vågen mot vallen – En strandlinjemodell 

Detta kapitel är en exkurs i hur vi kan hitta den tidigmedeltida strandlinjen och hur denna 

relaterar sig till vallen och Västergarns äldsta historia utifrån östersjö-keramiken. 

 

Figur 36. Strandlinjer Västergarn
3
. Den röda linjen till vänster är 2 möh. Ekvidistansen är 0,5 m, så den 

gröna linjen längst till höger ligger på 3,5 möh. Påverkade delar av utgrävningen markerade i rött och 

vallens ändar markerade i grönt. Den ljusa halvmåneformen är Västergarnsvallen. 

 

Att göra en strandlinjemodell (Fig. 36) över det medeltida Västergarn är förknippat med ett 

specifikt problem. Den moderna vägen som går mellan Visby och Klintehamn går mellan 

havet och Västergarns fornlämningsområde. Vägen påverkar strandlinjenivån som ligger på 2 

meter och i viss utsträckning även nivån upp till 2,5 meter. Om man ser på kartan så ligger 

valländarna (områdena markerade i grönt) idag på 3,5 meter. Man får intrycket av att spår av 

vallen kan skönjas även på en nivå lägre än 3,5 meter och att den därför eroderat eller 

förstörts under tidens gång. Detta verkar dock inte vara fallet eftersom det vid norra valländan 

går en fastighetsgräns med gårdsvägar på var sida gränsen. Vägarna är upphöjda svagt från 

                                                 
3
 Kartan baseras på höjddata (LIDAR) hämtad från Sveriges Lantbruksuniversitet (maps.slu.se). 
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omgivande terräng. Den södra ändan är mer diffus, men är också den sannerligen påverkad av 

det moderna landskapet. Det som på kartan kan se ut som rester av vallen är således av 

modern åverkan. Därför kan vi inte se på höjdkartor likt denna om vallen sträckt sig längre ut 

eller inte. Linjerna på 3 och 3,5 meter passar överraskande väl ihop med valländarna och får 

förmodas representera tidshorisonten då den konstruerades. 

   Nu har vi sett vad strandlinjen kan säga om förhållandet mellan vallen och terrängen. Om vi 

sedan korrelerar min strandlinjemodell med fynden som gjorts i området, främst 

östersjökeramiken, kan vi närma oss Västergarns tidigaste bebyggelsehistoria. Intressanta är 

de arkeologiska undersökningsschakten som ligger på 3 till 3,5 meters höjd, på samma nivå 

som dagens valländar. 

   Schakt 47 och 48 söder om Sandavägen ligger idag på fastigheten Övide. Keramiken i det 

tolv kvadratmeter stora schakt 47 uppgår till 350 g, vari de vanligaste godstyperna är yngre 

rödgods, stengods och östersjökeramik, varav östersjökeramik 31 %. I det fyra kvadratmeter 

stora schakt 48 hittades 210 g keramik, med ungefär samma godsuppsättning som schakt 47, 

varav östersjökeramik 26 %. I samma område har man tidigare hittat två lösfunna arabiska 

silvermynt. Dessa mynt ger området en vikingatida/tidigmedeltida prägel, men när mynten 

hamnade där kan inte sägas. 

   Keramiken i det tre kvadratmeter stora schakt 41, norr om Sandavägen, som ligger mellan 3 

och 3,5 meters höjd, uppvisas ett spektrum av de vanliga godstyperna mellan 1200- och 1500-

talen. Keramiken domineras yngre rödgods med cirka 75 %. Rödgodset kommer i bruk från 

mitten till slutet av 1300-talet (Holmbäck 2014:13). I det åtta kvadratmeter stora schakt 37 

hittades samma godstyper, också här med tyngdpunkt i det yngre rödgodset (ca 60%). I schakt 

38, som ligger längre till väster på 2,5 meters höjd, hittades endast 4 skärvor av modern 

keramik vilket tyder på att det området aldrig bebyggdes eller kom till användning under 

medeltiden. Inget av dessa tre schakt innehöll östersjökeramik, och schakt 37 och 41 innehöll 

bara mycket små mängder av de äldre godstyperna som yngre svartgods och äldre rödgods. 

   Tack vare keramikens datering och utifrån spridningsmönstret i terrängen menar jag att man 

kan korrelera strandlinjerna med bebyggelsefaser innanför vallen. Den äldsta fasen av 

bebyggelsen ligger över 3,5 meters höjd och markerar nivån då platsen började brukas och 

vallen byggdes. I och med landhöjningen följde aktiviteterna stranden och man tog de 

torrlagda ytorna i anspråk. När bebyggelsen började etableras under cirka 3 meters höjd hade 

östersjökeramiken slutat att användas. När landet höjt sig så mycket att strandlinjen gick på 

2,5 meters höjd och området vid schakt 38 kunde brukas hade bebyggelsen slutat att 

expandera. Då tog man inte längre de nya strandytorna i anspråk. Som en konklusion av att 



59 

 

kunna avgränsa östersjökeramikens horisont tycks nivån på 3,5 meters höjd representera 

1100-talet, området mellan 3,5 och 3-meterslinjen representera 1200-talet och 3-meterslinjen 

och därunder 1300-talet och senare. Om vi antar att en viss erodering och/eller förstörelse 

påverkat valländarna, och att de byggdes upp mot vattnet tycks vallen ha blivit uppförd under 

1200-talet, ungefär samtidigt som Visby ringmur. Men detta antagande förbiser dock några 

andra detaljer i landskapet. Om Västergarns dåtida kust var så långgrund som den är idag kan 

man anta att det var svårt att försvara platsen eftersom valländarna slutade vid själva stranden. 

Därmed var det möjligt att kringgå vallen på sjösidan. Med detta menar jag att det inte är 

långsökt att hävda att valländarna fortsatte en bit ut i vattnet. Det betyder att det finns en 

teoretisk möjlighet att vallen redan kan ha existerat när stranden gick på ca 4 metersnivån 

vilket teoretiskt skulle motsvara 1000-talet. Sedan kan vi se på vallens relation till kyrkorna. 

Ruinen av den äldre kyrkan är placerad helt innanför vallen. Den yngre kyrkan däremot, som 

kan ha uppförts under 1200-talets mitt (Zachrisson 1999:66), är placerad precis intill eller rakt 

på där vallen gick. Vid kyrkorna och kastalen är vallen helt raserad. Detta kan bero på att 

vallens material användes till uppförandet av den nya kyrkan, kanske kastalen också (Carlsson 

2011:85f). Det är inte heller omöjligt att även den gamla kyrkan är byggd av material från 

vallen. Detta skulle tyda på att vallen uppfördes som tidigast under 1000-talet och som senast 

under 1100-talet. 
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8. Diskussion – En Väg till Västergarn 

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga och tolka Västergarns östersjökeramiska 

material. För att uppfylla uppsatsens syften har jag först definierat och kategoriserat 

mynningarna till 21 formgrupper. Det är utifrån dessa formgrupper som resten av arbetet 

baserats på. Sedan har formgrupperna jämförts mot andra material för att om möjligt se om 

hela materialet eller enskilda former är influerat från annat håll. Genom liknande former i 

andra, daterade, material har ett förslag till datering av Västergarns mer vanligt 

förekommande former kunnat framställas. Därefter har formerna ställts mot fyndkontexten i 

form av spridningskartor för att ställa dem i relation med husgrunderna, annan keramik och 

andra fynd. 

Frågeställningen jag utgick från var som följer: 

 

 Vad kan östersjökeramiken säga om husgrunderna och Västergarns äldsta 

bebyggelsehistoria? 

 Hur ser östersjökeramikens morfologi ut på platsen, hur förhåller den sig i jämförelse 

med andra platser och kan en kronologi över de olika formerna byggas upp? 

 Kan östersjökeramiken kopplas till etniska eller sociala grupper i Västergarnssamhället? 

 

Dateringarna som presenterades i den morfologiska delen av analysen behöver diskuteras mer 

utförligt. Dateringarna är baserade på analoga former från andra platser och inte efter lokala 

kontexter från Västergarn och övriga Gotland. Detta betyder att dateringarna är 

tolkningsförslag. Det finns förbehåll för dateringsförslagen, men de kan tjäna som 

utgångspunkter för framtida arbeten med östersjökeramik på Gotland. Att datera utifrån de 

lokala kontexterna i Västergarn skulle dock kräva en helt egen studie där hela fyndmaterialet 

skulle behöva bearbetas. 

   De former som har de tydligaste morfologiska likheterna med andra platser, som till 

exempel Lund och Visby, är mina formgrupper Väg 12/13, daterade till 1050 – 1180, samt 

Väg 25 som dateras till 1150 - 1250. De kan därför ge de säkraste dateringarna. Den 

formgruppen som jag är mest osäker på vad det gäller den absoluta dateringen är Väg 9. Till 

den kan också Väg 4 ställas då den saknar paralleller från andra platser. Troligen hör Väg 9 

till första halvan av 1100-talet. Väg 11 finns i samma tidsfönster, men hur relaterar sig Väg 4 

till detta? Eftersom Väg 4 och 11 är de vanligaste formgrupperna i Västergarn är det viktigt 

att dessa kan ges absoluta dateringsramar. 
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8.1. Dateringen av Väg 4 och Väg 11 

På grund av Väg 4 och Väg 11 är de vanligaste formgrupperna i Västergarn, samt den 

likartade spridningen av dessa, kan de diskuteras i relation till varandra. Mängden visar att de 

troligen var de vanligaste vardagskärlen i Västergarn. Men eftersom det inte finns några 

analoga förebilder för Väg 4 på andra fyndplatser finns det inga hållpunkter för dateringen. 

