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FÖRORD

Föreliggande rapport har tillkommit på grundval av Riksantikvarieämbetets initiativ för att lyfta fram 
resultaten från uppdragsarkeologin.

Under perioden 1971-1990 utfördes på Gotland uppskattningsvis 1250 arkeologiska undersökningar 
av varierande omfattning. Inom ramen för samarbetet med AMS bedrev RAGU fleråriga 
sysselsättningsprojekt med begränsad budget för vetenskaplig rapportering, jämfört med villkoren för 
den regelrätta uppdragsarkeologin. Betingat av uppdragens småskalighet bildade inte heller de många 
smärre ärendena, framför allt VVS- och vägarbeten i Visby, någon tillfredsställande finansiell bas för 
tematiska översikter eller kunskapssammanställningar.

Ett specifikt problem har utgjorts av osäkerheten om värdet av, och den vetenskapliga potentialen hos, 
äldre dokumentationer som inte bearbetats vetenskapligt av utgrävaren själv. För att i efterhand kunna 
utvärdera arkeologiska källmaterial krävs därför ofta, också på grund av undersökningarnas 
småskalighet och källmaterialens komplexitet, intensiva vetenskapliga insatser. Ju mer fragmentariska 
som givna data är desto större betydelse har valet av tillämpad kontext och förklaringsram samt 
prövad teori. Desto större är också behovet av ett projektmässigt arbetssätt.

För att få problembilden belyst i form av en fallstudie engagerades två doktorander, Anna Hed 
Jakobsson och Anna Maria Renck, samt två disputerade arkeologer, Kerstin Cassel och Torun 
Zachrisson, vid Stockholms universitet.

En viktig uppgift har varit att välja källmaterial ur den stora mängden av arkeologiska undersökningar 
och dokumentationer. Projektdeltagarna fick självständigt välja källmaterial, vilket resulterade i att 
man tog fram dokumentationer från ett trettiotal undersökningar utförda mellan åren 1974 och 1989 i 
och vid halvkretsvallen, kastalen och den romanska kyrkan i Västergarn socken (Raä 1, 24, 25, 27, 50) 
på Gotlands västkust. De berörda fastigheterna var Ammor 1:29 och 6:1, Kyrkogården 1:1, Lauritse 
1:8b, 1:15 och 3:1 samt Snauvalds 1:2 och 1:5. Projektgruppen valde att framställa en s.k. ATA- 
rapport, avsedd för forskare, vilken innehåller ”nycklar” in i materialet i form av t.ex. fynd- och 
anläggntngslistor i tabellform, samt en fristående studie över Västergarn-komplexet för en bredare 
målgrupp. Studien utgörs av ett antal självständiga tematiska studier som bildar rapportens olika 
kapitel: Västergarns antikvariska historia och Västergarns förhistoria av Kerstin Cassel, Staden 
Västergarn i av Anna Hed Jakobsson samt Värden i Västergarn och Kyrkolandskapet: in- och 
utblickar av Torun Zachrisson.

Ett av Västergarn-projektets resultat är att man i hög grad har bekräftat att det är möjligt att utvinna 
väsentliga vetenskapliga resultat ur källmaterial av denna art och status, på villkor att man gör 
kvalificerade vetenskapliga insatser. En viktig erfarenhet har varit att om den arkeolog, som 
ursprungligen utfört dokumentationen, haft ett teoretiskt förhållningssätt, gjort kontextuella 
kommentarer och i övrigt redovisat sina iakttagelser har detta inneburit en förstärkning av 
förförståelsen och en effektivisering av analysen.

Ola Kyhlberg
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INLEDNING

Kerstin Cassel

Projektets syfte
Att många undersökningar från 1970- och 1980- 
talen fortfarande är obearbetade är ett väl känt fak
tum, och det var också bakgrunden till det mindre 
projekt som redovisas i denna skrift. Huvudsyftet 
med arbetet var att färdigställa rapporter över 
undersökningar gjorda av Riksantikvarieämbetets 
Gotlandsundersökningar (hädanefter förkortat 
RA GU) före 1990, men projektet förväntades också 
lyfta fram undersökningarnas eventuella forsknings
potential.

Valet av material
Projektet inleddes med en resa till Gotland för att 
välja ut lämpliga material. Den ursprungliga tanken 
var att samla ett antal grävningar kring ett tema. 
Många av de orapporterade undersökningarna var 
emellertid endast mindre schaktövervakningar eller 
dylikt, och med tanke på projektets bisyfte (de veten
skapliga kvaliteterna) så decimerades antalet möj
liga objekt. Urvalsprocessen underlättades genom 
god hjälp av Ann-Marie Pettersson vid UV, som 
har lång erfarenhet från uppdragsarkeologin på 
Gotland och som därigenom kunde styra intresset 
mot ett mindre antal undersökningar. Valet föll då 
på att samla undersökningar gjorda på en plats - 
området innanför Västergarnsvallen på Gotlands 
västkust. Genom åren har ett flertal undersökningar 
gjorts på denna plats och föreliggande rapport be
handlar tre av dessa.

Det utvalda området
Området vid Västergarnsvallen innehåller en rad 
olika komponenter, och en av frågorna som dis
kuterats under lång tid är hur de olika företeelserna 
förhåller sig kronologiskt till varandra. Förutom

halvkretsvallen finns i området lämningarna av en 
kastal, en romansk kyrkoruin, den nutida socken
kyrkan från andra halvan av 1200-talet samt medel
tida kulturlager. Området har således en mycket 
intressant fornlämningsbild och det finns en mängd 
perspektiv som platsen kan studeras utifrån. Inte 
minst är det forskningsmässigt intressant att trots 
att platsen rymmer en romansk kyrka från 1100- 
talet så är detta århundrade i övrigt relativt ano
nymt. En fördel med de utvalda undersökningarna 
är att de gjorts i flera av de olika av objekten: dels 
i kyrkoruinen och i området kring denna (bl a kyrko
gården), dels i de förmodade medeltida kulturlagren.

Dokumentationens kvalitet
Viktigt att veta när man läser rapporterna är att 
ingen av undertecknade var med vid undersök
ningarna. Vi har således varit helt beroende av 
dokumentationen. Det bör därför noteras att de 
undersökningar som behandlas här var i väldigt 
olika skick. Från grävningen av den romanska 
kyrkoruinen 1974 fanns mycket lite skriven 
dokumentation, vilket medförde att schakt- och

Västergarn

Figur 1. Västergarn lig
ger på Gotlands väst
kust, ca 2,5 mil söder 
om Visby.
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anläggningsbeskrivningarna i hög grad fick rekon
strueras utifrån fotografier samt enstaka planer och 
profiler. Från 1989 års undersökning finns däremot 
dokumentation i både skrift, foton samt ritade 
planer och profiler. Från undersökningen 1987 finns 
överhuvudtaget ingen dokumentation, här har det 
endast varit möjligt att färdigställa fyndlistor så att 
fynden kan fyndfördelas och ärandet avslutas.

Ytterligare en förutsättning fanns för att vi skulle 
kunna bli klara med projektet på utsatt tid, dvs 
2,5 månader, och det var att fynden redan var 
registrerade av Sesam-projektet. Sammanlagt finns 
nära 5.000 fyndposter registrerade från under
sökningarna, och det hade varit omöjligt att gå 
vidare med en snabb rapportering om inte detta 
förarbete hade varit klart.

Rapportens utformning
En fråga som återkommer i debatten kring arkeo
logiska rapporters utformning är till vem rappor
terna egentligen vänder sig. Formen och innehållet 
måste naturligtvis styras av vem som är den tänkte 
läsaren. I denna rapport har vi försökt att vända

oss till olika avnämare, vilket förhoppningsvis med
verkar till att flera grupper finner något av intresse. 
Vi har valt att dela upp resultatet i två delar, en 
”ATA-rapport” och en del (här kallad Västergarns
studier) som översiktligt diskuterar platsen och tar 
upp några av de frågor som undersökningsmaterialet 
väcker. Ett sådant upplägg kan liknas vid de grav
ningsrapporter i två steg som diskuterats vid UV 
(Avdelningen för arkeologiska undersökningar) 
(Ersgård 1991; protokoll från regionledningsmöte 
januari 1998 enl Jakobsson muntligen), även om vi 
här arbetar parallellt med de bägge delarna. Det 
senare är betydelsefullt eftersom det ofta är vid 
bearbetningen av materialet som tolkningarna föds 
och prövas. Att dela upp arbetet i färdigställande 
av grunddokumentation respektive forskning skulle 
således innebära ett visst dubbelarbete.

Det som här kallas ATA-rapport är tänkt att 
vända sig till forskare och skall innehålla ”nyck
lar" in i materialet i form av t ex fyndlistor och 
schakt- och anläggningsbeskrivningar, så att det går 
att bedöma om materialet är intressant för den 
specifike forskaren. Dessa bilagor förvaras i ATA. I 
den tryckta delen kommer däremot sammanfattande

Figur 1. Översiktsbild av fornlämnings området vid Väster garnsvallen dokumenterat av Per Arvid Säve 
1870. Frän kopia i Gotlands Fornsals Arkiv.
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resultat att finnas, med exempelvis översiktliga 
kulturlagerbeskrivningar, eventuella dateringar, 
specifika anläggningar eller konstruktioner etc.

De olika delarna i Västergarnsstudier har vi 
försökt skriva så att de skall engagera läsare från 
skilda håll. Det första avsnittet - ”Värden i Väster
garn” - hoppas vi kan intressera både allmänheten 
(dvs de som inte har ett professionellt intresse i 
platsen som t ex hembygdsrörelsen) och kulturmiljö
vården. Detta avsnitt bör även kunna utgöra en 
utgångspunkt för informationsbroschyrer och/eller 
skyltning av platsen.

Avsnittet om Västergarns antikvariska historia 
behandlar hur antikvarien, konstvetaren, byggnads- 
historikern eller andra ”professionella” har behand
lat platsen. Genom att diskutera syftet med äldre 
undersökningar och tolkningar kan vi också förstå 
varför man utfört undersökningarna på så skilda 
sätt, något som gör det lättare att värdera undersök
ningsresultaten. Företrädare för olika vetenskaps
traditioner ser fornlämningarna i olika perspektiv, 
vilket innebär att skilda frågor ställs. Att detta 
avspeglar sig på undersökningsstrategin är inget att 
förvånas över. En konstvetare är kanske främst 
intresserad av arkitektoniska detaljer i kyrkan och 
ser den inte i dess ”platskontext”, en arkeolog av 
kronologier och lagerföljder, en sjöhistoriker av 
hamnen etc. En idéhistorisk bakgrund till Västergarn 
kommer således att ge oss perspektiv på den kunskap 
vi har.

Analysplanen, som består av en översiktlig kart
bild av alla undersökningar (sammanlagt ett 30-tal) 
vid Västergarnsvallen med en kortfattad nyckel
beskrivning, är nödvändig både för våra egna tolk
ningar, framtida undersökningar och forskning, 
samt inte minst för länsstyrelsens bedömning av 
framtida skydd av platsen. I detta sammanhang kan 
man poängtera vikten av att tillvarata resultat från 
tidigare undersökningar, något som inte alltid har 
gjorts. För att få ut största möjliga resultat vid en 
undersökning måste man lägga upp ett antal fråge
ställningar och strategier inför grävningen, d v s ha

ett uttalat syfte med undersökningen, något som 
bara kan göras utifrån en diskussion och utvärdering 
av tidigare resultat och tolkningar.

Temastudierna tar fasta på några av under
sökningarnas resultat, särskilt med utgångspunkt 
från de nu rapporterade grävningarna. Syftet är att 
problematisera materialet och att också peka på 
några möjliga tolkningar. Vi har valt att göra detta 
trots att projekttiden varit knapp, och de skall så
ledes inte uppfattas som slutliga forskningsrapporter 
utan syftar till att skapa intresse och öppna för 
debatt. Temadelen skall dels ge en redovisning av 
dagens kunskapsläge, dels blicka framåt genom att 
peka på behov av framtida forskning. Avsnittet bör 
således inte endast intressera forskare utan ger också 
stöd vid framtida (uppdragsarkeologiska) under
sökningar.

Tack till...
Vi vill också passa på och framföra vårt tack till ett 
antal personer som varit behjälpliga och tagit sig 
tid att svara på våra frågor under arbetet: Johan 
Anund, Ann Catherine Bonnier, Lars Ersgård, Wal
demar Falck, Helmer Gustavson, Margit Forsström, 
Erland Lagerlöf, Lars-Inge Larsson, Lars Löthman, 
Peter Manneke, Ingemar Olsson, Ann-Marie Pet
tersson, Lars Redin, Ulf Strucke, Gustaf Trotzig, 
Lena Thunmark-Nylén, Monica Wennersten och 
Åsa Westeson. Speciellt vill vi tacka Mats Roslund 
som trots kort varsel ställt upp och analyserat 
keramikmaterialet och därmed givit ett betydelse
fullt bidrag till rapporten.

Referenser
Ersgård, L. 1991. Konsten att skriva en grävnings- 

rapport. Meta 1991:4. s.15-20.

muntligen:

Jakobsson, M. UV-Mitt.



VÄRDEN I VÄSTERGARN

Torun Zachrisson

Västergarn är en av Gotlands minsta socknar, 13,2 
kvadratkilometer till ytan (Svensk uppslagsbok 
30:206). Det är en kustsocken som ligger inklämd 
mellan sina bägge större grannar, Eskelhem i norr 
och Sanda i söder. Landskapet är påfallande flackt 
och den klintkant som förekommer både norrut och 
söderut längs den gotländska kusten saknas här helt. 
Bergarten i markytan utgörs av märgelsten. Detta 
märgelstensbälte löper som en låg sänka i den got
ländska terrängen från Västergarn i sydväst mot Slite 
i nordöst. På ömse sidor flankeras denna sänka av 
kalkstensplatåer (Svensk uppslagsbok ll:620f).

Namnet Västergarn
Ordet Garn som ingår i Västergarn har i östra 
Norden givits åt länga och trånga vikar eller far
leder (Lindroth 1914:132). Hjalmar Lindroth anser 
att garn i Västergarn syftat på den långsmala vik 
som förr löpte från Östersjön in mot den norr om 
liggande Paviken (1914:132). Detta bör vara en 
riktig bedömning, menar Ingemar Olsson, vår främ
ste kännare av de gotländska ortnamnen (1994:61). 
Det tidigaste säkra omnämnandet av platsen är från 
1304 (DS 11:422). Då skrivs Västergarn Garnce, dvs 
Garn. För att skilja Garn från det Gammel- och 
Nyagarn som fanns på östra Gotland (dagens 
Gammel- och Östergarn) lades Väster till platsens 
namn (se Olsson 1994:60f). År 1446 nämns således 
Westergarn (Lindroth 1914:133).

Det långsträckta vattendrag som givit Väster
garn sitt namn hade sin innersta del i Paviken. Det 
senare namnet är relativt ungt. Vikens namn skrivs 
på 1800-talet Västergarnsviken (Lundström 1981: 
15f). Eftersom viken var den enda vik av betydelse 
inom ett större område, kallades den ofta bara för 
Viken. Namnet Paviken tror man har bildats genom 
att prepositionen på dragits samman med ordet 
Viken och givit upphov till namnet Paviken, vilket 
i gotländskan blir Paviken. Det har efterhand

kommit att ersätta det gamla namnet (Ingemar 
Olssons tolkning i Lundström 1981:16). Genom 
landhöjning, igenslamning och översandning för
vandlades denna vattenled till en å, Västergarnsån, 
och en insjö, Paviken (för landskapets föränderlighet 
se Carlsson 1997).

En gång i tiden tycks alltså hela den långsmala 
vattenleden med sin innersta del ha kallats Garn. 
När man i de skrivna källorna omtalar Garns hamn, 
så är detta en plats som inte är rumsligt fixerad 
över tid. Hamnen vid den långsmala viken kan ha 
haft olika placeringar under olika tider.