Därför kan man inte lätt veta om den ena ersatte den andra eller om de användes parallellt. Jag 

ser två alternativa tolkningsmöjligheter för denna relation. Det första är att de var samtida 

men hade annorlunda funktioner och användningsområden. Eftersom inga lock hittats får vi 

anta att sådana eventuellt gjordes av mer förgängliga material än keramik, som trälock eller 

läder-/tygbitar som fästes med rep runt kärlets hals. Den senare förslutningsvarianten skulle 

passa mycket bättre på den cylindriska Väg 11 än den inåtböjda Väg 4. Med detta lilla 

exempel vill jag visa på formernas möjliga olika funktioner. En poäng som talar för att de var 

samtida är att östersjökeramiken mängdmässigt avtar kraftigt efter cirka 1175, ungefär då som 

nya godstyper som yngre svartgods (B I) kan ha introducerats i Västergarn och börjat brukas 

av befolkningen. Det yngre svartgodset finns också i betydande mängd, nästan 5 kg, i 

Västergarn. Denna tolkning talar för att både Väg 4 och 11 var i bruk samtidigt och utgjorde 

huvuddelen av keramiken fram till att andra godstyper började användas. Det är inte heller 

otänkbart att det fanns två eller fler verkstäder i eller i nära kontakt med Västergarn som 

producerade varsitt gods. 

   Det andra tolkningsalternativet är att den ena formen ersatte den andra. I Novgorod finns 

cylindriska former som liknar Väg 11 och som dateras till 1050 (Roslund 2001:131), Dessa 

har dock helt annan dekor jämfört med de cylindriska kärlen från Lund som dateras mellan 

1075 och 1175. Därmed blir det en fråga om varifrån influensen till den cylindriska 

kärlformen kom, Lund med förebilder från västslaviskt område, eller från Novgorod och det 

östslaviska området. Roslund menar att majoriteten av Visbys östersjökeramik kom från öster, 

men det betyder inte nödvändigtvis att samma sak gällde för Västergarn. Detta är dock svårt 

att svara på i nuläget. Det är inte alls säkert att samma förhållanden gällde på Gotland och att 

man kan tillämpa samma dateringspann för Väg 11, men för diskussionens skull utgår jag från 

att det är i stort sett jämförbart. Under förutsättningen att de gotländska verkstäderna var i 

kontinuerlig drift skulle det betyda att kanske fyra till fem generationer av keramiker fortsatte 

tillverka cylindriska kärl av denna typ under en hundraårsperiod. Under den tidsperioden 

skulle det finnas förutsättningar för att Väg 11 utvecklades till en annan form, eller att en 
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annan form, till exempel Väg 4, utvecklades till Väg 11. Speciellt då de lokala keramikerna 

inte nödvändigtvis stagnerat formmässigt likt keramikerna i Lund efter att man tappade 

kontakten med England efter 1066 (Roslund 2001:83f). 

   Spridningsmönstret av de två formgrupperna kan möjligen ge ett svar till vilket alternativ 

som är mest sannolikt. Spridningen är i stort sett lika (Fig. 28 - 29), men skiljer sig åt i vissa 

delar av undersökningsområdet. Väg 11 är starkare företrädd kring husgrund 9 och 10 i det 

nordliga undersökningsområdet, däremot är Väg 4 vanligare förekommande i anslutning till 

härdpallarna i schakt 29 och 45. (Se Fig. 26 för schakten och husgrundernas positioner.) 

Kring husgrund 9 och 10 har det hittats nästan uteslutande östersjökeramik, med små mängder 

annan keramik (Holmbäck 2014:17). Av östersjökeramiken vid dessa husgrunder är Väg 11 

vanligast med ett enstaka exempel av andra formgrupper. Schakt 45 domineras av Väg 13 

som har en något äldre datering än Väg 11. I schakt 29 hittar vi två av de fyra enheterna av 

Väg 24, som har den allra äldsta dateringen, samt ett vikingatida mynt (Kilger et al. 

2015:78f). Kontexten och kombinationerna av kärlformer i de olika schakten tyder på att Väg 

4 skulle vara något äldre än Väg 11, dock inte mycket då de på de flesta ställen vad det gäller 

utbredningen överlappar varandra. Kan det finnas några ledtrådar i utsmyckningen mellan de 

båda grupperna? Dekoren skiljer sig inte mycket. De flesta av enheterna i båda formgrupperna 

bär våglinjer som dekor. Den största skillnaden är den räfflade mynningen som främst 

utmärker Väg 4. Det kan dock inte sägas om denna dekoryttring är äldre eller yngre än Väg 

11. Däremot finns inom Väg 11 ett enda exempel ID# 1035-10 (Fig. 11) där dekoren håller 

mycket högre kvalitet än vad som är vanligt på platsen. Dekoren är utförd med mer precision 

och jämnare vågband än de vanliga våglinjerna. Detta kärl tycks vara producerat på Gotland 

enligt ICP-analysen (Brorsson 2017). Att dekoren är bättre utförd behöver dock inte betyda att 

det är yngre. Om form- och dekorvärlden var stagnerande skulle det vara det motsatta som 

gällde, att kvaliteten på dekoren var som bäst innan stagnationen. Något som skulle tyda på 

stagnation har dock inte observerats i materialet, förutom enstaka exempel håller dekoren hos 

de flesta formgrupper generellt jämn kvalitet.  

   Om vi sammanfattar de olika observationerna kan man komma fram till följande slutsats 

vad det gäller formgruppernas inbördes relation. Följer man kronologin som tillämpas för 

analoga formgrupper till Väg 11 kommer produktionen igång i sista fjärdedelen av 1000-talet. 

Utifrån en samlad bedömning av alla formgrupper menar jag att produktion och användning 

av Väg 11 startar senare i Västergarn. En viktig anledning är att jag finner det föga sannolikt 

att alla formgrupper som inte kunnat dateras skulle vara äldre och har varit i bruk innan Väg 

11. Tolkningsmöjligheterna som jag lagt fram här utesluter dock inte varandra utan 
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representerar snarare en lösning som förenar båda alternativen. Det är främst skillnaden i 

utbredningen som tyder på att de inte var helt samtida. Den arkeologiska kontexten tyder på 

att Väg 4 är den äldre gruppen. En viss överlappning skedde dock troligen då båda formerna 

användes parallellt. 

   Utifrån detta resonemang vill jag presentera en reviderad kronologi för Väg 4 och Väg 11 i 

Tabell 4. I tabellen har jag placerat Väg 4 i perioden 1075 - 1150 samt förkortat dateringen av 

Väg 11 till 1125 - 1175. En ytterligare poäng som talar för att Väg 4 utvecklades till Väg 11 

är Väg 9 som typologiskt sett kan klassificeras som en mellanform mellan de två. Väg 9 kan 

också dateringsmässigt placeras mellan de båda andra. Detta skulle kunna tyda på att Väg 4 

brukades i större skala kring sekelskiftet 1100, men formen blev mer cylindrisk under första 

kvartalet av 1100-talet. Den räfflade kantdekoren avtog likaså och kanten blev rundare till 

formen som sedan under andra kvartalet utvecklades till Väg 11. 

 

Tabell 4. Reviderad kronologi jämförd med tidigare tabell. Röda dateringar är formgrupper som är 

vanliga i Västergarn. Mörkblå är importerade formgrupper. Gröna dateringar är oklara om de är 

importer eller inte. 

 

 

8.2. Lokala eller importerade formgrupper? 

Dateringen av Väg 10 (Fig. 9) är problematisk då användningsperioden, som baserar sig på 

dateringar från andra platser, sträcker sig över 150 år, från 1100 till 1250. Ett sådant långt 

dateringsspann framstår som osannolikt. De finns utspridda på hela utgrävningsområdet, en 

enhet i det nordligaste schakt 63, två i anslutning till husgrund 6 och en inuti husgrund 2 (Fig. 