På samma sätt som Garns hamn är ett för
änderligt begrepp, så är själva Västergarn föränder
ligt. Platsen ändrar skepnad och innehåll över tid 
och beroende på vem som betraktar den. Vi ska 
närma oss platsen Västergarn genom några av dessa 
betraktare. De får representeras dels av pastorn 
Hans Jörgensen Oxenv. i Sanda, verksam på 1660- 
talet, dels av de antikvariska myndigheterna av idag. 
Den kontrast som skapas mellan prästrelationen i 
Rannsakningarna och Riksantikvarieämbetets for
muleringar om kulturmiljöns riksintresse kan bilda 
utgångspunkt för en diskussion kring de värden som 
kan tillskrivas Västergarn.

I Rannsakningarna efter antikviteter beskrivs 
Västergarn på följande sätt:

1. Vdi Vestergaren er en Skantze, som begyndis 
hoss den Sönder side på haffuett, och gaar omkring 
hele Socknett, och kirken ligger inden faare, och 
meniss at de Lybske haffuer giort denne Skantze, 
den tijd de Spolierede Gothland och Vissby.

2. Ved kirken findiss en höy backe, sammen
båren aff Jord och kampesteen, och sigiss at de gamle 
haffuer indgraffuet i backen, intill de haffuer fundit 
en Jerendör, och siden intet Videre forsögdtt.

3. Vden for Vestergarenss haffn ligger 2 holmer, 
den ene kaldiss Vtholm, huor på om Jule och Nytt 
aarss tider siuniss gemeenlig itt liuss eller bluss at 
brende, ligsom der Vor en stor tend lyckte. Den
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Sanda ?c

Figur 1. Västergarns området (utsnitt ur topografiska kartan, skala 1:50 000, bladet 56 C).

anden kaldiss Suelte holm, liden, och intet brugelig, 
dog her på Voxer skönne Acheleye, Aqvilegia. (Ols
son, Stahre &C Ståhle 1969:313.)

Pastor Jörgensen nämner först skansen i Väster
garn som börjar i söder vid havet och som omsluter 
hela socknen inklusive sockenkyrkan, det vi idag 
kallar Västergarnsvallen. Han anför traditionen att 
lybeckarna uppfört vallen då de härjade Visby och 
Gotland. Den höga backe vid kyrkan som han näm
ner, bör röra sig om den högliknande kastalruin 
som ligger i sockenkyrkans närhet. Slutligen nämner 
han de bägge holmar som ligger utanför hamnen. 
Den lilla Svältholmen är till ingen nytta. Men på 
Utholmen har man sett det blossa om jul- och nyårs
nätter såsom av en stor lykta. I samband med sin 
beskrivning av Sanda socken tar han upp hamnen i 
Västergarn. På Stenhuse gård, skriver han, finns ett 
tre våningar högt stenhus, med två välvda källare. 
De gamla har berättat för honom att Sören Norby 
som förr styrde Gotland skulle ha låtit uppföra

stenhuset för att där förvara proviant, som sedan 
fördes till Norbys skepp ”som laag i Vestergarenss 
haffn”, en fj är dings väg därifrån (Olsson, Stahre & 
Ståhle 1969:312). Vi kan se att pastorn fäster sig 
vid vallen, kastalruinen, hamnen och deras bak
grunder samt traditionerna kring Västergarns Ut- 
holme. De här historiska minnesmärkena förklarar 
han med hjälp av mäktiga krafter i den närliggande 
historien, 100-200 år tillbaka i tiden. Sören Norby 
som folktraditionen omtalar var exempelvis läns
herre över Gotland i början av 1500-talet (jfr Lars
son 1986). Vi kan till slut notera att man på 1660- 
talet tydligen kopplade samman hamnen i Väster
garn med en centralt belägen gård i Sanda socken.

Går man till Riksantikvarieämbetets hemsida 
och söker upp de riksintressanta miljöerna, så åter
finner man under Gotlands län, Paviken-Väster- 
garnsområdet (123, uppdaterad 19970818). Motivet 
till att klassa området som riksintresse är: Handels
platser av vikingatida-medeltida ursprung med stor
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betydelse för förståelsen av den gotländska ”far- 
mannahandeln”. (Kyrkomiljö). Uttryck för riks
intresset är: Kyrka, kastal och kyrkoruin från medel
tiden innanför Västergarns halvcirkelformade stads
vall. I anslutning till Paån vikingatida pål- och 
kaj anläggningar, delvis undersökta kulturlager, 
gravfält. I området ingår även: Sentida fångstan
ordning för fiske och Gotlands äldsta stenvalvsbro 
från 1875. Bebyggelse i sten- och skiftesverksteknik 
från 1700- och 1800-talen” (Riksantikvarieämbetets 
hemsida).

I Riksantikvarieämbetets beskrivning lyfter man 
fram vallen, kyrkan, kastalen och kyrkoruinen i 
Västergarn, samt pål- och kaj anläggningarna, 
kulturlager och gravfält i Pavikenområdet. Dessa 
kulturminnen daterar man till medeltid i Västergarn 
respektive vikingatid i Paviken. Från senare tid är 
fångstanordningar för fiske, stenvalvsbro och be
byggelse. Jämför man dessa båda beskrivningar så 
kan man notera att pastorn lyfter fram något som 
riksintressebeskrivningen utelämnat: Västergarns 
hamn. Visserligen nämns pål- och kaj anläggningar 
och kulturlager i Paviken, men den medeltida 
handelsplats som ytterst skulle motivera (jfr ovan) 
Västergarns klassning som riksintresse, tycks svårare 
att fånga i några enkla ord.

I det magra skriftliga källmaterialet från medel
tid är det just hamnen i Garn som gör att platsen 
först uppmärksammas (jfr Floderus 1934:81). Upp

repade gånger nämns denna, som exempelvis i Saxo 
Grammaticus berättelse om Bråvallaslaget, där det 
sägs att: Gutarnas flotta inväntade svearnas vid 
Garns hamn. Gutonica vero classis in portu, cui 
Garnum nomen, Sueticam opperiebatur (Aili 
1990:232f). I franciskanernas diarium i Visby 1302 
talas om de portu in Garna (se citat hos Lundström 
1981:18). Olika forskare har velat tolka detta som 
att uttalandena syftat på just Västergarn (jfr Nordin 
1881, Schlick 1924:5ff, Floderus 1934:80ff). På 
Olaus Magnus Carta Marina från 1539 finns ‘vestra- 
garn’ upptaget, men placerat på östra Gotland 
(Richter 1967, jfr Lundström 1981:18). Senare före
kommer uppgifter som verkligen kan visas syfta på 
Västergarn. Då omnämns Västergarn ofta som land- 
stigningsplats och kallas Westergarne, Westragarn 
och Garnahampn. Stundtals tycks de ankrande 
skeppens antal ha varit över hundra (se Floderus 
1934:79f).

Om vi summerar iakttagelserna, så kan vi se 
att man under 1660-talet lyfter fram vallen, i dess 
egenskap av befästning och värn, kastalen och 
hamnen. I dagens kulturmiljö väljer myndigheterna 
att fokusera på vallen, som hägnande en stad, en 
handelsstad. Och det yttersta skälet till att Väster
garn blivit en kulturmiljö av riksintresse sägs vara 
att vi genom Paviken-Västergarn får en fördjupad 
förståelse för den ”gotländska farmannahandeln”. 
Men för att förstå platsen Västergarn måste vi tolka

Paviken

Brygga’’

Xoggen

Kronholmen

----2m (Enligt Lund
ström 87)

Västergarn

Östersjön

Figur 2. Väster garnsområdet med 
den vindlande vik som förr ledde 
upp mot dagens Paviken (efter 
Lundström 1981 samt komplet
terad med Carlsson 1998a:7).
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den. Arkeologerna Erik Floderus och Per Lundström 
gav oss för 65, respektive knappt 20 år sedan, sina 
tolkningar av Västergarn (1934; 1981). Kultur
geografen Dan Carlsson kommer under året att 
publicera en monografi om Västergarn (manus). Att 
Västergarn nu på nytt belyses, genom Carlssons 
arbete och föreliggande bok, gagnar platsen. För 
att förstå denna mångtydiga plats fordras att den 
fylls med innehåll, att de olika källmaterial som 
står till buds, inte minst de som framkommit vid de 
uppdragsarkeologiska undersökningarna, verkligen 
vänds och vrids på. Först då kan vi fördjupa vår 
bild av vad Västergarn en gång kan ha varit och se 
detta återspegla sig i Västergarn av idag.

Hamnen
Inne i sockenkyrkan påminns man om hamn och 
hav. I kyrkan hänger ett votivskepp, en tremastad 
fregatt bestyckad med fyra dussin kanoner, som 
1637 skänktes till kyrkan av Marcus Schröder, 
bördig från Schleswig. Han var en tid hamnfogde i 
Västergarn. Med tiden blev han affärsman och en 
av dåtidens mäktigaste män på ön. Votivskeppet är 
inte bara en prydnad för kyrkan, utan har under 
lång tid använts som ett sätt att spå vädret till havs. 
Förr brukade fiskarna gå in i kyrkan för att se vilken 
kurs skeppet höll, innan de begav sig ut på sjön. 
Den position skeppet hade, varslade om den vind
riktning som skulle möta männen ute till havs. Per

Figur 3. Votivskeppet i Västergarns kyrka. Foto F. 
Dahlby i ATA.

Arvid Säve har noterat det i sin reseberättelse över 
Västergarn från år 1864: Skepp, hängande i taket, 
som tros visa vinden (Säve 1864:305). Traditionen 
förmedlas idag bl a genom predikningar i kyrkan 
(se På Kryss & Till Rors 1998:8, för votivskeppet 
se Roosval & Sällström 1942:172, 174; för M. 
Schröder se Sjöberg 1973:77).

På 1630-talet då Marcus Schröder skänkte 
votivskeppet till kyrkan visar tullhandlingarna att 
cirka 21-51 fartyg (vanligen ca 30) de journal
förande åren anlöpte Västergarns hamn (för en 
utförlig beskrivning av 1630- och 40-talens sjöfart, 
se Sjöberg 1973). Sjöfarten var av en ”enkel” karak
tär. Det rörde sig om ganska små skutor som kom 
från de danska öarna och Sønderjylland för att 
hämta virke och ved. Skepparna tycks själva ha bytt 
till sig lasten ”på hamnen” av bönderna mot någon 
medförd vara (a.a:87). Från Västergarn seglade 
skutorna sedan direkt till sin hemmahamnar med 
virket och veden. Redan vid 1600-talets mitt har 
denna handel på de små hamnarna på västkusten, 
som Fröjel och Västergarn, i det närmaste helt upp
hört. Fartygen blev då större, hamnarna centralis
erade och lasten kom att ägas av olika köpmän. Då 
var Västergarn inte längre intressant som färdmål. 
I sjömätaren Nils Strömcronas atlas över de got
ländska hamnarna från 1734 är det därför följd
riktigt att Västergarn står upptagen som en hamn, 
men av dålig kvalitet. Hamnen är av föga värde, 
alldenstund sydväst blåser yppet in, men under 
Wästergarns utholmen är tämligen gott beskydd för 
nordväst- och västliga vindar (citerad i Lundström 
1981:18f).

Västergarns hamn fortsatte sin tynande tillvaro 
som lanthamn fram till i början av 1900-talet. 1919 
uppges att trafiken till hamnen är obetydlig. Samma 
år besöktes hamnen av 3 fartyg (Nordisk Familjebok 
1919, se Lundström 1981:20). Idag är den dock 
markerad som fiskehamn på den ekonomiska och 
topografiska kartan (bladet 61 4i, respektive bladet 
56 C).

På 1860-talet berättade människor i trakten för 
folklivsforskaren Per Arvid Säve, att Västergarns 
egentliga och säkra hamn förr låg i Paviken. Då, på 
1860-talet, uppfattades Paviken som ett avsides 
beläget och mycket grunt träsk. Traditionen be
kräftades och förstärktes av de lämningar efter 
stenkistor, bryggor och klinkbyggda båtar som
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hittades både i själva viken och längre ned i ån vid 
Sandvad (Säve 1870; jfr Nordin 1881:119).

I olika omgångar kom företrädare för Statens 
sjöhistoriska museum att intressera sig för platsen. 
Genom Hans Hansson stod det klart att Paviken 
var en varvs- och landningsplats från vikingatid. 
Vid Per Lundströms undersökningar under åren 
1967-73 växte bilden av hamnen vid Idåns mynning 
fram. Platsen anlades sannolikt under 700-talet och 
fungerade fram till ca år 1000. Fyndmaterialet upp
fattades som resultatet av hantverks-, handels- och 
varvsverksamhet. Lundström tolkar den som ett 
resultat av sveakungens strävanden att skapa en 
replipunkt i Östersjön (jfr 1983:101).

En uppdragsarkeologisk undersökning vid en 
tidigare krök i Västergarnsån, nära utloppet från 
Paviken, har visat att här sannolikt funnits spärrar 
i ån (Englund 1984). Peter Mannekes flygfotografier 
röjer att flera konstruktioner tycks finnas utmed åns 
lopp från Stelor ut till havet (Manneke 1984). 
Genom Dan Carlssons forskningsprojekt ”Hamnar 
och handelsplatser på Gotland under perioden 600- 
1100 e Kr” har vår kunskap om området kring 
Paviken ytterligare utökats. Hans forskningsgräv- 
ningar har kunnat visa att det vid Stelor i den forna 
åkröken funnits en pålspärr och en stenpir med 
träbrygga. Bryggan är dendrodaterad till 1008 e Kr 
(Carlsson 1997).

Namnet Kronholmen visar att det förr fanns

fler holmar utanför Västergarn, än Utholmen och 
Svältholmen (se figur 1). Kronholmen var skild från 
land genom ett sund som sträckte sig i riktning mot 
sydsydost in mot Västergarn och halvkretsvallen. 
Vid en uppdragsarkeologisk undersökning på 1990- 
talet hittades i sundet resterna efter en medeltida 
kogg, konstruerad vid 1200-talets början (se Rönnby 
1995). Nära sundets nordvästra del, vid vad som 
en gång varit en mindre vik, påträffades en trä
konstruktion (möjlig brygga?) som dendrodaterats 
till 1041 e Kr (se Carlsson 1998a:7f).

Kronholmens södra udde kallas på äldre kartor 
för Blockhusudden eller Skansudden. Namnet röjer 
de grundvalar efter två skansar som här finns 
registrerade som fornlämningar (Raä 44 och 45,49).

Vallen
Det är vallen som gör Västergarn till en så speciell 
plats på Gotland. Vallen är närmare 1000 meter 
lång, ca 15 meter bred och upp till 3 meter hög och 
ligger som en hästsko med sina bägge ändar vända 
utåt havet. Den finns förtecknad som fornlämning 
nr 1 i Västergarns sn i Riksantikvarieämbetets forn
minnesregister (Raä 1).

I Riksantikvarieämbetets beskrivning av den 
riksintressanta kulturmiljön kallar man vallen i 
Västergarn för stadsvall, men utan att omnämna 
om platsen hyser en stadsbebyggelse, eventuella

Figur 4. Väster garnsområdet sett från nordväst med vallen och sockenkyrkan i bakgrunden, Per Arvid Säve 
29/7 1870. Från kopia i Gotlands Fornsals Arkiv.
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Figur 5. Gårdarna i anslutning till vallen i Väster
garn som de redovisas i skattläggningsberedningen 
från år 1742 (här renritad och återgiven i Schiick 
1924:5).

kulturlager eller liknande. Även Lena Thunmark- 
Nylén använder uttrycket stadsvall när hon be
skriver platsen. Västergarn torde ha varit en betyd
ande handelsort, menar hon. De bägge kyrkorna, 
varav hon hypotetiskt kan tänka sig att den ena 
tillhört främmande köpmän med ett handelsfaktori 
i Västergarn, understryker platsens merkantila 
karaktär (Vikingatidens ABC:295f). Marita Jonsson 
och Sven-Olof Lindquist uttrycker sig försiktigare i 
Vägen till kulturen på Gotland och kallar halv
kretsvallen för enbart vall (Jonsson & Lindquist 
1989:135).

Vallen omgärdar ett låglänt bebyggelseområde, 
som idag domineras av fritidsbebyggelse och några 
gårdar. I öster saknas vallen på en sträcka av ca 
175 meter. Här finns flera manifesta medeltida 
lämningar. Den enda som idag är stående är socken
kyrkan. Norr om denna ligger en ruinkulle efter en 
medeltida romansk kyrka (Raä 24) och öster om 
denna, över den plats där vallen borde ha löpt, ligger 
ruinen efter en kastal (Raä 25).

Gårdarna innanför vallen
På de äldsta 1700-tals kartorna finns innanför vallen 
sex gårdar. Dessa är från norr till söder: Ovide, 
Stelor, Snövalls, Hamnegårds, Lauritse, Öninge, 
Lymans (akterna 2, 3 Länslantmäteristyrelsens kart
arkiv, Visby). På den yngre av dessa 1700-talskartor 
finns mellan Hamnegårds och Lymans en sjunde 
gård vid namn Fachts (se Schiick 1924:5). Hela det 
östra området innanför vallen upptas av kyrkojord 
(akt 2, se ovan).

Liksom när det gäller många andra gotländska 
ortnamn är flera av dessa svårtolkade (jfr Olsson 
1994:11). Det gäller exempelvis gårdnamnen Stelor 
och det omedelbart norr om vallen belägna Ammor. 
Inte heller det gårdnamn som kommer näst efter 
Steloq Övide, är tolkat. Det finns dock andra gård
namn på Gotland vars slutled är -vide. Det mest 
kända är måhända Levide som förekommer i fem 
fall. Levide antas vara sammansatt av laif- ‘egen
dom, arv’ och -vidh ‘träd, skog’. Det har tolkats 
som ett mansnamn (Olsson 1994:63). Det är dess
utom sockennamn vilket brukar borga för att nam
net är ålderdomligt. Rimligen borde Övide tillhöra 
denna grupp av mansnamn.

Både Snovalds och Övide skulle kunna repre
sentera den äldsta typen av personnamn som före
kommer bland de gotländska gårdnamnen (för ytter
ligare exempel, se Olsson 1994:70f). Förleden i 
Snovalds torde vara sniau- ‘snö’ medan efterleden 
valör har innebörden ‘härskare’, dvs snöhärskaren. 
Lauritse, eller som kartan tecknar det Laverse, är 
ett kristet namn som möjligen antyder en dansk 
påverkan (a.a:72). Öninge slutligen innehåller ett 
ord för ‘öbor’, möjligen syftande på ölänningar 
(a.a:34).

Och gårdarna utanför
I samband med att gårdarna innanför vallen nämns 
i skattläggningskartan från år 1702 nämns även 
vissa gårdar utanför. Av samtliga kallas Krämpelösa, 
Öninge, Lymans, Lauritse, Remmers, Halls, Snö
valls, Stelor, Övide och Bibos för tomter. Tomterna 
kan vara av olika natur, skatte- eller kronojord. 
Kyrkojorden, Hamnegårds, Ammor och Lilla 
Mafreds inte upptagna som tomter, utan kallas jord 
eller hemman eller bara vid sitt namn (akt 2, Läns- 
lantmäterienheten, Visby).
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Remmers är ett lågtyskt namn, som går tillbaka 
på mansnamnet Reymar eller Reimer. De lågtyska 
namnen har normalt kommit till Gotland under 
Hansatiden, men enstaka namn kan ha förekomma 
tidigare (Olsson 1994:72). I Hall torde ingå ett ord 
för ‘klippa’, ‘sten’ , ‘häll’ (jfr Olsson 1994:56). Ute 
på Kronholmen finns den gård som kallas Bibos, 
vars namn inte är tolkat.

I det inre av Västergarns socken finns de bägge 
Mafridsgårdarna, Stora och Lilla Mafrids. Sydöst 
om Paviken finns på några 1700-tals kartor mar
kerat Krampelösa tomt (se LMV akt H7, General
karta över Gottland). Namnet är inte tolkat, men 
det bör kunna förklaras på liknande sätt som det 
Krämpelause som ligger i Hejde sn (jfr Olsson 
1994:28). Namn på kramp- eller krämp- är vanliga 
i gotländska terrängord, där de syftar på krokiga 
och branta företeelser (jfr Olsson 1994:156). Men 
kramp kan även innebära något som är trångt (Ols
son 1994:28, med hänvisning till Herbert Gustav- 
son). Det är inte osannolikt att en del av de gravar 
som ligger eller har legat sydöst om Paviken en gång 
kan tillhört en gård vid namn Krampelösa (Raä 5).

Dan Carlsson har i sina studier av yngre järn
ålderns hamnplatser på Gotland uppmärksammat 
ett annat bebyggelsenamn på -lösa, Kamlösa, som 
legat innanför den vendeltida/vikingatida hamnen i 
norra Gnisvärd. Kamlösa är sedan länge övergivet, 
men namnet bör, menar Carlsson, ha syftat på en 
gård vars ägor ännu kan skönjas i äldre kartmaterial 
(1998a:27ff). Förmodligen kan namnet tolkas som 
ett äkta -/ös<znamn med innebörden ängsmarken vid 
åsen (Olssons diskussion om de gotländska orden 
på -lause, -lausu 1994:29f). Man kan enligt Carlsson 
tänka sig två möjligheter. Den ena att gården föregår 
hamnen och att hamnen är gårdens angelägenhet, 
den andra att hamnen varit en angelägenhet för 
gårdarna längre inåt socknen och att gården Kam
lösa uppstått först efter det att hamnen övergivits. 
Dan Carlsson menar att det senare alternativet är 
det mest sannolika (1998a:37).

Krampelösa i Västergarn ligger på liknande sätt 
som Kamlösa i Gnisvärd innanför den vendeltida/ 
vikingatida hamnen i Paviken. Det finns en möjlig
het som Carlsson inte nämner, att hamnen skulle 
kunna ha varit samtida med gården men att den 
etablerats i en strandzon, som legat utanför Kamlösa 
marker.

I senare källor berättas om den fridszon på åtta 
famnars bredd, d v s en sträcka på ca 14 meteg som 
skulle råda från stranden och upp på land. De främ
mande köpmännens rättsskydd på den gotländska 
kusten, formuleras i Visby stadsrätt från år 1340 
som var och en runtom landet skulle hava stranden 
fri åtta famnar upp i land, även om där vore åker 
och äng, på det att envar desto bättre skulle kunna 
bärga sitt gods. Så ock om någon komme att ligga 
för ankar under samma land, skulle han stå under 
samma frid (se citat i Hansson 1967:30).

Historikern Adolf Schiick har velat fästa vår 
uppmärksamhet på uttrycket Gotländska kusten. I 
vissa traktat talas om att samma lag ska gälla i 
Smolensk, Riga och på Gotländska kusten och 
vidare kallas somliga borgare på Gotländska kusten. 
Schiick menar att uttrycket i äldre tid syftat på flera 
orter längs kusten, som fungerat som mötes- och 
handelsplatser. Senare kan uttrycket ha kommit att 
syfta mer precist på Visby (Schiick 1924:3f).

Kyrkorna och kastalen
För en utomstående betraktare förefaller kyrkan i 
Västergarn liten och anspråkslös: en enkel, närmast 
kvadratisk byggnad som saknar torn. Den består 
alltså inte av olika byggnadskroppar fogade till 
varandra, som annars är så karakteristiskt för de 
gotländska kyrkorna. Denna lilla kyrka var para
doxalt nog tänkt att bli en av Gotlands största 
kyrkor, i storlek skulle den ungefär ha motsvarat 
dagens kyrka i Dalhem. Av det tänkta bygget blev 
bara koret uppfört. Triumfbågsöppningen murades 
igen och försågs med den portal som skulle ha prytt 
långhusets södra sida (Lagerlöf &c Svahnström 
1973).

Byggnadsantikvarierna har sedan länge för
bryllats av det faktum att korkyrkan tycks sakna 
äldre detaljer, samtidigt som det norr om socken
kyrkan finns ruinen av en romansk kyrka (Raä 24). 
Det har förefallit märkligt att inga byggnadsdelar 
återanvänts i korkyrkan som uppfördes under 1200- 
talet. Det har också tyckts vara märkligt att koret 
inte uppfördes runt omkring den äldre kyrkan som 
man hade för sed på Gotland (jfr Erland Lagerlöf i 
Lagerlöf & Svahnström 1973:273f). Det hela fick 
sin förklaring genom den grävning som RAGU 
genomförde vid 1970-talets mitt. Den romanska
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Figur 6. Flygfotot över de centrala delarna av området innanför Väster gamsvallen visar den stående korkyrkan 
från sydöst. Den intilliggande romanska kyrkoruinen är övertäckt av det tält som rests i samband med 
undersökningen 1974. 1 bakgrunden syns från vänster mot höger gårdarna Snauvalds, Stelor och Övide. 
Foto Waldemar Falck i ATA.

kyrkan har varit i bruk under hela medeltiden och 
alltså funnits där samtidigt som korkyrkan (Falck 
1983).

Undersökningen av den romanska kyrkoruinen 
i mitten på 70-talet var ett led i att restaurera ruinen. 
Det sägs inte uttryckligen men man får anta att 
tanken var att genom en välbevarad romansk kyrko
ruin göra Västergarns kyrkomiljö till ett intresse
väckande besöksmål för den gryende kulturturis
men. Nu avslog Riksantikvarieämbetet denna an
sökan, eftersom det var känt att det var svårt att på 
ett tillfredsställande sätt bevara ruiner för framtiden 
(se rapport över kyrkogrävningen i denna volym). 
Idag ligger kyrkoruinen återigen täckt av sina ras
massor.

På 1860-talet kunde folk berätta att kyrkan 
brändes ned under forna ofredstider (se Nordin 
1881:121). Befolkningen i Västergarn tycks då, på 
1800-talet, inte ha uppfattat kyrkoruinen som en

särskilt helgad plats. År 1868 anhöll ägaren till 
Snövalls 1/8 om att få ta bort befintlig fast forn- 
lämning, dvs kyrkoruinen. Kungliga Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien avslog hans 
begäran och menade att han ville komma åt den 
kalksten som gömde sig i murarna (ATA, Väster
garns sn). Trots att kyrkoruinen fridlystes från och 
med denna tid, så hindrar det inte att man ca 1910 
låter gräva in en jordkällare i kyrkoruinens allra 
östligaste parti. Jordkällaren fanns där fram till 
mitten på 1930-talet då den revs. De antikvariska 
myndigheterna hade vid denna tid små resurser till 
sitt förfogande, och inga noteringar finns om saken. 
Vid undersökningen av kyrkoruinen 1974 skulle det 
stå klart att man vid anläggandet av jordkällaren 
grävt bort hela den centrala delen av kyrkans absid 
och vidare in mot koret och den plats där högaltaret 
bör ha varit beläget (se Falck 1983).

Öster om den romanska kyrkoruinen finns ytter-
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Figur 7. Den romanska kyrkoruinen täcktes över 
efter att undersökningen avslutats under sen
sommaren 1974. Foto Waldemar Falck i ATA.

ligare en ruinkulle (Raä 25), som förr kallades 
kastal-backen eller körkbacken (Tidmark 1935, jfr 
Saves resberättelse 1864:307). Genom pastorns be
rättelse från 1660-talet kan vi se att människor varit 
så intresserade av ruinen att man grävt sig in och 
där funnit en järndörr (se ovan). På 1860-talet grep 
sig en engagerad amatörarkeolog an kastalen, den 
intresserade klockaren i Västergarn Erik Stenquist. 
Han grävde idogt i kastalen under 122 dagar (!) år 
1864 (se Kerstin Cassels bidrag, Den antikvariska 
historien). Kastalen med sin mittgrop användes 
därefter som ”sopnedkast” för jord, sten och av- 
skräde. 1935 bekostades en undersökning av den 
kulturhistoriskt intresserade konsuln i Visby, Carl 
Emil Ekman. Filosofie kandidaten Nils Tidmark 
som ansvarade för undersökningen ansåg att Väster
garns kastal inte bara var Gotlands största, utan 
var en av Nordens större tornborgar, vad inner- 
måtten beträffar skulle den till och med vara större 
än Tre kronor i Stockholm (Tidmarks rapport i 
ATA).

När Nils Tidmark undersökte kastalen, be
rättade de gamla för honom om en borg Västerhus, 
som förr legat vid Garna-hamn. Det är en tradition 
som han inte fann möjlig att bedöma (rapport i ATA,

dnr 3603/1935). Traditionen lever fortfarande i 
Västergarn. Henry Carlsson berättade i en tidnings- 
intervju på 1970-talet att den danske länsherren över 
Gotland, Jens Holgersen Ulfstand, lät plocka ned 
Västerhuse slott. Stenen använde han sedan för att 
bygga upp Glimminge hus i Skåne. Att traditionen 
är riktig, menar man sig kunna belägga genom att 
stenen i Glimmingehus stämmer med måttet på den 
gotländska alnen (se intervju med Henry Carlsson i 
Gotlänningen 1978).

Hus är en medeltida benämning på ‘befäst hus, 
borg, slott’. Ordet lever kvar i flera borgnamn i och 
invid städer, som Nyköpingsbus, men det före
kommer även på landsbygden som i Bohus eller Utö 
hus (jfr Törnquist 1990:187, Johansen & Pettersson 
1993:89, Mattisson 1986). Det tros ha varit in
flytanden från Tyskland, som under 1200-talets 
senare del fick ordet hus att anta betydelsen ‘fäste, 
slott’ (Ståhl 1976:96). Att traditionen talar om ett 
fäste som kallats Västerhus är därför intresse
väckande. På 1830-talet hittade man enligt klock
aren i Västergarn lämningar efter ett kalkstensgolv 
norr om kastalruinen. Det är inte osannolikt att 
kastalen kan ha ingått i någon form av borg
anläggning (jfr Johansen &C Pettersson 1993:39ff, 
89). Det lär vi dock inte få klarhet i förrän i samband 
med framtida undersökningar. Tillsvidare är den 
en mytisk företeelse, som bidrar till Västergarns 
kulturvärde.

Figur 8. Fotografiet från början av seklet avslöjar 
den stenkällare som omkring 1910 byggdes in i den 
romanska kyrkans allra mest heliga rum och för
störde alla spår av högaltaret. Stenkällaren var, 
framgick det vid utgravingen, byggd av en ovanligt 
vackert tuktad mur. Man använde nämligen de 
stenar som ingick i absidens yttre och inre murar 
vid källarbygget. Foto A. Edle 1933 i arkivet, Got
lands Fornsal.
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Figur 9. Skiss över den tänkta miljön vid Västergarn 
någon gång efter 1200-tal med de bägge kyrkorna 
och den intilliggande kastalen. Tecknare: N. Bjö... 
(svårläst signatur).

Fisket
Västergarnsån är en av Gotlands fem främsta åar 
när det gäller idfiske. När isen lossat i havet om 
vårarna, vandrar iden i stim upp längs åarna och in 
i de grunda träsken, sjöarna. Söder om landsvägs
bron är ån uppdelad i olika rännor (Raä 38). Här 
fångade Västergarnsbönderna id med mjärde (Jons
son & Lindquist 1989:134, jfr även Ohlsson 
1944:81ff).