37). Det visar sig dock svårt att precisera dateringen utifrån husgrunderna. Östersjökeramiken 

i Husgrund 6 kommer troligen från ett tidigare hus på samma plats och användes som 

grundfyllnadmaterial. Paananen-Kemi (2011) daterade den senare stengrundshuset till 1250 – 

1400 vilket skulle betyda att skärvorna hamnade där innan dess. Husgrund 2 har många 

dateringar (Se det sista stycket i kapitel 5 om Väg 26) men de saknar precision. Sålunda går 

det inte i det nuvarande stadiet att precisera dateringen av Väg 10 ytterligare. 
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   Väg 10 är ovanlig i ett par hänseenden, främst i den för formen unika dekoren, men också i 

mynningsvidden som är minst bland alla de mätbara enheterna, 80 – 100 mm. Frågan är om 

dessa drag hör ihop och säger något om kärlens funktion? Profilen tyder på att kärlen var 

mycket små och passar därmed inte till förvaring av till exempel sädesslag. De passar däremot 

bättre till att användas som dryckeskärl eller till förvaring av små, och kanske mer ovanliga, 

material. Båda dessa alternativ skulle kunna vara skäl till mer konstfullt gjord dekor istället 

för de vanliga vågbanden. Ett dryckeskärl som står på bordet har inte samma status i köket 

som förvaringskärlet som står i ett hörn. Samma är det med det lilla förvaringskärlet 

innehållande mynt eller örter som står på den figurativa spiselkransen. Ett förvaringskärl som 

innehåller ovanliga eller viktiga saker och står på en central plats i rummet. Poängen är att 

kärlen med sin ringa storlek kan ha haft särskilda användningsområden som i sin tur 

framhävdes med en ovanlig dekor. Det begränsade antalet, spridningsmönstret, kärlformen 

och den ovanliga dekoren tyder sammantaget på att kärlen var importer. När kärlen 

importerades och kom till användning är svårt att uttala sig om i nuläget. Eftersom dekoren är 

så pass likartad på de fyra dokumenterade enheterna är det dock troligt att Väg 10 hade en 

relativt kort användningstid i Västergarn. 
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Figur 37. Väg 10. 

 

Väg 16 har hittills inte gjort något större intryck i diskussionen. Detta beror huvudsakligen på 

att formen har en jämn fyndspridning (Fig. 38). Om vi utgår från en typologisk utveckling av 

kärlformen i Västergarn utgör Väg 16 den yngsta lokala formgruppen. Typologiskt ser den ut 

att avsluta serien som börjar med Väg 4 – 9 – 11 – 16. Väg 16 har samma rundade 

mynningskant och ungefär samma mynningstjocklek och mynningslängd som Väg 11 men 

med skillnaden att Väg 16 är svagt utåtböjd. Det finns dock en invändning till detta 

resonemang. ICP-analysen av en enhet från Väg 16 tyder på att kärlet blev tillverkat i 

Ryssland. Analysen är dock gjord på ID# 1346-11/1530:2-11 (Fig. 18) som är bränd olikt 

något annat exempel i materialet där ytan på kärlet är ljust beige till ett djup på ca 1mm där 

färgen skarpt övergår till en jämnt grå ton. De andra enheterna inom Väg 16 håller samma 

färgtoner som majoriteten av enheterna i materialet. Den analyserade enheten framstår snarare 

som en anomali. Därmed går det fortfarande att argumentera för att Väg 16 kan ha utvecklats 
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ur Väg 11. Även dateringen av analoga former tyder på att Väg 16 kom i bruk efter Väg 11. 

Det finns därför inget direkt skäl att den föreslagna ordningen bör ändras. Men för att 

slutligen avgöra om Väg 16 verkligen är lokalt producerad på Gotland eller kommer från 

Ryssland behöver fler ICP-analyser göras. 

 

 

Figur 38. Väg 16. Kärlet som troligen kommer från Ryssland, ID# 1346-11/1530:2-11, hittades i schakt 52, 

på norra sidan av husgrund 6 i schakt 42/43/46. 

 

8.3. Keramiken och den tidigaste bebyggelsen i Västergarn 

Vad kan mina analyser av östersjökeramiken säga om det tidigaste Västergarn? Här behövder 

vi igen se på formgruppen Väg 24. Trots att ingen direkt analog form kunde hittas till Väg 24 

i materialet från Lund eller Visby finns det paralleller från andra områden som tyder på att 

formgruppen tillhör den tidigaste formen i Västergarnsmaterialet. Analoga formgrupper finns 

utanför Sverige i det västslaviska området som till exempel Mähren och dateras till andra 

halvan av 900-talet (Roslund 2001:89ff, fig. 12-j). Paralleller förekommer också i 
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Starigard/Oldenburg i Schleswig-Holstein från cirka 1000 – 1150 (Roslund 2001:110f, fig. 

34). Förebilderna tycks därmed komma från den senslaviska perioden när man började 

tillverka östersjökeramik. Här närmar vi oss början av 1000-talet. Dateringen till 1000 – 1125 

som presenterades i den morfologiska analysen tycks således vara rimlig, även fast den kan 

vara något äldre eller yngre än så. Är enheterna av Väg 24 från första halvan av 1000-talet gör 

det att formgruppen är den klart äldsta bland Västergarns östersjökeramik. På samma sätt som 

Väg 10 tyder dock det ringa antalet enheter på att formgruppen är en import som enbart 

använts under kort tid i Västergarn. Den exakta tiden då formgruppen användes i Västergarn 

är således fortfarande oklar i nuläget. 

   Analyser som gjorts på andra fyndkategorier ger en jämförbar dateringshorisont för det 

tidigaste Västergarn. Ett exempel är Andrea Horvaths genomgång av enkelkammarna från 

Västergarn (2012). Hon identifierar tre typer av enkelkammar samt en typ av fodralkam. 

Hennes klassifikation baseras på Broberg och Hasselmos standardverk om medeltida kammar 

samt Thunmark-Nyléns arbete. De identifierade sammansatta enkelkammarna är av typ 1C 

och 1D (Broberg & Hasselmo 1981) och slätkammen EK4 (Thumark-Nylén 2006: 255, 259f), 

dessutom har kamfodral av typ FK3 också identifierats (Thumark-Nylén 2006: 255, 259f). 

Huvuddelen av de sammansatta enkelkammarna, 24 stycken av 37, utgörs av typ 1C (Horvath 

2012:30). I sin diskussion argumenterar hon för att 1C är daterad till ca 1050 – 1150 medan 

hon i sitt resultatkapitel säger att den är daterad från slutet av 1100-talet till mitten av 1200-

talet. Källorna hon använder som referenser speglar dock dessa olika dateringar (Horvath 

2012:30, 34). Vad som är den korrekta dateringen är dock oklart. Typen 1D med tre exempel 

finner hon troligast hör till 1100-talet. Det ensamma exemplet av EK4 samt de nio exemplen 

av FK3 dateras till ca 1090 – 1200 (Horvath 2012:34f). Den huvudsakliga 

användningsperioden tycks därmed vara under 1100-talet, med viss aktivitet under 1200-talet 

och möjligen även under senare delen av 1000-talet. Jämför vi med östersjökeramiken så är 

det inte orimligt att några kammar kommer från 1000-talet. 

   Dateringen av det äldsta Västergarn samt de slutsatser som tidigare framhölls av Nerman, 

Floderus, Roslund, Cassel och Hed Jakobsson, och som dominerat bilden av platsen behöver 

utifrån föreliggande analys av östersjökeramiken tas upp igen och revideras. Utifrån analyser 

av östersjökeramiken går det nu att konstatera med all önskvärd tydlighet att 1100-talet var en 

aktiv period i Västergarns historia. Även under 1000-talet föregick aktivitet, om än i mindre 

skala. Då detta arbete är en mikrostudie av Västergarn skulle det var mycket intressant att se 

hur väl detta material kan jämföras med det från andra gotländska hamnar, till exempel Fröjel. 

Är det möjligt att Väg 4 är en lokal gotländsk form, eller till och med en lokal form från 
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Västergarn? Jag finner det mindre trovärdigt, med tanke på hur många olika former som finns 

inom östersjökeramiken, att Väg 4 skulle vara en helt egen formgrupp som enbart fanns i 

Västergarn. Men det går dock inte att utesluta. 

 

8.4. Västergarn och Visby 

Det enda gotländska material jag har kunnat jämföra med kommer från Visby. Likheten och 

skillnaderna mellan Västergarn och Visby behöver också lyftas fram mera och diskuteras. På 

samma sätt som i Roslunds Visbymaterial har inga särformer som lock, skålar eller lampor 

påträffats. Anmärkningsvärt ar att det förekommer tydliga skillnader vad gäller gods och 

formspektra. I Visby är majoriteten av alla mynningsenheterna från kvarteren S:ta Katarina, 

Munken, Priorn och Apoteket utåtböjda, 86 % av östersjökeramik a och 98 % av b. I 

Västergarn är detta nummer bara 25 % där istället cylindriska former dominerar med 45 %. 