Ån öster om Paviken, som förr kallades Suder- 
tingsån, bär idag namnet Idån. Den tidigare 
strömmande Idån har förvandlats till ett betydligt 
lugnare vatten. 1951 utdikades Vikmyr och med 
den sammanbundna myrar. Per Lundström har upp
gifter om att vattnet i Vikmyr innan dikningen stod 
10 fot, dvs närmare 3 meter, över Pavikens yta 
(1981:15). Utdikningen hade det goda med sig att 
betesmarkerna tillväxte, men bidrog samtidigt till 
att igenslamningen av Paviken och Västergarnsån 
märkbart påskyndades och att fisket försämrades.

Ännu vid sekelskiftet bedrevs fisket i stor skala. 
I en uppteckning av Knut Ekman från Eskelhem 
som förvaras i Nordiska museets arkiv beskrivs 
fisket i Paviken och Västergarnsån (citerad i Lund
ström 1981:47ff; denne Ekman tycks ha varit hamn
fogde i Gnisvärds fiskeläge, se Nihlén 1977:108). 
Vid själva åmynningen närmast havet, som kallades 
Vadet, fiskade man med enarmade ryssjor. Det var 
inte bara id, utan mört, gädda, aborre, lake och lite 
ål, laxöring och lax som man fångade. I de ovan 
omtalade rännorna fiskades med mjärdar. Inne i 
själva Paviken fick man bara fiska med nät. Även 
sättet man fick använda dessa nät på var reglerat.

Fisket var uppdelat på gårdar. Det var bara gårdarna 
som gränsade mot Paviken, som hade rätt att fiska 
där: Lauritze, Halls, Römmers, Ammor, Stelor, 
Övide, Hamngården, Öninge och Snövalls. Övriga 
gårdar Stora och Lilla Mafrids och Prästannex- 
hemmanet hade inte rätt att fiska där utan endast i 
Idån. Jordlösa fick inte fiska vare sig i vadet, rän
norna eller Paviken. (a.a.)

Den stenbro som löper över Västergarnsån är 
Gotlands äldsta stenvalvsbro, uppförd 1875 (Raä 
39). Bron kallas Akbro. Uppströms bron ligger Sand
vad. Där fick inget fiske bedrivas. Nedströms bron 
var vid sekelskiftet sju rännor. Fiske fick bara äga 
rum i sex av dessa. Den mittersta kallades Kungs- 
ådran och i den fick ingen fiska. Bröt man mot detta 
förbud blev man av med både fisk och redskap. 
Ekman uppger att han intervjuat den då 76-årige 
Fredrik Myrman (född ca 1854), som givit honom 
detaljerna kring hur fisket gick till i Vadet, rännorna 
och Paviken (se citat i Lundström 1981:47ff).

Att den mellersta rännan kallades Kungsådran 
och att denna skulle hållas öppen och fri från red
skap är en intressant uppgift. I de svenska landskaps
lagarna möter man vattenrättsliga stadganden. I alla 
dessa finns begränsningar i den enskilde strand
ägarens rätt att fritt få förfoga över det vatten som 
är utanför hans strand. Men där finns en väsentlig 
skillnad. I svealandslagarna, men inte i götalands- 
lagarna, finns även bestämmelser om farled och 
frivatten. Där finns förbud mot att stänga farleder 
och hindra fiskens fria vandringar. Detta har givit 
upphov till begreppet kungsådra. När det infördes 
vet man inte, men det nämns för första gången 1442. 
Ibland anges att ett visst antal alnar av farleden ska

Figur 10. Fiskrännorna i Västergarnsån. Foto Barbro 
Gustafson i Lundström 1981:47.
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Figur 11. Fiskeläget i Valbyte fotograferat inifrån 
det sk gistrummet. Där stod torkställningarna, gist- 
gårdarna, resta. Foto i Sune Ambrosianis arkiv, 
Fotografisamlingen, Västergarn, ATA.

hållas öppen, i andra fall anges att en tredjedel av 
farledens bredd ska vara öppen (se Westmans 
1927:8ff utförliga resonemang).

1766 års fiskeristadga avsåg att innehålla alla 
stadganden om kungsådran. Ändamålet med kungs- 
ådreinstitutet menade man var att tillgodose fiskens 
vandringar, lämna öppen väg för samfärdsel och 
flottning och skydda mot dämningsskador. I sådana 
vatten där kungsådra inte funnits i äldre tid, men 
där fiske fanns uppströms eller där flottled gick fram, 
skulle den sk mindre kungsådran gälla. Den stad
gade att en sjättedel av vattnet skulle hållas fritt. 
Dessa bestämmelser bibehölls i allt väsentligt fram 
till 1900-talets början (Svensk uppslagsbok 16:316). 
Förmodligen är uttrycket kungsådran i Västergarns- 
ån en effekt av den mindre kungsådran, med tanke 
på den bredd som åns fria passage skulle hålla (se 
Ekmans berättelse ovan). Namnet Kungsådran i 
Västergarnsåns mitt kan i så fall ha införts tidigast 
i slutet av 1700-talet. Den öppna mellersta vatten
rännan bör således inte ha rötter tillbaka i ett even
tuellt medeltida kungsådreinstitut i farleden 
V ästergarnsån/Paviken.

Söder om Västergarnsvallen finns fiskeläget 
Valbyte. På bilden nedan syns Valbyte fiskeläge med 
gistgårdar (torkställningar för nät) och lysstång. När 
fotografen Harald Faith-Ell på 1920-talet fångade 
stranden vid Valbyte upp mot Västergarn är karak
tären av fiskeläge tydlig. Här finns den täta bod
bebyggelsen och raderna av båtlänningar med upp
dragna snipor.

De gotländska fiskelägena skiljer sig på många

sätt från övriga Sveriges. De har inte varit permanent 
bebodda, utan nyttjats av främst kustsocknarnas 
bönder. Det var främst fråga om husbehovsfiske. I 
samband med jordbrukets mekanisering övergick 
vissa av dessa kustbönder till att bli rena yrkesfiskare 
(Jonsson & Lindquist 1989:33ff). Om Gnisvärds 
fiskeläge, som ligger norr om Västergarn i Tofta 
sn, vet man att här fanns både hamnrätt och en 
hamnfogde. Den senare fungerade som domare i 
olika mål (Nihlén 1977:98ff).

Ortnamnet Valbyte innehåller den forngutniska 
motsvarigheten till ordet vårdböte (Hellberg 
1979:140). Vårdböte är närmast liktydigt med ordet 
vårdkase. Böte ingår i Södermanlands- och Upp
landslagens stadganden om vakthållning, bötesvakt 
(bøthisvarder), för landets försvar (se Hellberg 
1979:139). Ortnamnsforskaren Lars Hellberg menar 
att höte-namnen kan gå tillbaka till järnålder (a.a.). 
Hans kollega Nils-Gustaf Stahre är försiktigare och 
anser att vårdkasesystemet åtminstone har medel
tida anor (1986:294ff, 308). Från Öland känner man 
talrika vårdkaseplatser. Kulturgeografen Sölve 
Göransson har kunnat konstatera att det rör sig om 
två separata vaktkedjor utmed Ölands västra och 
östra sida (se Göranssons karta i Hellberg 
1979:141). Från Gotland finns belägg för två Val- 
byteplatseq båda ligger vid gamla fiskelägen. Val
byte ligger som nämnts invid Västergarn på öns 
västra sida och Varbyte återfinns på öns sydöstra 
sida, vid Tomtbode (sie!) fiskeläge mellan Burs och 
Rone socknar (Olsson 1994:178).

Inte bara ortnamnet utan även fornlämnings- 
bilden kan tala för att Valbyte har förhistoriska anor.

Figur 12. Valbyte fiskeläge från söder. Fotot är taget 
av Vitterhetsakademiens tecknare och fotograf 
Harald Faith-Ell på 1920-talet. Foto i ATA.



Värden i Västergarn 19

På SGU kartan från år 1927 finns ca 500 m söder 
om Valbyte fiskeläge och öster om landsvägen mar
kerat några gravhögar (serie Aa 160, bladet Klinte- 
hamn).

Att västra Gotlands enda kända vårdbötenamn 
ligger invid Västergarn verkar följdriktigt; Väster
garn framstår som en viktig plats vid angöringen 
av den gotländska kusten. Vi kan göra en jämförelse 
med den väg som postrodden tog på 1700-talet. Från 
Boda på norra Öland gick postrodden med sikte på 
Karlsöarna. Vid klar sikt uppges Karlsöarna vara 
synliga då man kommit halvvägs. Därifrån tog man 
sikte på Västergarns utholme och vidare in i Väster
garns hamn. Callanders gård (Hamnegården?) står 
som första anhalten för posten. Då hade posten rotts 
och seglats i sammanlagt 12 mil över Östersjön 
(Lundström 1981:19 med publicerad karta från 
Postmuseums arkiv: Charta öfiver påstwägarne uti 
Gottland från år 1737).

Historikern Nils Blomkvist har med anledning 
av sina studier kring staden Kalmar och dess upp
komst synat farlederna över Östersjön. När man 
under vikingatid och medeltid färdades mellan 
Östersjöns västra och östra delar använde man 
farleden över Gotland. Vanligen tycks man ha gått 
genom Kalmarsund och från norra Öland över till 
Gotland, för att på så sätt segla med land i sikte så 
långt möjligt (1979:184f). Blomkvist menar att man 
under äldre medeltid ibland tog vägen längs med 
Ölands östra kust. Där låg Ölands bästa djuphamn, 
Kårehamn (se DMS 1996:95). Men den vanliga 
farleden gick genom Kalmarsund. Längre fram i 
medeltiden tog man sig direkt från Bornholm, dia
gonalt via Ölands södra udde och över till Gotland 
(Blomkvist 1979:184f).

Utblickar
Fiskkonsumtionen tog fart under 1200-talet tack 
vare det fjärde laterankonciliets beslut att alla skulle 
ha möjlighet att bikta sig en gång årligen. För att 
kunna erhålla syndernas förlåtelse fordrades att man 
iakttog fasta. Fisk var fastemat (se Norman 1993:87 
och där anförda referenser).

När det gäller Linköpingsbiskopen känner man 
från biskop Brasks dagar en diger matsedel. Fisk 
utgjorde en stor del av kosten. Dels hade man egna 
fisken i närliggande åai; dels hade man fiskare ute

Figur 13. Utsikten från taket till Myrgrens pensionat 
i den sydligaste delen av Västergarns sn. Bortom 
husklungan anar man i horisonten siluetterna av 
Karlsöarna. Foto H. Faith-Ell i ATA. Till höger i 
bild är den väderkvarn som syns på SGU kartan 
från år 1927 (bladet Aa 160).

vid kusterna som framför allt fångade strömming 
och dels köptes annan fisk upp på städernas mark
nader (Norman 1993:85 och där anförd litteratur).

Inom klostrens godskomplex var man i hög grad 
självförsörjande. Man hade sina viktigaste fisken 
på nära håll (såsom i Nydala i Småland). Trots detta 
tycks man vid kloster, som Alvastra, Julita och 
Nydala, ha varit tvungna att få rättigheter till kom
pletterande fisken långt borta vid kusterna (se Nor
man 1993:86).

Så kallade tomtningar uppträder i den öst
svenska utskärgården och kan knytas till fiske, 
främst strömmingsfiske (Norman 1993:90). De 
äldsta tomtningarna i Kalmarsund uppträder under 
1000-tal. Invid ett flertal av dessa finns gravar av 
förhistorisk karaktär. Under 1100- och 1200-talen 
ökade utskärsfisket i omfattning i norra Kalmar
sund. 14C dateringar av tomtningar stöder detta. 
Arkeologen Peter Norman vill att vi ska se tomt
ningarna i relation till etablerandet av de första 
marknadsplatserna (a.a:180ff).

Lerbottnarna
I Västergarn finns inga tomtningar men väl en annan 
företeelse som satts i samband med såväl fiske, 
särskilt strömmings/sillfiske, som etablerandet av 
marknadsplatser. I området innanför vallen har man 
vid olika undersökningar påträffat s k lerbottnar (se 
Rapport över 1989 års undersökning, denna volym). 
Lerbottnar är en medeltida typ av anläggning, en
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rund eller trågliknande grop, som klätts med ett 
tunt lager av lera. De har påträffats på säsongs
mässigt nyttjade marknadsplatser och fiskelägen i 
Sydskandinavien (jfr Nationalencyklopedien 12:227). 
Medeltidsarkeologen Lars Ersgård har tidsfäst de 
skånska lerbottnarna till perioden 1100-talets mitt 
fram till tidigt 1300-tal (1988:41ff). För Skanörs 
del har han satt uppträdandet av de första ler
bottnarna i samband med uppkomsten av en ut
vecklad marknad där (1988:53f).

Paralleller på ön?
Numera är ett stort antal hamnar från vikingatid 
och tidigmedeltid kända längs med den gotländska 
kusten tack vare Hans Hanssons, Per Lundströms, 
Ingemar Olssons och Dan Carlssons olika forsk
ningsinsatser (se Lundström 1981:7ff, Olsson 1972, 
Carlsson 1998a). Per Lundström har kategoriserat 
de olika typerna av hamnar på Gotland och menat 
att man kunde placera hamnar som Hau Gröno i 
Fleringe, S:t Olofs hamn på Fårö och S:t Olofs holm 
vid Hellvi i gruppen fjärrfiskestationer eller främ- 
lingshamnar. Vid dessa hamnar finns rester efter 
medeltida kapell och vid två av dessa finns en om
givande kyrkogård. Paviken med Västergarn till
sammans med Visby, Bogeviken vid Slite och Band- 
lundeviken vid Burs kategoriserar Lundström som 
handelshamnar (1983:100ff). De pågående under
sökningarna vid Fröjel visap enligt utgrävaren Dan 
Carlsson, att platsen har en stor potential för att 
diskutera handelsmiljön kring hamnen (1998b).

Västergarn med sin halvkretsvall, sina bägge 
delvis samtida kyrkor, sin kastal, sina kulturlager 
från tidigast 1100-talets slut och lerbottnar har inte 
direkta paralleller på Gotland. I Lundströms gruppe
ring sammanförs Västergarn med Bandlunde-, Boge
viken och Visby. Där finns vissa överensstämmelse^ 
men helt jämförbar är ingen plats. Bogeviken exem
pelvis är, trots sin lagunhamn, sina rika strömfisken 
och sin kyrka placerad vid lagunhamnens ena kant, 
av en annan karaktär än Västergarn. Visby är den 
plats som uppvisar flest paralleller med Västergarn, 
även om den mest dominerande av Västergarns 
karakteristika - vallen - saknas. Man har i tidigare 
forskning spekulerat i om Visbys stadsmur haft en 
föregångare i form av en halvkretsvall, men dessa 
spekulationer har senare kunnat avfärdas (se Anna

Hed Jakobssons bidrag i denna volym). Det är 
istället i dubbelkyrkomiljön vid S:t Per och S:t Hans, 
hamnen, kastalen i form av Kruttornet, en kon
staterad lerbotten och det urbana konsumtions
monstret som keramiken i kulturlagren röjer, som 
överensstämmelserna med Västergarn blir tydligast.

En annan plats av intresse i relation till Väster
garn är Karlsöarna. Under ledning av Bertil Almgren 
företogs utgrävningar på Stora Karlsö under 1970- 
talet. I dumphögarna efter Bror Schnittgers ut
grävningar vid seklets början utanför grottan Stora 
Förvar hittade man gjutformar som visade att man 
framställt ovala spännbucklor och dosformiga 
spännen på platsen. Man kunde även konstatera 
att möjliga verkstadsplatser varit belägna vid 
Norderslätt, i de inre delarna av den forna Norder- 
hamnsviken. Elisabeth Aiken-Almgren tolkar detta 
som en sysselsättning man ägnade sig åt i väntan 
på bra väder inför angöringen av den gotländska 
eller öländska kusten, snarare än som som rester av 
en mer organiserad verkstadsaktivitet (1979).