Några formgrupper i Västergarnsmaterialet som inte bearbetats närmare, Väg 17 och 18, har 

analoga former i Visby där de är bland de vanligaste formerna, Vi 2 och 14 samt Vi 11 

respektive. I Västergarn finns dock endast fem fragmenterade enheter av Väg 17 och 18. En 

tydligare länk mellan Visby och Västergarn är Väg 12/13. Roslund argumenterar för att 

bebyggelsen i kvarteret Apotekaren inte är äldre än från 1050. Han baserar sin argumentation 

på Vi 32 som exakt motsvarar Väg 12/13 (Roslund 2001:275f). Formen är dock vanligare i 

Västergarn än den är i Visby. En analog form finns även i Sigtuna med Sig 98. Den avviker 

dock något och är inte exakt samma form som Vi 32 respektive Väg 12/13. Roslund 

presenterar en tabell (2001:279) som visar antalet analoga former av östersjökeramik b mellan 

Sigtuna och Visby från 1050 till 1250. Det är intressant att notera att det bara finns en 

formgrupp som tydligt också finns i Västergarn, nämligen Väg 25. Denna motsvarar Sig 10 

och Vi 48. Kontakterna som fanns mellan Sigtuna och Visby verkar därmed inte ha funnits i 

samma utsträckning mellan Sigtuna och Västergarn. Det behöver dock inte ha varit 

kontaktlöst mellan de båda platserna, ICP-analys på en enhet av just Väg 13 tyder på att det 

kan ha funnits kontakter med Mälardalen. Framtida studier skulle kunna se närmare på 

skillnader mellan Väg 12 och 13 och diskutera om det fanns kontakter mellan Västergarns och 

Sigtuna. Samtidigt visar Väg 12/13 och Väg 25 att det finns länkar österut till 

Novgorodområdet genom Vi 32 och Vi 48 (Roslund 2001:174). 
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8.5. Västergarn och Paviken 

I början av uppsatsen redogjorde jag för Västergarnsstudierna vari Anna Hed Jakobsson och 

Kerstin Cassel försökte se Västergarns uppkomst samt dess koppling till Paviken. Båda ställde 

sig tveksamma till om det faktiskt fanns något samband mellan platserna överhuvudtaget. Då 

jag inte sett närmare på relationen mellan Paviken och Västergarn vill jag inte säga något 

bestämt om detta, det vill säga om aktiviteten i Paviken flyttades till Västergarn eller om de 

var separata företeelser. Däremot diskuterar de fyndglappet mellan platserna samt vallens 

ålder, vilket jag redan tagit upp tidigare och som jag nu igen vill återkoppla till. 

   Det så kallade fyndglappet anses vara perioden mellan det att Paviken övergavs kring år 

1000 och när den romanska kyrkan byggs under andra halvan av 1100-talet. När 

Västergarnsstudierna skrevs hade man inte samma kunskaper om platsens arkeologi som vi 

har idag. Det stora glappet framstod då som reelt och kunde inte fyllas, till stor del på grund 

av sparsamma utgrävningar. Vi kan nu återvända till denna diskussion med 

östersjökeramiken. Med utgångspunkt i mina dateringsförslag för Väg 24 till 1000 – 1125, 

Väg 12/13 till 1050 – 1180 och Väg 4 till 1075 – 1150 går det att argumentera att det mycket 

sannolikt fanns aktivitet i Västergarn under 1000-talet, kanske även i början av århundradet. 

Detta eliminerar inte fyndglappet, men det minskar det till en 50-årsperiod, om inte mindre. 

Från Pavikens bortfall kring slutet av 900-talet till cirka 1050 då östersjökeramiken troligen 

börjar dyka upp i Västergarn. Myntfynd i Västergarn stärker detta då ett mynt kommer från 

900-talet och tre från 1000-talet (Kilger et al. 2015:78). Ett av de senvikingatida mynten från 

1000-talet, förmodligen tyskt, hittades i schakt 29, i samma kontext fanns två enheter av Väg 

24. Ett annat vikingatida mynt, en anglo-sachsisk penny präglad under Harold I (1035 - 40) 

men omvandlad till mynthänge, hittades i schakt 60. Fyndplatsen av pennyn ligger endast elva 

meter norr om härdpallen i schakt 45 där den tidiga formgruppen Väg 12/13 huvudsakligen 

hittades (Kilger et al. 2015:79). Vi kan inte uttala oss med säkerhet när mynten hamnade där. 

Det är lätt att man enbart väljer att se myntens präglingstid. Speciellt mynthängena kan ha 

varit i cirkulation under lång tid. Man behöver också komma ihåg att de äldsta formgrupperna 

i Västergarn har ett vitt dateringsspann som sträcker sig in på 1100-talet. Det går därför inte 

att slå fast med absolut säkerhet att alla tillhör 1000-talet. Detta gäller speciellt för Väg 24 

som troligen bara använts under en kortare tid. Om analysresultaten och argumentationen 

sammanvägs framstår den mest sannolika tolkningen vara att Västergarn började befolkas 

under andra halvan till slutet av 1000-talet. 
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8.6. Östersjökeramiken och Västergarnsvallen 

När vallen byggdes har varit en omdebatterad fråga. Både Cassel och Hed Jakobsson (1999) 

argumenterar att dateringen är osäker och syftar till dateringar från romersk järnålder till 

medeltid. Dessa dateringar baseras på C14-prover från Magnus Elfwendahls utgrävningar 

samt Per Lundströms strandnivåanalys från 60-talet. Mitt bidrag till denna diskussion har varit 

att göra en egen strandlinjeanalys, kombinerat med östersjökeramikens dateringsmöjligheter. 

Strandlinjeanalysen som presenterades tidigare i denna uppsats resulterade inte i ett definitivt 

svar, men kan mycket väl ringa in tiden då vallen kan ha byggts. Enligt min uppfattning 

byggdes den i perioden mellan cirka år 1000 och 1200. Det finns dock utan tvekan faktorer 

som jag inte kunnat undersöka eller som har blivit förbisedda, därför måste detta ses som ett 

tolkningsförslag. Argumentet för att vallen inte byggdes under 900-talet eller tidigare bygger 

på vår nuvarande kännedom om fyndmaterialet från Västergarn och dess kronologi. Både 

östersjökeramiken och kammaterialet tyder på att en större aktivitet förmodligen startar först 

på 1100-talet. Som vi sett i östersjökeramiken finns det dock fog att anta att det finns en 

närvaro under 1000-talet. Detta kan kopplas till spridda vikingatida fynd samt de fyra mynten 

från 900 och 1000-talen (Söderström & Kilger 2014). Detta ger inget absolut grundlag att 

hävda att vallen är samtida med dessa fynd. Det sätter heller ingen gräns för den yngre 

dateringen till 1200 då fynden i centrala Västergarn inte kan säga om den blev byggd på 

1400-talet till exempel. Fynden ger oss dock en gräns för den äldre dateringen, som en slags 

tpq, då de äldsta fynden tycks vara från sen vikingatid eller tidig medeltid. Om vallen byggdes 

tidigare än så bör vi se det i fyndmaterialet. Det finns såklart stora områden innanför vallen 

som inte är utgrävda och som skulle kunna motbevisa detta, men vi arbetar med vad vi har. 

 

8.7. Etnicitet i Västergarn? 

Till slut har vi kommit till frågan om etnicitet. Vem bodde i Västergarn? Vem producerade 

östersjökeramiken och vem använde den? Med hjälp av ICP-analysen kan vi se indikationer 

på varifrån specifika kärl kan ha kommit från, men det säger inget om människan bakom 

kärlet. Mats Roslund menar att det främst var trälar som stod för tillverkningen av keramik. 

Då keramiken inte heller tog del i den sociala hierarkin fanns det inget skäl för användarna att 

förändra östersjökeramiken till att vara etniska markörer (Roslund 2001:80f). Problemet är att 

skillnader inom det östersjökeramiska materialet inte nödvändigtvis pekar på just etnicitet. 

Olika former och dekorelement kan bero på olika generationer av krukmakare. Olika 

godstyper kan bero på tekniken som användes i produktionen. Det finns några formgrupper 
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som sticker ut i materialet, Väg 10, 25 och 26 som särskiljer sig i dekor eller form från de 

vanligare grupperna, Väg 4 och 11. De är inte producerade på Gotland, och det har dessutom 

bara hittats ett litet antal enheter. Det tyder på att de var enskilda importer. Enheten ur Väg 16 

som har sitt ursprung i Ryssland visar däremot en likartad dekor som de lokala formgrupperna 

Väg 4 och 11. Våglinjerna på den enheten är gjorda på samma sätt som våglinjerna på många 

kärl i de vanligare formgrupperna. Väg 16 är också i formgivningen mycket snarlik de 

vanligare. Det kan tyda på att keramikern togs tillsammans med kärlet till Västergarn och 

startade en designtradition som kom att utvecklas till de vanligare formerna. Alltså en 

bakvänd kronologi från det tidigare tolkningsförslaget som i denna teori skulle vara Väg 16 – 

Väg 11 – Väg 9 – Väg 4. Detta stämmer dock inte med dateringarna av formgrupperna som 

tagits fram och måste ses som en långsökt förklaring. Enligt dateringarna ska Väg 16 vara 

något yngre än Väg 4 och 11. Dateringarna i sig är dock inte definitiva, så de kan inte helt 

förkasta denna tolkningsmöjlighet. 

   Varifrån folk som levde i Västergarn kom ifrån och deras etniska bakgrund är inte lätt att 

spåra i nuvarande läge, men influenserna som inspirerade deras östersjökeramik går kanske att 

spåra. Enligt ICP-analysen är de vanligaste formgrupperna producerade på Gotland, kanske 

till och med i Västergarn. De mer ovanliga formgrupperna tycks vara importer då de inte 

kommer från Gotland. Det är oklart exakt varifrån de ovanliga formerna som inte 

representeras i ICP-analysen kommer. Min bedömning är att majoriteten också är importer då 

de inte verkar ha gjort något bestående intryck i Västergarns designtradition. Den starkaste 

utomgotländska kopplingen till Västergarns vanligaste formgrupper tycks vara just det ryska 

kärlet och dess dekor, Väg 16. Detta bevisar såklart inte att Västergarns befolkning skulle 

vara av ryskt påbrå, men det kan tyda på att den/de trälar som producerade den vanliga 

keramiken kan ha haft sitt ursprung därifrån. 
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9. Resultat och sammanfattning 

Denna studie har ämnat undersöka den gotländska hamnen Västergarns tidigaste 

aktivitetsperiod och dess befolkning utifrån östersjökeramiken som hittats på platsen. En 

länge mycket omdebatterad fråga i Västergarnsforskningen har varit att tiden för platsens 

grundande inte har kunnat fastställas, om det skedde under vikingatiden eller medeltiden. Ett 

stort problem i denna debatt har varit bristen på arkeologiska källor som kunde lyftas fram. 