Vid undersökningarna av hamnen i Paviken fann 
man delar av ovala spännbucklor (Lundström 
1981:63/2 och 65, 1983:119). Detta kan stärka 
tanken på ett samband mellan gjuteriaktiviteterna 
på Stora Karlsö och fynden vid Paviken. Postrodden 
gick under historisk tid från Öland, över Stora 
Karlsö och därefter med sikte på Västergarns 
utholme in vid Välbyte/Paviken/Garna hamn (se 
ovan). Ingemar Olsson har fäst vår uppmärksamhet 
på gårdsnamnet Öninge innanför Västergarnsvallen. 
Han tolkar dess innebörd som öbornas, möjligen 
ölänningarnas (1994:34). Antyder gårdnamnet möj
ligen ett samband mellan Karlsöarna och gården 
innanför vallen?

På Stora Karlsö invid verkstadsplatsen vid 
Norderslätt finns förutom båtlänningar ett system 
med gropar på rad. Peter Norman har jämfört dem 
med de gropar som finns i Skanör och Kyrkhamn 
på Öland (1995:41f). Dessa senare platser är arkeo
logiskt undersökta och har visat sig innehålla ler
bottnar. I Fornminnesregistret finns sådana gropar 
registrerade vid Norderhamn och Suderhamn på 
sydsidan av Stora Karlsö, liksom på Suderslätu på 
Lilla Karlsö (Stora Karlsö, raä 222, 219 samt Lilla 
Karlsö, raä 184). Intressant är att groparna upp
träder i närheten av och stundtals ”insprängda i” 
områden med båtlänningar (jfr raä 218,219). Detta
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kan både tala för samtidighet och för att bägge 
företeelserna varit strandbundna.

Arkeologen Hanna Rydh undersökte ett par av 
dessa gropar, som hon förväntade skulle innehålla 
gravar. Men grävningarna var resultatlösa uppger 
hon (1931:77). Det går av hennes beskrivning ändå 
inte att utesluta att det skulle kunna ha rört sig om 
lerbottnar. 1978 hade man planerat att undersöka 
ytterligare en sådan grop, som man då förmodade 
skulle innehålla ett grophus (Aiken-Almgren 
1979:171). Eftersom dessa grävningar vid Stora 
Karlsö förblivit orapporterade och endast dis
kuterade i artikeln från 1979 saknas kännedom om 
vad undersökningen 1978 gav för resultat. Elisabeth 
Aiken-Almgren ställde då frågan om Stora Karlsö 
var att betrakta som rastplats eller frihamn (1979). 
Frågan är fortfarande högst relevant och viktig i 
relation till både Paviken och Västergarn.

Att snegla åt sydväst
Frånsett den lerbotten som är undersökt i Visby, så 
är det säsongsbetonade fiskeläget vid Kyrkhamn vid 
Ölands södra udde, den mest kända förekomsten 
av lerbottnar i Gotlands närhet. Kyrkhamn var förr 
Ölands förnämsta fiskeläge. Källor uppger att upp 
till 900 fiskare kunde vistas där samtidigt. Där hade 
både frälse och kloster sina fiskebodar. Bland klost
ren som hade intressen där, fanns Vadstena i västra 
Östergötland, Nydala i västra Småland och Rise- 
berga i Närke (jfr Blomkvist 1979:198; Hagberg 
1978:123f; DMS 1996:317f). Här fanns även ett 
kapell helgat åt S:t Johannes. Bebyggelsen förekom 
i tre områden. Två av dessa ligger något norr om 
södra udden och är 50x50 respektive 240x90 meter 
stora. Bebyggelselämningarna består av nedsänkta 
husgrunder innanför rektangulära hägn, som 
markerar varje gårdsenhet. Avståndet mellan dessa

Figur 14. Stora Karlsö (utdrag ur ekonomiska kartan 610g)
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Figur 15. Lerbottenområdet på Ölands sydspets vid 
Kyrkhamn. Foto Ulf Erik Hagberg, SHM (återgivet 
i Norman 1995:42).

bägge bebyggelsegrupper är ca 60 meter. Nere på 
sydspetsen av Öland finns så lerbottenområdet. 
Enligt uppgift finns här flera hundra gropar anlagda 
i strandklappern (se Hagberg 1978:125).

Man har satt Kyrkhamn i samband med Eketorp 
III, den ringborg från järnålder som i medeltid åter
användes och hyste en bosättning mellan ca 1170 
och 1240 (jfr Borg 1998:62). Tankar har väckts att 
Eketorp skulle kunnat fungera som dels lager, dels 
beskydd för den verksamhet som bedrevs vid Kyrk
hamn. Namnet Svibo, Sveabod, det gamla krono- 
gods som förekommer i det skriftliga källmaterialet 
under 1100-talet kan, menar kulturgeografen Sölve 
Göransson, kopplas samman med Eketorp III (1975: 
76ff; jfr även DMS 1996:312, 324). I så fall skulle 
Eketorp kunna vara det värn som i kungens namn 
gjorde verksamheten vid Kyrkhamn möjlig och 
Sveabod skulle vara den plats varifrån administra
tionen och makten utgick (se tankar hos Göransson 
1975 och Hagberg 1975:67, 1978:126).

Om vi leker med tanken på den öländska paral
lellen, så skulle Västergarn med sin halvkretsvall 
och kastal, med sina bägge kyrkor, med sin hamnar, 
bryggor och spärrar, med sina strömfisken och det 
intilliggande (samtida fiskeläget?) Valbyte kunna 
representera både fiskeläget, hamnen, packhuset och 
den skyddande övermakten vare sig denna nu före- 
trätts av kungliga eller kyrkliga intressen. Skillnaden 
är då, att det som i den öländska parallellen finns i 
Kyrkhamn och Eketorp, skulle i Västergarn finnas

inom det begränsade område som utgörs av Kron- 
holmen, Paviken, Västergarn och Valbyte.

Dagens Västergarn
Frågar man en gotlänning av idag varför Västergarn 
är värdefullt skulle man antagligen få en mängd 
skiftande svar. En gissning är att ganska få skulle 
nämna vallen. Säkert uppfattas Kronholmens golf
bana och badplatsen som minst lika värdefulla för 
många. Ändå är vallen mer påtaglig än dolda kultur
lager, lerbottnar, igensandade och uppgrundade 
hamnar och den en gång storslagna, men krympta 
och delvis törnrosaslumrande kyrkomiljön med kas
talen i ruiner.

Paviken-Västergarnsområdets komplexitet har 
fördjupats genom de anläggningar som hittats vid 
Stelor och Kronholmen. Idag framstår Kronholmen, 
Paviken, Stelor, Västergarn och Valbyte, som ett 
sammanhängande komplex. Med den kunskap som 
nu finns vore det motiverat att utöka riksintresse
området till att omfatta hela detta område, för att 
värna denna mångbottnade och värdefulla kultur
miljö för framtiden.
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VÄSTERGARNS ANTIKVARISKA HISTORIA

Kerstin Cassel

Inledning
När Västergarn blev riksintresse i slutet på 1980- 
talet var det ett resultat av ett långt antikvariskt 
intresse för platsen. Hur mycket den tidiga forsk
ningens tolkningar fortfarande präglar synen på 
Västergarn kan utläsas redan av motiveringen till 
riksinresset, där man talar om en ”stadsvall från 
vikingatid-medeltid” (Riksantikvarieämbetet 1990). 
I början av seklet gjordes jämförelser med platser 
som Birka och Hedeby, vilket bidrog till att man 
tolkade Västergarn som en stad grundad i vikingatid. 
Trots att det är tveksamt om senare tiders under
sökningar verkligen kan stödja en sådan tolkning 
lever bilden av ”staden Västergarn” kvar.

P A Säves uppteckningar
Västergarns antikvariska historia sträcker sig från 
mitten av 1800-talet då Per Arvid Säve nämner 
platsen i sin reseberättelse från 1863 (figur 4 i 
”Värden i Västergarn”). Här finns anteckningar om 
en runsten, men framför allt är det ”kastalen” eller 
”munk-huset” som tycks ha dragit till sig Säves 
intresse. Vid besöket vidtalar han kyrkoherden och 
klockaren ”att vid framtida gräfningar der noggrant 
tillvarataga alla de ornerade stenstycken, runstenar 
grafhällar eller annat forntida märkligt, som der- 
städes möjligen kan påträffas”. I reseberättelsen från 
år 1864 finner man mycket riktigt en teckning av 
klockaren Erik Stenqvist, som det ser ut med spade 
i hand, på krönet av ”kastalbacken” (figur 1). Under 
sommaren 1864 grävde Stenqvist 122 dagar i kas
talen och fann en mängd föremål som han tillvara
tog, däribland flera kammar, pilspetsar, brynen, 
samt en människoskalle med ett fingerstort hål. 
Fynden lämnades till Visby Läroverks offentliga 
samlingar och är nu förkomna.

Fridlysningen
Med anledning av undersökningarna skriver kyrko
herden Carl Herlitz till ”Konungens Befallnings- 
hafvande i Gotlands Län” år 1868 och anhåller om 
att området bör fredas och bevaras (ATA). Man 
kan notera att Herlitz identifierat kyrkoruin och 
kastal men att han är mer tveksam när det gäller 
vallen. I handlingarna betecknar han den som ”sand
ås”, men är klar över att den inte är naturlig utan 
”tillkommit genom mennisko-hand och troligen 
utgjort någon befästning”. Denna slutsats drar han 
p g a att man funnit silvermynt och fragment av 
runstenar i den, liksom den mängd sten som finns i 
”åsen”.

I ett utlåtande samma år stödjer länsarkitekten 
A W Lundberg Herlitz’ åsikt om att man borde göra 
närmare undersökningar i området, men endast 
”såwida nemligen denna undersökning icke blifwer, 
såsom ofta skett, en förstöring, utan företages under 
sakkunnig persons närwaro och tillsyn” (ATA). Det 
kan vara intressant att notera att man så tidigt som 
1868 finner dylika kommentarer om hur fornläm- 
ningar skall undersökas för att man skall kunna 
motivera och försvara den förstörelse som en under
sökning ändå innebär.

Uppmärksamheten kring kastal och kyrkoruin 
resulterar i att Akademien 1869 beslutar att anhålla 
om ”att all gräfning i dessa grushögar må förbjudas” 
och man skjuter närmare undersökningar på fram
tiden (ATA). Den 9 augusti samma år träder frid
lysningen av platsen i kraft. När en bonde senare 
begär att få odla vid en del av kyrkoruinen avslår 
Akademien hans ansökan.

Däremot tycks inte vallen värderas lika högt. 
När bonden på Ammors ägor begär att få ta bort 
delar av den skickas Säve dit igen och han beskriver 
och tecknar av vallen. Man ger efter detta tillstånd
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Figur 1. På Per Arvid Saves illustration av ”kastalbacken” vid Västergarn kan man på toppen se klockaren 
Erik Stenquist som 1864 undersökte kastalen. Teckning från Saves reseberättelse år 1864, ATA.

för upptagande av odling, något man motiverar med 
att vallen ändå var förstörd i detta område och att 
det finns andra delar som är bättre bevarade.

"Västergarn är Gotlands Birka"
Det antikvariska intresset för Västergarn tycks sedan 
avmattas och först ett halvsekel senare startar dis
kussionen på nytt med delvis andra förtecken. I en 
rad tidningsartiklar (urklipp i Gotlands Fornsals 
Arkiv) under 1920- och 1930-talen uppmärksammas 
platsen åter och nu är det snarare vallen som står i 
fokus. Tidningsrubriker som ”Västergarn är Got
lands Birka” och ”Västergarn är äldre än Birka?” 
sammanfattar i princip utgångspunkten. Nils Lith- 
berg var den som initierade denna diskussion och 
han följs av bl a Birger Nerman. Det är nu tanken 
om Västergarn som en tidig stad får fäste. Jäm
förelser görs med Birka, Hedeby och Dorestad, och 
Nerman talar tom om ”den svarta jorden” som 
skall finnas inom vallområdet. Hypotesen att Väster
garn skulle vara äldre än Birka grundar sig på upp
gifter från Saxo och det där omtalade Bråvallaslaget, 
vilket skall ha ägt rum före år 750. Gutarnas flotta 
skulle då ha samlats ”in portu, cui Garnum nomen” 
(citat hämtat från Lundström 1981:18), vilket antas 
avse Västergarn.

De faktiska beläggen för en forntida stad är

emellertid få och i princip är det förekomsten av en 
vall som vid jämförelser med Hedeby och Birka har 
gjort att man talat om en stad. I tidningsurklippen 
framstår det tydligt hur viktigt det var att fastställa 
att också Gotland haft en vikingatida stad - en stad 
lika gammal, eller till och med äldre, än fastlandets 
Birka. Följande citat från 1928 kan ses som karak
täristiskt: ”Det är också sannolikt, att den gamla 
staden vid Västergarn haft större utsträckning än 
Birka, och professor Nerman tror sig också kunna 
fastställa, att stadsbildningen i Västergarn är av 
äldre datum än Birka” (tidningsurklipp i Gotlands 
Fornsals Arkiv).

Västergarn - Visby
Erik Floderus, som gjorde några mindre under
sökningar och karterade området i början av 1930- 
talet, skiljer emellertid ut sig genom att han tar fasta 
på det osäkra i tolkningen. Han anför en rad skäl 
till varför man ”definitivt [kan] avliva teorien om 
en redan under 1000-talet existerande stadsliknande 
bebyggelse i Västergarn” (Floderus 1934:72). Exem
pelvis skiljer sig de obetydliga kulturlagren i Väster
garn från de kraftiga lagren i de stadsbebyggelser 
som man gjort jämförelser med -1 ex Birka, Hedeby 
och Sigtuna. Dessutom saknas det för dessa städer 
karaktäristiska våglinje-ornerade ” baltisk-vendiska ”
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svartgodset. Men framför allt finns endast ett fåtal 
fynd som kan dateras till 1000-tal eller 1100-tal, 
vilka samtliga är påträffade vid kyrkoruin och kas
tal. Han menar därför att ’’resultaten av tidigare 
undersökningar och fynd, klart peka på, att den 
nuvarande uppfattningen om Västergarns ålder och 
historiska ställning ej kan vara riktig” (ibid:67).

I den följande artikeln i samma nummer av 
Fornvännen antar nu också Nerman att det inte 
funnits någon forntida stad vid nuvarande Väster
garn. I stället vill han i analogi med Seeburg vid 
Grobin se bebyggelsen lokaliserad öster om Paviken 
(Nerman 1934).

Floderus hypotes är att vallen uppfördes för att 
skydda en marknadsplats som legat i Västergarns- 
åns mynning. Denna marknadsplats skulle ha upp
stått strax innan eller samtidigt med att den yngre 
kyrkan byggs i mitten av 1200-talet. Redan i slutet 
av samma århundrade skulle Västergarn ha spelat 
ut sin roll (ibid:76). Floderus resultat refereras i en 
tidningsartikel från 1932, där man också påpekar 
att en medeltida hamn inte behöver vara mindre 
intressant än en vikingatida stad (urklipp i Gotlands

Fornsals Arkiv). Emellertid har en stor del av dis
kussionen kring Västergarn fortsatt att kretsa kring 
begreppet stad och den vikingatida - tidigmedeltida 
dateringen.

Det historiska sammanhang man ofta velat sätta 
in Västergarn i är dess relation till Visby. Mellan 
borgarna i Visby och den gotländska landsbygden 
rådde en rivalitet, och Västergarn skulle i ett sådant 
scenario ha spelat rollen som böndernas egen stad. 
Västergarns nedgång i slutet av 1200-talet skulle 
då sammanfalla med ”den olyckliga utgången av 
kriget mot Visby” (Floderus 1934:82). Västergarn 
skulle således varit ett inhemskt försök att skapa en 
fri handelsplats för Gotlands bönder.