Västergarn har länge setts en fortsättning av den äldre hamnen som fanns i den närliggande 

Paviken och som övergavs under andra halvan av 900-talet. Senare forskning har dock 

poängterat diskontinuiteten mellan dessa platser. Utgångspunkten för diskussionen för att 

tidfästa den tidigare aktiviteten i Västergarn är den romanska kyrkan som byggdes under 

andra halvan av 1100-talet. Västergarn omgärdas också av en 1km lång vall, men det är oklart 

när den byggdes. I utgrävningar som genomfördes mellan 2005 och 2013 innanför vallen har 

det dock dykt upp ett flertal husgrunder samt ungefär 50kg keramik. Den äldsta av 

godstyperna som förekommer i större mängder är den så kallade östersjökeramiken. 

Östersjökeramik är ett massmaterial som förekommer i stora delar av Skandinavien från 

främst 1000 till 1200-talet. Som ett vardagsgods är östersjökeramiken en bra indikator för 

dateringen av en plats och hur stor befolkning som använt godset. Därför ställdes frågan: Vad 

kan östersjökeramiken säga om husgrunderna och Västergarns äldsta bebyggelse-

historia? 

   För att besvara denna fråga behövde dock östersjökeramikens utveckling i Västergarn, det 

vill säga dess typologi och kronologi, kartläggas. Därför ställdes den andra frågan: Hur ser 

östersjökeramikens morfologi ut på platsen, hur förhåller den sig i jämförelse med 

andra platser och kan en kronologi över de olika formerna byggas upp? 

   För att besvara denna fråga kategoriserades östersjökeramiken till olika formgrupper utifrån 

mynningsskärvornas morfologi. Analoger till dessa former söktes i andra fyndplatser med 

välpublicerade östersjökeramiska material som Lund, Sigtuna och Visby. Denna studie 

baseras på Mats Roslunds avhandling Gäster i Huset (2001). Publikationen är en 

grundläggande utgångspunkt för att klassificera formgrupperna och studera analogier mellan 

olika fyndmaterial samt för att försöka datera formerna. På detta sätt kunde åtta av tjugoen 

formgrupper dateras Väg (Västergarn) 9, 10, 11, 12, 13, 16, 24, 25 och 26. Den äldsta formen, 

Väg 24, dateras till 1000 – 1125 medan den yngsta, Väg 26, dateras till 1200 – 1300. 

Mängdmässigt ligger tyngdpunkten på första halvan av 1100-talet dit de vanligaste 

formgrupperna, Väg 4, 11 och 12/13, kan placeras. Den vanligaste formen, Väg 11, dateras 
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mellan 1100 och 1175. För den näst vanligaste formgruppen, Väg 4, finns ingen analog form i 

Roslunds material. För att kunna ge ett dateringsförslag studerades dels formens kontextuella 

relation till Väg 11, den vanligaste formen, och utbredningen i undersökningsområdet, dels 

genom att jämföra formspråket med andra formgrupper i Västergarn. Med utgångspunkt i 

dessa olika parametrar föreslår jag att Väg 4 var i bruk mellan 1075 och 1150. Utifrån ett 

arkeologiskt och keramiskt perspektiv kan man nu argumentera att det fanns en större 

befolkning i Västergarn redan under 1100-talet. Mycket möjligt även under 1000-talets andra 

hälft då det även finns spridda vikingatida mynt och andra vikingatida fynd på platsen. 

   Husgrunderna med stensyll tycks höra till den andra fasen i Västergarns bebyggelsehistoria, 

efter att man byggde den romanska kyrkan. I den första fasen byggdes stolpbyggda hus med 

så kallade härdpallar, som också kallas rökugnar eller hörnhärdar. Dessa husgrunder kan 

mycket möjligt vara äldre än den romanska kyrkan. Östersjökeramiken ligger främst kvar i 

kontext till dessa äldre stolphus. Ett exempel är vid härdpallen i schakt 45 där nästan enbart 

östersjökeramik hittades. 

   En annan bebyggelselämning som diskuterade i den här undersökningen är 

Västergarnsvallen. Tidigare undersökningar har daterat vallen till olika perioder som romersk 

järnålder, vikingatid och medeltid. I min studie har jag försökt datera vallen utifrån en 

topografisk analys där jag jämförde strandlinjerna med utgrävningsschakten och med 

östersjökeramik. Jämförelsen visar att vallens ändar ligger på samma nivå som strandlinjerna 

mellan 3 och 3,5 meter över havet. Under linjen på tre meter har ingen östersjökeramik hittats, 

enbart yngre godstyper. Som ett resultat föreslår jag att vallen troligen konstruerades någon 

gång under 1000 eller 1100-talet. 

   Den tredje frågeställningen rör befolkningen i Västergarn: Kan östersjökeramiken 

kopplas till etniska eller sociala grupper i Västergarns-samhället? Inget säkert svar på 

denna fråga kunde dock fastställas. Det mest troliga är att de vanligaste formerna i Västergarn 

producerades på Gotland av slaviska trälar medan de mer ovanliga formerna var importer. 

Indikationer som tyder på lokal produktion ger ICP-analysen, där de vanligaste 

formgrupperna huvudsakligen visar liknande kemisk komposition med varandra och de andra 

visar starkare kemiska likheter med keramiken från andra delar av Sverige och Danmark. Ett 

kärl som jag klassificerat till Väg 16 visade sig dock komma från Novgorod-området i 

nordvästra Ryssland. Detta kärl har tydliga likheter i dekor och morfologi med några av 

Västergarns vanliga formgrupper, men samtidigt är olikt de andra importerade kärlen. Sålunda 

finns det en indikation på att inte bara detta kärl, utan också att en eller flera keramiker som 

tillverkade östersjökeramiken på Gotland kom Novgorodområdet. 
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   Jämfört med andra platser är det östersjökeramiska materialet i Västergarn stort, för att inte 

tala om hela det keramiska materialet. Det finns mycket information kvar att uthämta. 

Inledningsvis i arbetsgången fanns det en förhoppning att kunna jämföra spridningen av de 

daterade formerna med olika föremålsgrupper. En jämförelse gjordes mot kammar, men det 

fanns tyvärr inte tid för en mer djupgående analys. Det är dock en öppning för vidare 

diskussion om Västergarn. 

   Detta arbete är också ett inlägg i forskningen om Gotlands tidigmedeltid utanför Visby. 

Förhoppningsvis kan arbetet användas som en grund och en referens i den fortsatta 

forskningen kring östersjökeramiken från till exempel Fröjel, eller andra gotländska 

landsbygdshamnar. 
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Bilaga 1 – Spridningskartor 

I denna bilaga kan man hitta spridningskartorna över alla av Västergarns formgrupper. Detta 

inkluderar de kartor som redan presenterats i uppsatsen, för att lättare kunna jämföra olika 

spridningar. 

 

Symbolförklaring 

= Ej utgrävt = Fyndplats  = Schakt  
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Not till Väg 23: En fyndpost, ID# 2766-08, saknar all positionsdata och syns därför inte på denna karta. Då 

fyndet kommer från 2008 hittades det troligen i något av schakten 28 till 33. 
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Bilaga 2 – Katalog 
 

Kommentarer 

Alla mynningsskärvor i materialet, förutom de obestämda, presenteras här. De delas in efter 

vilken formgrupp de är bestämda som, Väg 2 till 26. Inom formgruppen visas först 

profilbilderna, sedan bilder av utsidorna och/eller eventuella andra perspektiv. De är sorterade 

efter ID-nummer vilket följs av eventuell intern ID-siffra, för att skilja skärvor åt som har 

samma ID-nummer, samt skärvans utgrävningsår, och till sist en bokstav som säger vilken 

sida av skärvan som visas. Dessa bokstäver är: p för profil, u för utsida, i för insida och ö för 

översikt. Alla skärvor har bilder av profilen och utsidan, andra sidor är tagna då det bedömdes 

ge någonting. Till Exempel: 2797:4-08p är från ID# 2797 och har det interna numret 4, är 

utgrävd 2008 och är en profilbild. Kommer enbart en mynning från ett ID-nummer har det 

ingen intern siffra. 

   I nästan alla fall är profilbilderna tagna så att kärlets insida är till höger. I ett fåtal fall var 

det dock lättare att ta bilden eller gav en bättre profil när insidan var till vänster, i dessa fall 

nämns det i bildtexten. 

   Bilderna är inte skalenliga, varför måttstock syns i de flesta bilderna. Den har också använts 

som horisontell yta att visa kärlets lutning mot. 