Floderus resonemang bygger delvis på Adolf 
Schlicks artikel om ”sjöborgar” och ”hamnstäder” 
från 1924. Schiick menar att man före 1200-talet, 
och innan ”den gotländska landsbefolkningens 
handel tillintetgjorts”, bör förvänta sig ett flertal 
lokala kopplatser längs den gotländska kusten 
(Schiick 1924:3). En av dessa skulle ha varit Väster
garn, som förutom att ha varit samlingsplats för 
ledungsskeppen, också antas ha fungerat som hamn

Figur 2. Fotot visar de mängder sten som rivits upp i åkern söder om Sandavägen och kyrkan. 
Uppodlingen av den nya åkern resulterade i en undersökning utförd av Harald Hansson 1929. 
Foto: Harald Hansson, ATA, dnr: 1135/1929. (]fr även karta figur 3.)
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och handelsplats för gutarna. Schück tänker sig att 
hamnen samlat en hel bygd och räknar in Sanda, 
Eskelhem, Hogrän, Mästerby och Atlingbo (ibid:6).

Medeltida huslämningar
Den första arkeologiska undersökningen av kultur
lagren innanför vallen gjordes 1929 av Harald Hans
son, i syfte att utröna om lämningarna där kunde 
knytas till vallen. Vid undersökningen, som endast 
var av ”preliminär karaktär”, konstaterar Hansson 
att anläggningarna knappast kan föras tillbaka 
längre än till övergången mellan forntid och medel-
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Vigur 3. Planritning över samma område som figur 
2. Utifrån planen kan man konstatera att åkern med 
uppbruten sten ligger en bit från vallen och att stenen 
knappast kan härröra från denna. Det skuggade 
området är det som undersöktes av Hansson 1929. 
Planritning ATA, dnr: 1135/1929.

tid (rapport i ATA). Undersökningen orsakades av 
att en mängd sten hade brutits upp från en åker 
väster om vallen. Som fotot i figur 2 och planen i 
figur 3 visar var det väldiga mängder sten som bröts 
upp. Hansson själv kunde inte bedöma huruvida 
stenen funnits där naturligt eller om den var ditförd 
av människor. I området i övrigt är marken emeller
tid inte bemängd med sten. Det verkar också vara 
ett för stort avstånd till vallen för att stenen i åkern 
skulle vara rasmassor från denna. Märkligt är också 
det förhållande att man vid en schaktövervakning 
1986, som delvis berörde samma område, inte säger 
sig finna några spår av varken mänsklig aktivitet 
eller sten (se översiktskarta denna volym samt redo
visning i Gotlands Fornsals Arkiv, dnr: 261/86).

Vid undersökningen av ett mindre område på 
platsen finner Hansson något som han tolkar som 
en stenlagd husgrund med medeltida fynd. Det äld
sta fyndet, ett dj urhuvudformat spänne, kan dateras 
till 1100-talets första hälft (Carlsson 1983:78,180f). 
Hanssons beskrivning av lagren skiljer sig något från 
Arwidssons (se nedan), och osäkerheten kring detta 
område gör att det borde prioriteras vid framtida 
undersökningar. Inte minst för att mängden sten, 
förutsatt att den verkligen representerar hus
lämningar, talar om en omfattande bebyggelse. Även 
fynden är speciella, det var t ex här man fann den 
fint ornerade kammen med genombrutna sidor och 
metallskena (figur 4). Liknande kammar skall finnas 
från Sigtuna, Lund, Oslo, Trondheim och Bergen, 
och dateras till 1100-1200-tal (Floderus 1934:71f). 
Möjligheten finns att vi här har lämningar från den 
prästbostad som bör ha funnits i området. I detta 
sammanhang kan det också påpekas att detta om
råde benämns Präst-högården i äldre kartmaterial 
(se Säves berättelser 1870, ATA).

Kastalen och "Västerhus"
1935 förskjuts intresset åter igen mot kastalen. Nils 
Tidmark är medveten om att kastalen redan tidigare 
grävts ur men koncentrerar sig på att undersöka 
kastalens fundament. Han menar att vallens an
slutning till kastalen visar att kastalen är äldre än 
vallen - en tolkning som går mot gängse upp
fattningar och som inte fått något stort genomslag 
(se också diskussion i Hed Jakobsson, denna volym). 
Efter undersökningen omprövar han sin tidigare
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Figur 4. Kam med genom
brutna sidor, funna vid 
Harald Hanssons undersök
ning 1929. SHM 19072. Från 
Floderus 1934:71.

åsikt om en vikingatida datering av Västergarn- 
komplexet och han är överens med Floderus om en 
senare datering (Tidmark 1935:15). Han ifrågasätter 
att kastalen skulla ha uppförts som försvarstorn till 
en äldre gård, och uppfattar den istället som ett 
skydd för en äldre hamn- och handelsplats, lokali
serad till Västergarnsåns mynning.

Intressant är att Tidmark i sin tolkning av 
platsen inte bara använder sig av det arkeologiska 
materialet utan att han också för in muntliga tra
ditioner. Han kopplar samman sägnen om ”Väster
hus” (se ”Värden i Västergarn”) med kastalen och 
tänker sig att kastalen och eventuellt tillhörande 
byggnader kan ha utgjort en kunglig borganlägg
ning. Även den romanska kyrkan, eller ”borg
kapellet” som Tidmark benämner det, skulle ha 
tillhört sveakungen. Detta menar han skulle kunna 
förklara varför man på 1200-talet byggt ”stads
kyrkan” bredvid, och inte på samma plats, som den 
äldre kyrkan (Tidmark 1935). (För en rekontruktion 
av kastalen, se figur 5.)

Kulturlagren
Efter Tidmarks undersökning av kastalen kommer 
man under lång tid att koncentrera sig på kultur
lagren i området. 1946 tog Bertil Almgren upp fyra 
provgropar innanför vallen. Något explicit uttalat 
syfte nämns inte i rapporten och det är svårt att i 
efterhand få klarhet i huruvida Almgren uppfattar 
lagren som kulturpåverkade eller ej. I en av prov
groparna invid en brya påträffas dock organiskt 
material som övertäcks ”så att den [trästören] skulle 
kunna upptas hel vid en kommande, större anlagd 
undersökning” (rapport i ATA). Man får därför 
förutsätta att Almgren ansåg att resultaten 
motiverade en större undersökning.

I början av 1950-talet fortsätter Greta Arwids-

son och Evald Gustafsson att gräva i samma område 
som det Harald Hansson undersökte. Detta är en 
exploateringsundersökning och uppdraget var att 
utröna om det förekom kulturlager som skulle be
röras av en ny dragning av vägbanan. Arwidsson 
rapporterar att det finns både medeltida och sentida 
lämningar i området. Arwidssons tolkning är att 
stenformationerna är rester efter eldstäder från för
hållandevis sentida hus. Under dessa stenläggningar 
finns dock ett upp till en halvmeter tjockt medeltida 
kulturlager. Hon förordar en bortschaktning av de 
sentida lämningarna men att man bör sträva efter 
att låta de medeltida lagren ligga kvar under den 
nya vägbanan. Riksantikvarieämbetet instämmer 
och menar att en sållning av det medeltida materialet 
är nödvändigt om det skall avlägsnas, men att de 
förväntade resultaten knappast kan försvara detta. 
”Bäst vore därför, om kulturlagret orört finge ligga 
kvar under den blivande vägbanan.” (handlingar i 
ATA dnr: 4165/52). Eftersom det medeltida kultur
lagret var upp till en halvmeter tjockt kan vi således 
förvänta oss intressanta lämningar under dagens 
vägbana.

I samband med att Sjöhistoriska museet fosfat- 
karterar ett antal hamnar görs också en mindre 
undersökning i ett område med höga fosfathalter 
inom Västergarnsvallen. Åter bekräftas Floderus 
iakttagelse om att fynden framför allt är från 1200- 
talet (rapport dnr: 4842/63). Emellertid förändrar 
undersökningen delvis kulturlagerbilden i området, 
då kulturlager - ända upp till 0,8 m tjocka - fanns 
längre väster ut än väntat.

Den romanska kyrkan
1974 företas en undersökning av kyrkoruinen som 
i huvudsak har byggnadsantikvariska förtecken (för 
utökad diskussion, se föreliggande rapport). Syftet
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är att kartlägga kyrkobyggnaden, datera dess till
komst och användningstid, samt att fastställa för
hållandet mellan de båda kyrkorna. Detta syfte kan 
förklara fokuseringen på byggnadstekniska element 
och att fynden framför allt ses som daterings
instrument.

Undersökningen av kyrkan verkar emellertid 
vara en del i ett större projekt, initierat av Waldemar 
Falck. 1972 inleddes detta med en provruta ”för 
att få ett begrepp om fyndtäthet och lagerbild i 
samhällets centrala del” (Rapport ATA, Falck dnr: 
2488/88). Utgångspunkten var en rad fråge
ställningar: samhällets begynnelse och utveckling, 
vallens ålder och konstruktion, tomtindelning, väg
nät, hamnanläggning etc. Undersökningen av kyrko
ruinen 1974 resulterade i några artiklar (Falck 1979, 
1983; Engeström & Falck 1979), men sedan har 
materialet förblivit obearbetat.

1980- och 1990-talens 
exploateringsundersökningar

Med start 1982 gör Magnus Elfwendahl en rad 
undersökningar, både i form av exploaterings
undersökningar och forskningsgrävningar. Två av

undersökningarna berörde förmodade kulturlager 
och två vallen. Dessa presenterades i en tryckt 
rapport (Elfwendahl 1989) där också resultat av 
tidigare undersökningar finns med. Elfwendahl för 
en ordentlig diskussion om de olika lagren och 
huruvida de är kulturellt eller naturligt avsatta. 
Detta är mycket viktigt eftersom det är svårt att 
bedöma detta i efterhand om inte den undersökande 
arkeologen uttryckligen har tagit ställning. Genom 
en pollenanalys visas också att vissa mörka lager är 
naturligt avsatta tångvallar (ibid:16ff, 55).

Intressant är också Elfwendahls uppgifter om 
att en del av keramiken varit svallad, vilket tolkas 
som att aktiviteterna skett i strandzonen (ibid:56). 
Kanske har vattnet i vissa perioder stigit, något som 
skulle kunna förklara homogeniteten och avsak
naden av urskiljbara lager i kulturjorden eftersom 
vattnet då skulle ha urlakat marken. Inte heller 
Elfwendahl finner belägg för en tidig datering av 
området, och han menar att fynden daterar kultur
lagret ”till senare delen av medeltiden, kanske så 
sent som till 1400-talet” (Elfwendahl 1989:55).

Under 1980- och 1990-talen görs en mängd 
mindre uppdragsundersökningar i området innanför 
vallen. Tyvärr har ingen ordentlig sammanställning 
av dessa gjorts och heller ingen analys av före-

P&EHn-nrjAær jtEKOuSTRXJKTroNtyFåRELAQ 

jnsNn^P.TinnxKK i oktober S93S.

TkCTZEWTÓRKLARIM? :
A JX*XXUncA RÅ. MUD 

B ÄiocvzAn? >4V qnAaTKN och sand 
C yfRUNXXIURUnvq'ÆS ORÅ&IEU

D tfczn- BORTBEUTEU JT3SUROJWZ 

E H&Q3DA. læNSDATERATE JŁAAT 

FtSr KVARSTAENOC KURVERK 
F EVEUT IMKTTCnU OCU jyXBÄK

Figur S. Ett rekonstruktions
forslag av kastalen gjord av 
Nils P Tidmark 1935. Teckning 
ATA.
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komsten av kulturlager. Som analyskartan med 
tillhörande nyckel visar så har undersökningar i 
samma område givit delvis motstridiga resultat. 
Exempelvis kan man jämföra provundersökning vid 
väg 140 år 1982 med undersökningen 1983. 1982 
påträffades kulturlagerrester under ett halvmeter 
tjockt lager fyllnadsmassor i några av provgroparna 
under det att man vid 1983 års undersökning inte 
tycks ha återfunnit dessa. Som tidigare nämnts ut
fördes också en schaktkontroll 1986 som till vissa 
delar berörde det område där Harald Hansson och 
senare Greta Arwidsson påträffat omfattande 
medeltida kulturlager utan att man 1986 såg några 
sådana spår. Att klargöra dessa osäkra för
hållandena är en viktig uppgift för framtida under
sökningar, något som kräver att man hela tiden 
resonerar kring och tolkar materialet utifrån äldre 
undersökningars resultat.

Undersökningar utanför vallen
Även om flertalet undersökningar är gjorda innanför 
vallen så fann man i samband med undersök
ningarna av den romanska kyrkan 1974 bebyggelse
lämningar i en provgrop strax utanför vallen. 1989 
utfördes en större undersökning i detta område av 
Högskolan på Gotland på Dan Carlssons initiativ. 
Undersökningen är mycket intressant eftersom den 
visar att det inte bara är området innanför vallen 
som kommer ifråga om man skall få en bild av 
områdets bebyggelse. Syftet med grävningen var att 
klarlägga om det på platsen fanns lämningar av 
gården Ammor och hur gamla dessa i så fall var. 
En hypotes man hade var att gården var förhållande
vis liten, och att den kompletterade sin försörjning 
uied inkomster från fiske, handel eller hantverk, 
uågot man ansåg kunde vara tecken på en tidig 
stadsbildning (Rapport ATA, Almquist et al 1989 
dnr: 3666/98).

Resultaten visar på en huslämning med ett rikt 
fyndmaterial, daterat till 1200-1400-tal, d v s en 
liknande datering som kulturlagren innanför vallen 
har givit. Det kommenteras också att det finns 
keramik som visar att bebyggelsen har rötter i 

1000-tal” (ibid), även om det är oklart vilken kera- 
niik man här talar om. Man för också fram ett fynd 
av en skäggyxa (se figur 27 ”Kyrkolandskapet”) från 
området (dock inte från husgrunden), vilken dateras

till 950 e Kr. Skäggyxorna har emellertid en vid 
datering, från det medeltida Eketorp på Öland finns 
fynd av skäggyxor, och i publikationen om Eketorp 
III finns andra medeltida exempel (Wallander 
1998:141).

Västergarns relation till Paviken
En av skiljelinjerna i forskningen om Västergarn är 
vallens datering och förhållande till det vikingatida 
Paviken. En forskningstradition talar för att hamnen 
i Västergarn avlöste Pavikens när den senare blev 
för grund, antingen beroende på sandflykt eller p g a 
nya mer djupgående fartygstyper (jfr Hansson 
1967:32). Västergarnskomplexet skulle således vara 
yngre än lämningarna i Paviken. Den andra falangen 
företräder åsikten att Västergarnsvallen byggdes 
som ett skydd för ingången till Paviken (se nedan). 
I dessa diskussioner är det hamnen och vatten
vägarna som fokuseras och kyrkorna lämnas i prin
cip utanför diskussionen.

Per Lundström refererar i en artikel i Sjö
historisk årsbok från 1967-68 flera av de skäl som 
finns för en sen datering av vallen, men menar ändå 
på grundval av strandlinjeförskjutningen att vallen 
bör ges en vikingatida datering. Vallen skulle då ha 
utgjort ett fortifikatoriskt skydd som spärr för in
loppet till Paviken (Lundström 1967-1968). Strand
iin) eda teringar är emellertid osäkra vilket ytterligare 
kompliceras av att det är mycket långgrunt i just 
detta område. Exempelvis har det ju visat sig att en 
del av den medeltida keramiken är svallad, något 
som demonstrerar att vattenståndet inte varit kon
tinuerligt sjunkande.

Undersökningar gjorda inom 
Västergarnsvallen
Listan är ordnad kronologiskt och innehåller en kort 
beskrivning av undersökningen, dess resultat, fynd, 
eventuell litteratur och huruvida det finns en rapport 
att tillgå.

1864
Kastal. Handskrifter bl a från Herlitz i ATA. Se 
också P A Säves anteckningar. Grävningen är dock 
inte utförd av Herlitz utan av klockaren Erik Sten- 
quist som grävde i kastalen i 122 dagar (figur 1).
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Fynden som påträffades är förkomna men enligt 
Tidmarks rapport (1935 se nedan) bestod de t ex 
av bitar av kammar, pilspetsar av järn och en 
människoskalle. I andra dokument nämns också 
runstensfragment och mynt.
På översiktsplan markerat med S.

1929
Ammor l17. Rapport i ATA av Harald Hansson. 
SHM 19072. (dnr: 1135/29)
Söder om Sanda-vägen och strax väster om skolan 
hade man i åkern brutit upp en mängd kalkhällar 
(figur 2 och 3). Strax norr om detta område företogs 
en undersökning som endast var av preliminär 
karaktär, då lämningarna inte grävdes ut i sin helhet. 
Här påträffades stenrader, liggande i vinkel, vilka 
bedömdes vara resterna efter ett hus. Liksom i flera 
andra områden tycks resterna ha blivit översandade 
eftersom stenen låg på 0.1-0.3 meters djup. Över 
husets ”stengolv” fanns ett kulturlager, 0.05-0.15 
m tjockt, innehållande djur ben, hårt kalk bruk och 
artefakter som huvudsakligen dateras till medeltid. 
Det äldsta fyndet är ett djurhuvudformat spänne 
daterat till 1100-talets första hälft (Carlsson 
1983:78, 180f).
Det gjordes också provgropar på flera ställen i 
området men de ”lämnade inget resultat av värde”. 
Dock tycks det på vissa ställen finnas kulturjord. 
Den botten till ett dosformigt spänne som nämns i 
andra sammanhang (och som finns under samma 
inventarienummer) är enligt Hansson ett av de få 
fynd som tidigare finns från platsen. I ett brev (dnr: 
3679/28) berättas hur fil kand A. Edle lämnat över 
diverse föremål funna vid brytning av sten. Det är 
på grund av dessa fynd som Hansson gör sin under
sökning.
Tillväxten: Följande fynd är funna vid odling i åker 
strax intill och söder om kyrka och tillvaratagna av 
Edle: bottenplåt av brons till dosformigt spänne; 
diverse järnföremål; fragment av medeltida lerkärl 
(delvis glaserade). Dessutom under samma nummer 
från Hanssons grävning: 10 mynt (varav 4 gotlands- 
mynt och 4 Visbybrakteater); djurhuvudformigt 
spänne; 2 spjutspetsar av järn; stjärna till järnsporre; 
diverse föremål och fragment av brons och järn; 
lerkärlsbitar; ornerad benkam; tegel; ben m m.
På översiktsplan markerat med A.

1932
Kyrka, vall, kastal och provgrop innanför vall. 
Rapport i ATA av Erik Floderus. (dnr: 4357/32). 
På riksantikvariens förordnande uppmättes forn- 
lämningsområdet. Samtidigt utfördes några mindre 
grävningar. Den romanska kyrkans murar togs fram 
så att de kunde mätas in. Inga fynd noterades från 
kyrkan. Även kastalen rensades och man fann då 
ett ”skulpterat arkitekturfragment”. En provgrop 
togs upp innanför vallen, ca 100 m nordväst om 
kyrkoruinen, där det påträffades ett kulturlager som 
var ca 0,5 meter tjockt. Anmärkas kan också att 
den runristade gravstenen inte tycks vara fastmurad 
ännu utan ”står rest mot mur” vilket gör att Floderus 
tycker att den bör flyttas in i kyrkan.
Fynd: lerklining, fragment av siegburgerkrus, järn
föremål.
Litteratur: Floderus 1934.
På översiktsplan markerat med B.

1933
Vall. Rapport i ATA av Erik Floderus. (dnr: 3117/ 
33)
Den sydligaste delen av vallen togs bort. Den inre 
kärnan befanns bestå av gråsten och kalksten. 
Muren sträckte sig enligt rapporten ”några deci
meter ner i orörd mark” som utgjordes av flygsand. 
Inga kulturlager eller fynd.
Litteratur: Floderus 1934.
På översiktsplan markerat med C.

1935
Kastal. Rapport i ATA av Nils Tidmark. SHM 
21114. (dnr: 3603/35)
Tidmark är medveten om att kastalen grävts ut 
tidigare men han finner dock delar som är orörda. 
Kastalens grund visade sig vara nedgrävd ca 1 meter 
under markytan. Ett schakt grävdes för att fastställa 
förhållandet mellan kastal och vall. Även om vallen 
till synes är borta i detta område medande sig Tid
mark kunna konstatera att kastalen troligen är äldre 
än vallen.
Fynd: Trefot och ben. Tillväxten: Fotangel av järn, 
senmedeltida?
Litteratur: Tidmark 1931 och 1935.
På översiktsplan markerat med T.
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1946
Lauritse Is och Ammor. Rapport i ATA av Bertil 
Almgren, (dnr: 4788/46)
Fyra provgropar. I tre av provgroparna fanns endast 
sand av olika färgning förutom det översta lagret 
som var mellan 0.20-0.35 m tjockt. Det är oklart 
huruvida detta är ett kulturlager eller ploglager. Mot 
botten i groparna finns också ett mörkare lager sand 
på ett par centimeter vilket möjligen kan tolkas som 
ett naturligt avsatt strandkantslager. I en av prov
groparna fanns däremot organiskt material bevarat, 
bl a en stör och djurben. Även huggspån fanns 
bevarade. Denna provgrop ligger alldeles intill en 
brya. Almgren nämner också tillvaratagna fynd (ben 
och medeltida keramik) från en åker väster om 
kyrkogårdsmuren.
På översiktsplan markerat med D.

1952
Ammor l11. Rapport i ATA av Greta Arwidsson 
och Evald Gustafsson. SHM 24765. (dnr: 4163/52, 
5776/52)
Arwidsson ser detta som en fortsättning på Hanssons 
undersökning 1929. Orsaken till undersökningen 
var en omläggning av Sanda-vägen (området strax 
söder om kyrka, omedelbart söder om väg). Arwids- 
sons tolkning är att de ytliga stenar som formar 
mindre grunder har utgjort eldstäder till förhållande
vis sena hus. Dessa hus överlagrar dock ett medeltida 
kulturlager som är upp till 0.5 m tjockt och går in 
under vägen.
Fynd i detta medeltida lager är bl a djurben, sten
gods, tärning av ben, benpärla, ornerat bronsbleck, 
spikar.
På översiktsplan markerat med E.

1963
Lauritse l8 (idag Lauritse l16 och l17). Rapport i 
ATA av Hans Hansson, (dnr: 4842/63)
När Sjöhistoriska museet skulle undersöka ett antal 
gotländska hamnar fosfatkarterade man ett flertal 
platser. På Lauritse högård innanför vallen upp
mättes höga värden och man företog därför en 
provundersökning i det att man grävde 15 prov
gropar. Undersökningen bekräftade Floderus’ iakt
tagelse om att fynden innanför vallen framför allt 
är från tiden efter 1200-talet. Däremot ger de en ny 
bild av var kulturlager finns inom området, eftersom

det uppmättes ett 0.7-0.8 m tjockt kulturlager på 
platsen. Det finns dock inga ritade profiler, vilket 
gör det svårt att veta om kulturlagret verkligen var 
så tjockt eller om det sammanräknats med ett över
sandat lager.
Fynd: ben (brända, obrända), lerkärl, nitar, armring 
(brons), silvermynt, benkam mm.
På översiktsplan markerat med F.

1963
Kyrkogården l1 och Ammor l29 (möjligen också 
längre norr ut in på Ammor 512).
Handskrivna anteckningar från arkivet på Gotlands 
Fornsal. Besiktning av redan grävda schakt strax 
utanför vallen i norr och öster. I dessa fanns ett 
”svart skikt” som troligen kan tolkas som kultur
lager. Dessutom ett 30 m långt schakt väster ut från 
den gotiska (”nya) kyrkan, i vilket det fanns ett 
sotlager som var upp till 1 m tjockt och som innehöll 
trärester och eldpåverkad sten.
På översiktsplan markerat med Z.

1966
Kyrkan. Gustav Trotzig gjorde en efterkontroll när 
kyrkoruinens murar hade frilagts av AMS-arbetare. 
Vid Trotzigs besiktning hade redan friläggningen 
ägt rum. En profilskiss förvaras i Gotlands Fornsals 
arkiv.
På översiktsplan markerat med Å.

1972
Lauritse 11J. Rapport i ATA av W Falck, (dnr: 2488- 
98)
1 m2 togs upp ”för att få ett begrepp om fyndtäthet 
och lagerbild i samhällets centrala del”. Tidigare 
hade markägaren påträffat ”vendiskt svartgods” och 
annan keramik på platsen. Ploglagret är 0.2 m och 
kulturlagret ytterligare 0.2 m (orörd sand på 0.4 m 
djup). Ingen skiktning i kulturlagret, vilket inne
håller föremål och avfall.
Fynd bl a: djurben (husdjur och fisk); hushålls- 
keramik 1100-1400-tal; kalkblandad bränd lera, 
troligen från byggnader.
På översiktsplan markerat med G.

1974
Kyrka, kyrkogård och schakt kring dessa och vall. 
Se föreliggande rapport.
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14C-dateringar i kyrka: 925+85 BP (St 5457) och 
965+100 BP (St 5460), samt i anslutning till vall: 
780±80 BP (St 5458) och 555±95 BP (St 5459). 
Litteratur: Falck 1979; Engeström &C Falck 1979; 
Falck 1983.
På översiktsplan markerat med #.

1982
Väg 140. Magnus Elfwendahl.
15 provgropar längs väg 140 på grund av planerade 
avloppsarbeten. ”Kulturjordsliknande lager eller 
anläggningsrester” i ruta 4-10. Mest fynd av recent 
karaktär men även medeltida keramik. På flera 
ställen fanns äldre kulturlager 0,5 meter under ett 
lager av fyllnadsmassor.
Litteratur: Elfwendahl 1989.
På översiktsplan markerat med Ö.

1982
Lauritse 18B. Magnus Elfwendahl.
Fyra provgropar för att söka efter det ”grophus” 
som skulle ha påträffats vid schaktningsarbeten 
1964.1 alla groparna påträffades kulturlager, 0.20- 
0.25 m tjockt, men man lyckades inte återfinna 
något ”grophus”. Keramiken dateras till 1200-1400- 
tal.
Litteratur: Elfwendahl 1989.
På översiktsplan markerat med V.

1983
Ammor l42. Magnus Elfwendahl.
Schakt genom vallen där den var delvis skadad. Fynd 
gjordes bl a av keramik av typen BII:4. C14- 
dateringar: 1845+140 BP (St 9750) och 1050+85 
BP (St 9751).

Litteratur: Elfwendahl 1989.
På översiktsplan markerat med X.

1983
Väg 140. Leif Zerpe.
Sammanlagt grävdes 510 m schakt inför vatten- och 
avloppsnedläggning. Till övervägande del utgjordes 
lagren av naturligt avsatta lager. Rester efter ett 
tullhus påträffades, troligen byggt på 1600-talet och 
rivet 1920. Inga fynd tillvaratagna. (Jämför dock 
med Elwendahls provundersökning 1982.) 
Litteratur: Västergarn innanför Västergarns vallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med H.

1983
Öninge l10. Leif Zerpe.
Två schakt och tre provgropar grävdes inför vatten- 
och avloppsnedläggning. Inga spår efter äldre läm
ningar.
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med I.

1984
Öninge/Lauritse. Leif Zerpe.
Tre schakt på sammanlagt ca 172 m grävdes inför 
vatten- och avloppsnedläggning. Två anläggnings- 
komplex i schakt 1 med två anläggningar: troligen 
rester efter en mer eller mindre provisorisk smedja 
samt ett stolphål.
Fynd: gångjärn, saxskänkel och järnföremål. Dess
utom fanns medeltida keramik och slagg som nu 
har förkommit.
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen,

Lokal Lab nr ,4C BP Min och max, kalib
rerad ålder 1 sigma

Anmärkning

Romanska kyrkan St 5457 925+85 1020-1190 AD Undersökning av Falck 1974
” ” St 5460 965+100 990-1190 AD Undersökning av Falck 1974

I anslutning till vall St 5458 780±80 1160-1300 AD Undersökning av Falck 1974
” ” St 5459 555+95 1300-1440 AD Undersökning av Falck 1974
” St 9750 1845±140 20-380 AD Undersökning av Elfwendahl 1983
” ” St 9751 1050±85 880-1160 AD Undersökning av Elfwendahl 1983

Tabell 1. 14C-dateringar gjorda i Västergarnsområdet. Kalibrering utförd av Ulf Strucke.



Västergarns antikvariska historia 35

UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med J.

1985
Vallen. Magnus Elfwendahl.
Undersökning i vallen där den var skadad. Inga fynd 
som kunde kopplas till vallen påträffades. Inget 
kulturlager i detta område.
Litteratur: Elfwendahl 1989.
På översiktsplan markerat med Y.

1986
Ammor l7. Nils-Gustaf Nydolf. (dnr: 261/86) 
Schaktkontroll, sammanlagt 185 m inför täckdik
ning i åker. Inga spår av mänsklig aktivitet. (Jämför 
dock läget med Hansson 1929, figur 3, och foto 
figur 2.) Lösfynd av skifferbryne samt keramik, 
daterad till vikingtid/tidigmedeltid. Slutredovisning 
i Gotlands Fornsals arkiv.
På översiktsplan markerat med W.

1986
Snauvalds Is. Eric Swanström. (dnr: 156/86) 
Antikvarisk kontroll. Undersökning föranledd av 
anläggande av nytt avlopp och trekammarbrunn. 
Ett kulturlager med en tjocklek på 0.2-0.3 m fram
kom. I detta fanns grovmagrat svartgods, lerklining, 
järnslagg och djurben. Slutredovisning i Gotlands 
Fornsals arkiv.
På översiktsplan markerat med Ä.

1987
Öninge l10. Ragnar Engeström, (dnr: 2855/87). 
Fynden redovisade i föreliggande rapport men inga 
skrivna dokument finns från denna undersökning. 
På översiktsplan markerat med *.

1989
Ammor l29. Högskolan på Gotland / Dan Carlsson, 
(dnr: 3666/98)
Undersökningen företogs strax öster om kyrkan, 
ungefär där Falck och Engeström 1974 lagt prov
grop 1. Kulturlagret kom här direkt under torv och 
Var 0.16-0.32 m tjockt (utanför vallen tycks det 
således ej vara översandat). Schaktet ligger i kanten 
av ett hus och man påträffade en eldstad, stolphål 
°ch något man tolkat som en syllrad. Dateringarna 
av keramiken som gjorts av högskolans studenter

är att tyngdpunkten i bebyggelsen är 1200-1400 men 
att ”det finns även keramik som visar att be
byggelsen har rötter i 1000-talet och att den kan ha 
fortsatt in på 1500-talet.” I området vid en brunn 
skall även en skäggyxa ha påträffats som lösfynd. 
Fynden var rikliga, bl a: keramik, mynt, Wisby- 
brakteatei; pilspetsar, knivar, tärningar mm.
På översiktsplan markerat med R.