 

Väg 2 

 
a  b 

 

 
c  d 

 

Katalogbild 1, Väg 2: a) 1102:2-10p, b) 1712-11p, c) 1102:2-10u, d) 1712-11u 
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Väg 4 

 
a b c  d e 

 

 
f g    h      i      j        k     l 

 

 
m n o    p    q      r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 2, Väg 4: a) 363-12p, b) 773:2-11p, c) 777:2-11p, d) 806-11p, e) 1075-10p, f) 

1129-10p, g) 1163:1-10p, h) 1447-10p, i) 1645-07p, j) 2104:2-09p, k) 2138-09p, l) 2734:1-

08p, m) 2748:1-08p, n) 2755-08p, o) 3043:1-11p, p) 3195-11p, q) 3681:1-10p, r) 3704-10p 
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a   b       c  d e 

 

 
f  g h   i       j 

 

 
k           l       m  n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 3, Väg 4: a) 3727-10p, b) 3853-10p, c) 3858:1-10p, d) 4177-10p, e) 4181:2-10p, 

f) 4297-10p, g) 4615-10p, h) 4787:1-10p, i) 5177:2-10p, j) 4189-10p, k) 5304-10p, l) 5381-

10p, m) 5619-10p, n) 8064-09p 
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a  b  c 

 

 
d   e 

 

 
f   g 

 

 

 

 

 

Katalogbild 4, Väg 4: a) 363-12u, b) 773:2-11u, c) 777:2-11u, d) 806-11u, e) 1075-10u, f) 

1129-10u, g) 1163:1-10u 
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a   b 

 

 
c    d 

 

 
e 

 

 

 

 

Katalogbild 5, Väg 4: a) 1447-10u, b) 1645-07u, c) 2104:2-09u och 2138-09u, d) 2734:1-

08u, e) 2698:2-08u, 2748:1-08u och 2795-08u 
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a   b  c 

 

 
d   e  f 

 

 
g   h  i 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 6, Väg 4: a) 3043:1-11u, b) 3195-11u, c) 3681:1-10u, d) 3704-10u, e) 3727-10u, 

f) 3853-10u, g) 3858:1-10u, h) 4177-10u, i) 4181:2-10u 
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c   d  e 

 

 
f   g  h 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 7, Väg 4: a) 4297-10u, b) 4615-10u, c) 4787:1-10u, d) 5177:2-10u, e) 5189-10u, 

f) 5304-10u, g) 5381-10u, h) 5619-10u 
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a 

 

Väg 5 

 
b c d e 

 

 
f   g  h 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 8, Väg 4, Väg 5: a) 8064-09u, b) 367-05p, c) 1333-10p, d) 3246-11p, e) 3287-

11p, f) 367-05u, g) 1333-10u, h) 3246-11u 
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Väg 7 

 
b  c 

 

Väg 8 

 
d  e 

 

 

 

 

Katalogbild 9, Väg 5, Väg 7, Väg 8: a) 3287-11u, b) 2121:2-09p, c) 2121:2-09u, d) 2748:5-

08p, e) 2748:5-08u 
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Väg 9 

 
a b           c         d        e f  g 

 

 
h i          j     k l 

 

 
m  n   o 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 10, Väg 9: a) 195-10p, b) 639:2-12p, c) 639:3-12p, d) 1102:1-10p, e) 1519:2-

11p, f) 1695-09p, g) 2698:1-08p, h) 2734:3-08p, i) 2734:4-08p, j) 2748:6-08p, k) 2761-08p, l) 

8102-10p, m) 195-10u, n) 639:2-12u, o) 639:3-12u 



113 

 

 
a     b  c 

 

 
d   e  f 

 

 
g 

 

 

Katalogbild 11, Väg 9: a) 1102:1-10u, b) 1519:2-11u, c) 1695-09u, d) 2698:1-08u, e) 

2734:3-08u, f) 2734:4-08u, g) 2748:6-08u 
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a   b 

 

Väg 10 

 
c d     e  f 

 

 
g   h 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 12, Väg 9, Väg 10: a) 2761-08u, b) 8102-10u, c) 1335:1-10p, d) 6253:1-10p, e) 

8135-07p, f) 62505-13p, g) 1335:1-10u, h) 6235:1-10u 
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a   b 

 

Väg 11 

 
c d e           f          g h i j 

 

 
k l m        n      o p   q 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 13, Väg 10, Väg 11: a) 8135-07u, b) 62505-13u, c) 182:1-10p, d) 182:2-10p, e) 

540-12p, f) 673-12p, g) 767:2-11p, h) 777:2-11p, i) 824-11p, j) 1035-10p, k) 1084-10p, l) 

1132-10p, m) 1163:2-10p, n) 1519:3-11p, o) 2104:1-09p, p) 2392-11p, q) 2434-11p 
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Katalogbild 14, Väg 11: a) 2499-12p, b) 2763:1-08p, c) 2763:2-08p, d) 2797:2-08, e) 2952-

11p, f) 3236:1-11p, g) 3642:1-10p, h) 3642:2-10p, i) 4308-10p, j) 5158:3-10p k) 5201:1-10p, 

l) 5201:2-10p, m) 5201:3-10p, n) 5274-10p, o) 5613:1-10p, p) 6207-10p, q) 7104-10p, r) 

9059-09p, s) 8099:1-07p 
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a     b c d 

 

 
e   f  g 

 

 
h  i  j 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 15, Väg 11: a) 8119-07p, b) 62894-13p, c) 63188:1-13p, d) 63564-13p, e) 

182:1-10u, f) 182:2-10i, g) 182:2-10u, h) 540-12u, i) 673-12u, j) 767:2-11u 
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a   b 

 

 
c   d 

 

 
e 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 16, Väg 11: a) 777:1-11u, b) 824-11u, c) 1035-10u, d) 1084-10u, e) 1132-10u 
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a   b 

 

 
c  d   e 

 

 
f   g 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 17, Väg 11: a) 1163:2-10i, b) 1163:2-10u, c) 1519:3-11u, d) 2104:1-09u, e) 

2392-11u, f) 2434-11u, g) 2499-12u 
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a   b 

 

 
c 

 

 
d  e  f 

 

 

 

 

 

Katalogbild 18, Väg 11: a) 2763:1-08u, b) 2763:2-08u, c) 2797:2-08u, d) 2952-11i, e) 2952-

11u, f) 3236:1-11u 
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a    b 

 

 
c  d   e 

 

 
f  g h 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 19, Väg 11: a) 3642:1-10i, b) 3642:1-10u, c) 3642:2-10u, d) 4308-10i, e) 4308-

10u, f) 5158:3-10i, g) 5158:3-10u, h) 5102:1-10u 
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a   b c 

 

 
d    e f 

 

 
g   h  i 

 

 

 

 

 

Katalogbild 20, Väg 11: a) 5201:2-10u, b) 5201:3-10u, c) 5274-10u, d) 5613:1-10u, e) 6207-

10i, f) 6207-10u, g) 7104-10u, h) 7104 i) 8099:1-07u 
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a   b 

 

 
c    d 

 

Väg 12 

 
e  f g h  i 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 21, Väg 11, Väg 12: a) 8119-07u, b) 62984-13u, c) 63188:1-13u, d) 63564-13u, 

e) 639:1-12p, f) 663-12p, g) 668-12p, h) 789:1-11p, i) 1519:1-11p 
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a  b   c 

 

 
d   e 

 

Väg 13 

 
f   g h i j k l 

 

 

 

 

Katalogbild 22, Väg 12, Väg 13: a) 639:1-12u, b) 663-12u, c) 668-12u, d) 789:1-11u, e) 

1519:1-11u, f) 289-12p, g) 549-12p, h) 664-12p, i) 773:1-11p, j) 783:1-11p, k) 783:2-11p, l) 

822-11p 
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a b c d e          f      g         h 
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Katalogbild 23, Väg 13: a) 1530:1-11p, b) 1562-11p, c) 5158:1-10p, d) 5158:2-10p, e) 5167-

10p, f) 5177:1-10p, g) 5686:2-10p, h) 5691:1-10p, i) 289-12 och 549-12u j) 289-12u, k) 549-

12u, l) 664-12u 
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a  b   c 

 

 
d   e  f 

 

 
g 

 

 

 

Katalogbild 24, Väg 13: a) 773:1-11u, b) 783:1-11u, c) 783:2-11u, d) 822-11u, e) 1530:1-

11u, f) 1562-11u, g) 3858:2-10 och 5691:1-10u 
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a   b  c 

 

 
d    e 

 

Väg 14 

 
f  g 

 

 

 

 

 

Katalogbild 25, Väg 13, Väg 14: a) 5158:1-10u, b) 5158:2-10u, c) 5167-10u, d) 5177:1-10u, 

e) 5686:2-10u, f) 63259-13p, g) 63259-13u 
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Väg 15 

 
a b 

 

Väg 16 

 
c  d e f g 

 

 
h     i  j k l 

 

 

 

 

Katalogbild 26, Väg 15, Väg 16: a) 1902-12p, b) 1902-12u, c) 767:1-11p, d) 789:2-11p, e) 

1196-11p, f) 1346-11 och 1530:2-11p, g) 2748:3-08p, h) 2748:4-08p, i) 2780-08p, j) 5644-

10p, k) 8134-07p, l) 8153-07p 
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d    e 

 

 
f  g 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 27, Väg 16: a) 62076-13p, b) 62094-13p, c) 62098- 13p, d) 767:1-11u, e) 789:2-

11u, f) 1196-11i, g) 1196-11u 
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a    b c 

 

 
d   e 

 

 
f   g 

 

 

 

 

Katalogbild 28, Väg 16: a) 1346-11 och 1530:2-11u, b) 2748:3-08u, c) 2748:4-08u, d) 2780-

08u, e) 5644-10u, f) 8134-07u, g) 8153-07u 
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a   b   c 

 

Väg 17 

 
d  e 

 

Väg 18 

 
f  g  h  i 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 29, Väg 16, Väg 17, Väg 18: a) 62076-13u, b) 62094-13u, c) 62098-13u, d) 

789:3-11p, e) 789:3-11u, f) 671-12p, g) 1174-10p, h) 4287:2-10p, i) 8169-07p 
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a    b 

 

 
c    d 

 

Väg 19 

 
e      f        g   h      i     j 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 30, Väg 18, Väg 19: a) 671-12u, b) 1174-10u, c) 4787:2-10u, d) 8169-07u, e) 

5613:2-10p, f) 5686:1-10p, g) 5691:2-10p, h) 6241-10p, i) 8086-09p, j) 8131-07p 
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a   b  c 

 

 
d   e   f 

 

Väg 22 

 
g  h 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 31, Väg 19, Väg 22: a) 5613:2-10u, b) 5686:1-10u, c) 5691:2-10u, d) 6241-10u, 

e) 8086-08u, f) 8131-07u, g) 1603-07p, h) 8083-07p 
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a    b 

 

Väg 23 

 
c  d e f 

 

 
g    h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 32, Väg 22, Väg 23: a) 1603-07u, b) 8083-07u, c) 2734:2-08p, d) 2766-08p, e) 

4181:1-10p, f) 8099:2-07p, g) 2734:2-08i, h) 2734:2-08u 
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a   b 
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Väg 24 

 
d  e f g h 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 33, Väg 23, Väg 24: a) 2766-08u, b) 4181:1-10u, c) 8099:2-07u, d) 1118-10p, 

e) 2121:1-09p, f) 2748:2-08p, g) 2797:1-08p, h) 2797:3-08p 
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b     c 

 

 
d     e 

 

 

 

 

 

Katalogbild 34, Väg 24: a) 1118-10u, b) 2121:1-09 och 2133-09u, c) 2121:1-09i, d) 2748:2-

08 och 2797:1-08u, e) 2797:3-08u 
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Väg 25 

 
a    b   c 

 

 
d 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogbild 35, Väg 25: a) 17-08p, b) 2797:4-08p, c) 2796:4-08u, d) 17-07i 
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a 

 

Väg 26 

 
b  c 

 

Katalogbild 36, Väg 25, Väg 26: a) 17-07u, b) 1614-07 och 1618-07p, c) 1614-07 och 1618-

07u  
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Bilaga 3 – Kort beskrivning av formgrupperna och 

dekorerna 
 

Formgrupper 

 

Väg 2 

Inåtböjd, rak mynningskant. 

 

Väg 4 

Inåtböjd, rak mynningskant. 

 

Väg 5 

Svagt inåtböjd, rundad mynning. 

 

Väg 7 

Inåtböjd, tjock, rundad mynningskant. 

 

Väg 8 

Cylindrisk/avsatt, rak mynningskant. 

 

Väg 9 

Cylindrisk, rak mynningskant. 

 

Väg 10 

Inåtböjd/avsatt, rundad mynning. 

 

Väg 11 

Cylindrisk, rundad mynning. 

 

Väg 12 

Inåtböjd/avsatt, kraftig läpp på utsidan. 

 

Väg 13 

Cylindrisk, kraftig läpp på utsidan. 

 

Väg 14 

Avsatt, läpp på utsidan. 

 

Väg 15 

Svagt utåtböjd, rak horisontell mynningskant. 

 

Väg 16 

Svagt utåtböjd, rundad mynningskant. 
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Väg 17 

Svagt utåtböjd/avsatt, rak mynningskant. 

 

Väg 18 

Utåtböjd, rundad mynning. 

 

Väg 19 

Svagt utåtböjd, rak mynning. 

 

Väg 22 

Utåtböjd, tjock rundad mynningskant. 

 

Väg 23 

Utåtböjd, rak mynningskant med liten läpp på insidan. 

 

Väg 24 

Utåtböjd, rak mynningskant. 

 

Väg 25 

Utåtböjd. Lång, rundad mynning. 

 

Väg 26 

Utåtböjd, avsmalnande mynningskant. 

 

 

Dekorer 

I de fall med flera dekorelement så nämns de uppifrån och ner. 

 

D3 

Krage på insidan av mynningen (kälning). 

 

D4 

Horisontella skåror. 

 

D5 

Räfflad mynningskant. 

 

D6 

Tre smala våglinjer med början i halsen. 

 

D7 

Ett vågband ca 2cm under mynningen. 

 



141 

 

D8 

Räfflad mynningskant med en våglinje. 

 

 

D9 

Skåra i halsen samt en våglinje. 

 

D10 

Ristat sicksackmönster på mynningskanten, en våglinje 1cm under mynningen på insidan, en 

våglinje i halsen på utsidan. 

 

D11 

Räfflad mynningskant, två våglinjer. 

 

D12 

Skåra, smal våglinje, diagonala streck. 

 

D13 

En våglinje ca 1cm under mynningen. 

 

D14 

Skåra i mynningskanten. 

 

D15 

Kraftiga horisontella streck. 

 

D16 

Våglinje i halsen, rad med gropar på skuldran, våglinje på skuldran. 

 

D17 

Rad med gropar under halsen, fält med mindre gropar på övre delen av skuldran, krage med 

diagonala streck på skuldran. 

 

D18 

Våglinje på insidan av mynningen. 

 

D19 

Vågband på övre delen av skuldran, horisontella streck. 

 

D20 

Våglinjer på insidan och utsidan av mynningen. 

 

D21 

Våglinje under halsen, hjärtformade gropar, två våglinjer. 
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D22 

Tre horisontella skåror överdragna av en våglinje. 

 

D23 

Två vågband på skuldran. 

 

D24 

Flera kraftiga streck. 

 

D25 

En våglinje, rad med gropar i halsen. 

 

D26 

Ett fält med trianglar gjorda av skåror med en liten grop i mitten av varje triangel. 

 

D27 

Tre våglinjer till skuldran, två horisontella skåror. 

 

D28 

Två horisontella skåror. 

 

D30 

Fält med sneda, nästan lodräta, ca 1cm långa skåror, våglinje. 

 

D31 

Skåra på mynningskanten, rad med gropar på överdelen av skuldran, kraftiga streck på 

underdelen av skuldran. 
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Bilaga 4 – Datalista 

ID 
Kärl 
# År Schakt Ruta Passar med Formgrupp Dekorreferens Antal Vikt 

367   2005 2 C2   Väg 05 D 11 3 12 

1645   2007 23     Väg 04   1 5 

8135   2007 23     Väg 10 D 9 1 5 

8099 1 2007 25 13   Väg 11 D 6 1 17 

8119   2007 25     Väg 11 D 16 2 20 

8134   2007 23     Väg 16 D 8 1 7 

8153   2007 23     Väg 16   1 6 

8169   2007 17     Väg 18 D 10 2 8 

8131   2007 23     Väg 19 D 7 1 9 

1603   2007 23     Väg 22   2 2 

8083   2007 25 8   Väg 22 D 5 1 5 

8099 2 2007 25 13   Väg 23 D 5 2 20 

17   2007 24 9   Väg 25 D 3 18 342 

1614   2007 23   1618 Väg 26 D 4 3 46 

2698 2 2008 29   2748:1, 2795 Väg 04 D 11 2 17 

2734 1 2008 29     Väg 04   1 11 

2748 1 2008 29   2795, 2698:2 Väg 04 D 11 7 70 

2755   2008 29     Väg 04 D 5 1 3 

2795   2008 29   
2748:1, 
2698:2 Väg 04 D 11 1 11 

2748 5 2008 29     Väg 08 D 14 1 2 

2698 1 2008 29     Väg 09   2 25 

2734 3 2008 29     Väg 09 D 5 1 6 

2734 4 2008 29     Väg 09 D 8 1 4 

2748 6 2008 29     Väg 09 D 15 3 20 

2761   2008 29     Väg 09 D 8 1 12 

2763 1 2008 29     Väg 11 D 16 1 22 

2763 2 2008 29     Väg 11   1 6 

2797 2 2008 29     Väg 11   1 19 

2748 3 2008 29     Väg 16   1 2 

2748 4 2008 29     Väg 16 D 13 1 2 

2780   2008 29     Väg 16 D 13 1 4 

2734 2 2008 29     Väg 23   2 4 

2766   2008       Väg 23 D 8 1 7 

1941   2008 28     Väg 24   4 61 

2748 2 2008 29   2797:1 Väg 24 D 12 1 24 

2797 1 2008 29   2748:2 Väg 24 D 12 1 24 

2797 3 2008 29     Väg 24   1 7 

2797 4 2008 29     Väg 25   1 3 

2797 5 2008 29         1 2 

2797 6 2008 29         2 2 

2104 2 2009 34 2 2138 Väg 04 D 13 1 3 
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ID 
Kärl 
# År Schakt Ruta Passar med Formgrupp Dekorreferens Antal Vikt 

2138   2009 34 6 2104:2 Väg 04 D 13 1 4 

8064   2009 35 7   Väg 04   1 7 

2121 2 2009 34 11   Väg 07   3 69 

1695   2009 35 7   Väg 09 D 5 2 9 

2104 1 2009 34 2   Väg 11 D 6 1 9 

8059   2009 36 10   Väg 11 D 5 1 3 

8086   2009 34 13   Väg 19   1 8 

2121 1 2009 34 11 2133 Väg 24 D 17 2 50 

5252   2009 34 9     D 5 1 2 

1102 2 2010 42 21   Väg 02   1 1 

1075   2010 43 18   Väg 04 D 8 1 24 

1129   2010 42 24   Väg 04 D 5 1 4 

1163 1 2010 43 28   Väg 04 D 21 2 40 

1447   2010 42 3   Väg 04 D 5 1 5 

3681 1 2010 46 18   Väg 04 D 5 1 6 

3704   2010 46 1   Väg 04 D 5 1 9 

3727   2010 46 12   Väg 04 D 5 1 5 

3853   2010 46 20   Väg 04 D 5 1 9 

3858 1 2010 45 38   Väg 04   1 3 

4177   2010 46 Anl5   Väg 04 D 8 1 10 

4181 2 2010 46 Anl6   Väg 04 D 13 1 6 

4297   2010 46 Anl4   Väg 04 D 8 1 28 

4615   2010 43 40   Väg 04 D 5 1 8 

4787 1 2010 46 Anl8   Väg 04 D 5 1 8 

5177 2 2010 45 40   Väg 04   1 5 

5189   2010 43 24   Väg 04 D 5 1 3 

5304   2010 45 14   Väg 04   1 10 

5381   2010 47 7   Väg 04 D 5 1 6 

5619   2010 45 23   Väg 04   1 4 

1333   2010 42 5   Väg 05   1 6 

195   2010 44 11   Väg 09   1 4 

1102 1 2010 42 21   Väg 09 D 5 1 4 

8102   2010 42 23   Väg 09   1 3 

1335 1 2010 42 6   Väg 10 D 22 1 6 

6253 1 2010 43 Anl1   Väg 10 D 26 3 13 

182 1 2010 44 9   Väg 11   1 10 

182 2 2010 44 9   Väg 11 D 18 1 4 

1035   2010 43 16   Väg 11 D 19 2 49 

1084   2010 42 19   Väg 11 D 20 1 5 

1132   2010 42 24   Väg 11 D 13 1 12 

1163 2 2010 43 28   Väg 11 D 20 1 8 

3642 1 2010 46 6   Väg 11 D 16 1 32 

3642 2 2010 46 6   Väg 11 D 23 1 19 
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ID 
Kärl 
# År Schakt Ruta Passar med Formgrupp Dekorreferens Antal Vikt 

4308   2010 46 Anl2   Väg 11 D 20 1 8 

5158 3 2010 45 37   Väg 11 D 18 1 2 

5201 1 2010 43 25   Väg 11   2 56 

5201 2 2010 43 25   Väg 11   1 8 

5201 3 2010 43 25   Väg 11   1 7 

5274   2010 48 3   Väg 11 D 23 1 12 

5613 1 2010 45 25   Väg 11 D 13 1 6 

6207   2010 42 Sth2   Väg 11 D 18 1 4 

7104   2010 42 2   Väg 11 D 13 1 6 

3858 2 2010 45 38 5691:1 Väg 13 D 24 1 4 

5158 1 2010 45 37   Väg 13   1 12 

5158 2 2010 45 37   Väg 13   1 2 

5167   2010 45 39   Väg 13 D 13 1 9 

5177 1 2010 45 40   Väg 13 D 25 1 28 

5686 2 2010 45 35   Väg 13 D 24 1 6 

5691 1 2010 45 36 3858:2 Väg 13 D 24 2 16 

5644   2010 45 26   Väg 16   1 5 

1174   2010 43 29   Väg 18   1 8 

4787 2 2010 46 Anl8   Väg 18   1 3 

5613 2 2010 45 25   Väg 19   1 3 

5686 1 2010 45 35   Väg 19 D 5 1 5 

5691 2 2010 45 36   Väg 19   1 3 

6241   2010 42 25   Väg 19 D 5 1 5 

4181 1 2010 46 Anl6   Väg 23 D 5 1 5 

1118   2010 42 23   Väg 24   1 9 

172   2010 44 8       1 2 

879   2010 43 9     D 5 1 2 

1335 2 2010 42 6       2 3 

3681 2 2010 46 18       1 1 

4173   2010 46 Anl3       1 2 

4181 3 2010 46 Anl6     D 5 1 2 

4852   2010 43 36     D 5 1 4 

5177 3 2010 45 40       1 3 

5177 4 2010 45 40     D 18 1 4 

5201 4 2010 43 25       1 1 

5613 3 2010 45 25       1 3 

5613 4 2010 45 25       1 2 

5659 1 2010 45 33       1 4 

5659 2 2010 45 33       1 2 

5659 3 2010 45 33       1 1 

5665   2010 45 32     D 8 1 3 

6167   2010 43 42       1 5 

6253 2 2010 43 Anl1     D 5 1 2 
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ID 
Kärl 
# År Schakt Ruta Passar med Formgrupp Dekorreferens Antal Vikt 

1712   2011 50 5   Väg 02 D 28 1 7 

773 2 2011 51 4   Väg 04 D 13 1 3 

777 2 2011 51 5   Väg 04 D 13 1 3 

806   2011 51 11   Väg 04 D 13 1 2 

3043 1 2011 54 19   Väg 04 D 30 1 4 

3195   2011 54 14   Väg 04 D 5 1 4 

3246   2011 54 10   Väg 05   3 25 

3287   2011 54 17   Väg 05   1 25 

1519 2 2011 52 2   Väg 09 D 5 1 6 

767 2 2011 51 3   Väg 11   2 5 

777 1 2011 51 5   Väg 11 D 23 2 42 

824   2011 51 16   Väg 11 D 13 1 6 

1519 3 2011 52 2   Väg 11 D 13 1 5 

2392   2011 54 18   Väg 11 D 25 1 18 

2434   2011 54 23   Väg 11   1 8 

2952   2011 54 20   Väg 11 D 18 1 4 

3236 1 2011 54 23   Väg 11 D 13 1 9 

789 1 2011 51 8   Väg 12 D 24 1 11 

1519 1 2011 52 2   Väg 12   1 13 

773 1 2011 51 4   Väg 13 D 24 1 5 

783 1 2011 51 7   Väg 13 D 24 1 5 

783 2 2011 51 7   Väg 13 D 24 1 3 

822   2011 51 15   Väg 13 D 24 1 10 

1530 1 2011 52 11   Väg 13   1 6 

1562   2011 52 3   Väg 13 D 24 1 10 

767 1 2011 51 3   Väg 16   1 9 

789 2 2011 51 8   Väg 16   1 3 

1196   2011 50 29   Väg 16 D 20 1 5 

1346   2011 52 12 1530:2 Väg 16 D 27 5 51 

1530 2 2011 52 11 1346 Väg 16   1 5 

789 3 2011 51 8   Väg 17   1 5 

761   2011 51 2       1 3 

1283   2011 52 4     D 13 1 6 

1371   2011 52 20     D 5 1 2 

2207   2011 54 1     D 5 1 2 

2401   2011 54 13     D 14 1 3 

2428 1 2011 54 8       1 3 

2428 2 2011 54 8       1 3 

2685   2011 50 31       1 3 

3043 2 2011 54 19     D 5 1 3 

3140   2011 54 11       1 2 

3148   2011 54 7     D 13 1 2 

3236 2 2011 54 23     D 5 1 2 
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ID 
Kärl 
# År Schakt Ruta Passar med Formgrupp Dekorreferens Antal Vikt 

363   2012 59 1   Väg 04 D 6 1 8 

639 2 2012 58 9   Väg 09 D 24 1 10 

639 3 2012 58 9   Väg 09   1 5 

540   2012 59 1   Väg 11 D 23 1 5 

673   2012 56 12   Väg 11 D 13 1 5 

2499   2012 59 38   Väg 11   1 7 

639 1 2012 58 9   Väg 12 D 13 1 9 

663   2012 56 2   Väg 12 D 24 1 6 

668   2012 56 7   Väg 12 D 24 1 15 

289   2012 59 10 549 Väg 13 D 24 1 22 

549   2012 59 10 289 Väg 13 D 24 1 15 

664   2012 56 3   Väg 13 D 24 1 5 

1902   2012 59 28   Väg 15 D 31 2 30 

671   2012 56 10   Väg 18   1 6 

670   2012 56 9       1 5 

62505   2013 63 13   Väg 10 D 26 1 4 

62894   2013 62 23   Väg 11 D 13 1 12 

63188 1 2013 62 31   Väg 11   1 4 

63564   2013 63 12   Väg 11 D 13 1 5 

63259   2013 60 24   Väg 14   2 15 

62076   2013 61 7   Väg 16 D 13 1 6 

62094   2013 61 10   Väg 16 D 13 1 8 

62098   2013 61 6   Väg 16 D 13 1 5 

62078   2013 60 8       1 3 

62459   2013 61 15       1 7 

63188 2 2013 62 31       1 2 

 