1989
Snauvalds l5. Eric Swanström. (dnr: 2491/89) 
Redovisning i ATA. Förundersökning där prover 
togs med provkäpp för att fastställa kulturlagrets 
tjocklek på sex punkter. Kulturlagret var 0.35-0.60 
m tjockt. Se också resultaten från slutundersökning 
i föreliggande rapport.

1989
Snauvalds, Ammor och Lauritse. Christian Runeby 
och Monica Wennersten. (dnr: 1990/88) 
Undersökning pga nedläggning av avlopp- och 
vattenledningar. Medeltida kulturlager. Se före
liggande rapport.
Litteratur: Wennersten 1990.
På översiktsplan markerat med U.

1990
Öninge Is. Leif Zerpe. (dnr: 4040/90)
Arkeologisk efterundersökning pga schaktgräv
ningar. Kulturlagret i området var 0.25-0.30 m 
tjockt och var delvis uppdelat i två lager som var 
åtskilda av ett halvdecimetertj ockt sandlager. 
Fynd: bl a medeltida keramik.
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med K.

1990
Stelor l10. Leif Zerpe. (dnr: 5599/90)
Ett 20 m långt schakt grävdes inför vatten- och 
avloppsnedläggning. Inga spår efter äldre lämningar. 
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med L.

1991
Snauvalds l2. Christian Runeby. (dnr: 2852/91) 
Ett 55 m långt schakt och en yta på 35 m2 grävdes
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inför vatten- och avloppsnedläggning samt 
nybyggnad. I området påträffades ett kulturlager 
som var 0.35-0.80 m tjockt. I kulturlagret framkom 
”lerhorisonter” (möjligen s k lerbottnar) och 
anläggningar i form av nedgrävningar.
Fynd av t ex medeltida keramik, glas och bränd 
lera.
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med M.

1991
Stelor l20. Eric Swanström. (dnr: 6069/90)
Ett 30 m långt schakt grävdes inför vatten- och 
avloppsnedläggning. Endast spår av sentida 
aktiviteter.
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med N.

1991
Öninge l10. Peter Manneke. (dnr: 3269/91, 3270/ 
91)
Undersökningsområde ca 49 m2 p g a tillbyggnad. 
Endast spår av sentida aktiviteter.
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med O.

1992
Öninge l12. Peter Manneke. (dnr: 1959/92)
Ett 12 m långt schakt grävdes inför vatten- och 
avloppsnedläggning. Inga äldre lämningar. 
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med P.

1992
Övide l2. Peter Manneke. (dnr: 6949/91)
Ett 28 m långt schakt grävdes inför vatten- och 
avloppsnedläggning. Inga äldre lämningar. 
Litteratur: Västergarn innanför Västergarnsvallen, 
UV Visby Rapport 1998:16.
På översiktsplan markerat med Q.

Undersökningar som finns nämnda i annan litteratur 
men utan uppgifter i arkiven.

1955
Samfälligheten. Erik Nylén.
Nämns t ex i Elfwendahl (1989:45) och Falck 
(1979), där en undersökning sägs vara gjord i när
heten av Arwidssons grävning 1952.

1964
Övide l2. Per Lundström. Provundersökning.
Finns bl a nämnd i Elfwendahl (1989:46) och Falck 
(1979). Lundström själv nämner detta som en besikt
ning av schakt år 1964. Inom det område som 
Hansson undersökt 1963 påträffades ett 0.7 m tjockt 
kulturlager med djurben, svartgods och rödgods, 
samt en islägg. Dessutom konstaterades att det i 
övrigt inom vallen endast förekom ”ett tunt kultur
lager” (Lundström 1967-68).

1964
Lauritse l16. Gustav Trotzig.
Efterkontroll av schakt där det skall ha funnits rester 
efter ett lergolv, möjligen ett grophus (Elfwendahl 
1989:46).

1975
Ammor l17. Stig Englund.
Schaktbevakning med medeltida fynd (Elfwendahl 
1989:47).

1985
Lauritse l17. Ragnar Engeström.
Mindre arkelogisk undersökning, ca 0,2 m tjockt 
kulturlager och fynd av båtnitar samt keramik (Elf
wendahl 1989:47). I Gotländskt Arkiv 1986 endast 
en kort notis om kontroll- och provundersökning 
av Engeström.
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Sammanfattning av dagens 
kunskapsläge
Som genomgången av undersökningarna vid Väster
garn tydligt visar så har åtskilliga grävningar utförts 
i området. För att få ett samlat grepp över dem har 
också en karta framställts där de alla, så noggrant 
som originalhandlingarna gjort det möjligt, har 
ritats ut (se Plan över undersökningar gjorda vid 
Västergarnsvallen). Där finns även de olika under
sökningarnas resultat kortfattat beskrivna, och då 
med speciell hänsyn tagen till kulturlagren.

Utifrån rapporterna har det också sammanställts 
en karta över förekomst av medeltida kulturlager. 
Som redan påpekats är resultaten från undersök
ningarna ibland motsägelsefulla eller svårtolkade, 
bl a eftersom det inte alltid är klart huruvida det 
rört sig om naturligt eller kulturellt avsatta lager. 
Förhoppningsvis kan kartorna ändå ge vägledning 
inför framtida undersökningar och exploateringar.

Något av problemen med att datera och förstå 
platsen kan bero på att man ofta försökt tvinga in 
vall, kyrka, kastal i en och samma modell och 
tidsperiod, och att man därmed också förväntar sig 
kraftiga kulturlager osv. Kanske bör man inlednings
vis studera de olika företeelserna för sig, och först i 
ett senare skede i tolkningsprocessen försöka fånga 
deras inre sammanhang. Snarare än att sträva efter 
att finna en kontinuitet i området kan vi laborera 
med olika samtidighetsvarianter där man utnyttjat 
platsen och de äldre lämningarna i nya syften och 
strategier.

Även om själva vallen är svårdaterad kan man 
nog med tämligen stor säkerhet säga att kultur
lagren, både innanför och strax utanför vall, är av 
medeltida ursprung. Men trots att lagren ibland visat 
sig relativt tjocka (upp mot 0,8 meter) så har man 
inte funnit någon skiktning i dem. Tvärt om beskrivs 
de som homogena och möjligen kan detta ha or
sakats av en differentiering i havsnivån så att lagren 
utlakats i och med att området till stora delar varit 
vattensjukt. Men som Mats Roslunds studie av 
keramiken från undersökningen 1989 visar (se 
bilaga) är keramik från en lång tid blandad, och

således tycks lagren i delar av området vara störda. 
Däremot kan ytan söder om kyrka och väg, och 
som undersökts av Harald Hansson och Greta 
Arwidsson, vara mer lämplig för kronologiska 
studier.

Det kan också påpekas att man vid framtida 
undersökningar bör notera huruvida marken är 
översandad eller ej. Några av rapporterna talar för 
att områden innanför vallen är mer eller mindre 
kraftigt översandade, under det att detta inte tycks 
gälla utanför vallen. Detta är av vikt för den krono
logiska diskussionen, inte minst när det gäller för
hållandet mellan vall och kastal.

Det är också tydligt att man knappast med 
smala schakt kan fånga några konstruktioner eller 
större strukturer, utan att det för detta krävs större 
och sammanhängande ytor. Viktiga frågor här är 
om kulturlagren innanför vall representerar en per
manent bebyggelse eller ett tillfälligt och säsongs
mässigt utnyttjande. Intressanta områden att titta 
närmare på vore t ex de som berördes av de nord
östra schakten i 1989 års undersökning samt det 
område som nämnts ovan, söder om kyrkan.

Vad det gäller kyrkorna finns flera frågor kvar. 
En rör det schakt väster om den gotiska kyrkan som 
gjordes utan antikvarisk kontroll 1963 och som skall 
ha innehållit tjocka sotlager. Man skall heller inte 
glömma att centralgraven i koret i den romanska 
kyrkan aldrig undersöktes vid grävningen 1974. Här 
är det också intressant med den stenläggning som 
fanns i norra delen av koret (se ”Kyrkolandskapet”, 
Zachrisson denna volym), och som möjligen kan 
vara resterna av en äldre gravläggning. I samband 
med en sådan undersökning vore det också av största 
vikt att dra ett schakt som går ner ordentligt under 
kyrkans golv och mur för att försäkra sig om att 
man nått ner till orörd mark.

Slutligen kan sägas att bearbetningen av de 
tidigare undersökningarna har givit oss inom projek
tet en mängd uppslag, och möjligheten att finna 
kompletterande, oväntade och spännande resultat 
vid framtida undersökningar ter sig knappast ut
tömda.
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PLAN ÖVER UNDERSÖKNINGAR GJORDA VID 
VÄSTERGARNSVALLEN

Kerstin Cassel

Följande nyckeltext till översiktsplanerna koncen
trerar sig framförallt på förekomsten av eventuella 
kulturlager från medeltid. För en mer utförlig be
skrivning av respektive undersökning, se avsnittet 
”Västergarns antikvariska historia”.
Den gråa markeringen på kartorna är dagens väg- 
sträckning.

A 1929 Medeltida kulturlager och rester efter en 
husgrund. Fynd (SHM 19072): bl a djurhuvud- 
formigt spänne (1100-1150); 10 mynt (varav 4 got- 
landsmynt och 4 Visbybrakteater); 2 spjutspetsar 
av järn; stjärna till järnsporre; diverse föremål och 
fragment av brons och järn; bitar av lerkärl; ornerad 
benkam; tegel; ben m m. I området har också föl
jande lösfynd påträffats: bottenplåt av brons till 
dosformigt spänne; diverse järnföremål; fragment 
av medeltida lerkärl (delvis glaserade).

B 1932 Mindre grävningar i Bj) kyrka (inga fynd); 
B2) kastal (”skulpterat arkitekturfragment”) och B3) 
provgrop med 0,5 m djupt kulturlager (lerklining, 
fragment av siegburgerkrus, järnföremål).

C 1933 Den sydligaste delen av vallen togs bort. 
Den inre kärnan var av gråsten och kalksten. Muren 
sträckte sig några decimeter ner i orörd mark som 
utgjordes av flygsand. Inga kulturlager eller fynd.

D 1946 Fyra provgropar. D1 anlades strax intill en 
brya och i den påträffades organiskt material, bl a 
en trästör och djurben. De andra provgroparna är 
svårtolkade, det översta lagret kan vara kulturlager 
eller ploglager, inga fynd påträffades dock förutom 
ett par kreatursben.

E 1952 Medeltida kulturlager. Rester av eldstäder 
till förhållandevis sena hus överlagrar ett medeltida 
kulturlager som är upp till 0,5 m tjockt och går in 
under vägen. Fynd (SHM 24765) i detta är bl a

djurben, stengods, tärning av ben, benpärla, ornerat 
bronsbleck, spikar. Gränserna för det undersökta 
området är ungefärliga.

F 1963 Medeltida kulturlager, som tjockast 0,7- 
0,8 m. Från denna undersökning finns dock inga 
profiler ritade, vilket gör det svårt att veta om 
kulturlagret verkligen hade den tjockleken eller om 
det, liksom i flera av de andra områdena, var över
sandat. Fynd: bl a ben (brända, obrända), lerkärl, 
nitar, armring (brons), silvermynt, benkam. Inom 
det markerade området grävdes 15 provgropar.

G 1972 Medeltida kulturlager. Ploglagret var 0,2 m 
och kulturlagret ytterligare 0,2 m. Ingen skiktning 
i kulturlagret som innehöll föremål och avfall. Fynd 
bl a: djurben (husdjur och fisk), hushållskeramik, 
järnföremål och kalkblandad bränd lera som tro
ligen härrör från byggnader. Platsen endast unge
färligt markerad.

H 1983 Jordlagren var till övervägande del natur
ligt avsatta lager (jämför dock Ö). Grunderna efter 
ett tullhus påträffades, vilket troligen byggts på 
1600-talet och revs 1920.

I 1983 Inga spår fanns efter äldre lämningar.

J 1984 Medeltida kulturlager. I schakt Jj fanns 
två anläggningar: troligen rester efter en mer eller 
mindre provisorisk smedja samt ett stolphål. Fynd: 
gångjärn, saxskänkel och järnföremål. Dessutom 
fanns medeltida keramik och slagg som nu har 
förkommit.

K 1990 Medeltida kulturlager; 0,25-0,30 m 
tjockt. Fynd av bl a keramik.

L 1990 Inga spår efter äldre lämningar.
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M 1991 Medeltida kulturlager. M, innehöll bl a en 
”lerhorisont” och medeltida keramik. I M2 fanns 
också en dylik ”lerhorisont” med medeltida 
keramik. I område M3 påträffades två anläggningar 
med bl a medeltida keramik.

N 1991 Endast spår av sentida aktiviteter.

O 1991 Endast spår av sentida aktiviteter.

P 1992 Inga äldre lämningar.

Q 1992 Inga äldre lämningar.

R 1989 Ett 0,16-0,32 m tjockt kulturlager med 
lämningar efter byggnader. Dateringarna av kera
miken är gjord till 1200-1400 med tillägg om att 
”det finns även keramik som visar att bebyggelsen 
har rötter i 1000-talet och att den kan ha fortsatt in 
på 1500-talet.” I området har det också påträffats 
en skäggyxa. Fyndmaterialet är rikt, bl a: pilspetsar, 
knivar, pärlor, tärningar, glas och keramik.

S 1864 Kastal. Fynd (nu förkomna): bl a kammar, 
pilspetsar av järn och en människoskalle. Det nämns 
också runstensfragment och mynt.

T 1935 Kastal. Kastalens grund visade sig vara 
nedgrävd ca 1 meter under markytan. Ett schakt 
grävdes för att fastställa förhållandet mellan kastal 
och vall. Tolkningen var att kastalen är äldre än 
vallen. Fynd (SHM 21114): Trefot eller fotangel 
och ben.

U 1989 Medeltida kulturlager, se föreliggande 
rapport.

V 1982 Kulturlager i samtliga provgropar, med en 
tjocklek på 0,20-0,25 m. Keramiken dateras till 
1200-1400-talen.

W 1986 Inget kulturlager men lösfynd av vikinga- 
tida-medeltida skifferbryne och keramikskärva. 
Jämför dock A och E.

X 1983 Vallen. 14C dateringar 1845*140 BP och 
1050*85 BP. Fynd bl a av medeltida keramik.

Y 1982 Vallen. Inga kulturlager.

Z 1963 Handskrivna anteckningar från arkivet i 
Gotlands Fornsal om en besiktning av redan grävda 
schakt. Zj dike vid kyrka som innehöll sotlager upp 
till 1 m tjockt med trärester och eldpåverkad sten. 
Z, schakt norr och öster om vallen som visade 
”svarta skikt", som troligen kan tolkas som kultur
lager. Platsen endast ungefärligt markerad.

Å 1966 Kyrkoruinens mur friläggs delvis av AMS- 
arbetare.

Ä 1986 Kulturlager med en tjocklek på 0,2-0,3 m 
framkom. I detta fanns grovmagrat svartgods, ler- 
klining, järnslagg och djurben. Platsen endast unge
färligt markerad.

O 1982 15 provgropar. Kulturjordsliknande lager 
eller anläggningsrester i ruta 4-10. Mest fynd av 
recent karaktär men även medeltida keramik.

* 1987 Kulturlager, se föreliggande rapport.

# 1974 Kyrkoruin, kyrkogård och ett flertal schakt, 
se föreliggande rapport . 14C-dateringar i kyrkan: 
925±85 BP (St 5457) och 965*100 BP (St 5460), 
samt i vallen: 780*80 BP (St 5458) och 555*95 BP 
(St 5459) (Falck 1983). (För en detaljerad schakt- 
plan, se föreliggande rapport)
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De streckade ytorna visar områden där det finns medeltida kulturlager. Det skall dock påpekas att resultaten 
från undersökningarna ibland är motsägelsefulla eller svårtolkade, då det inte alltid klart utsågs om det rör 
sig om naturligt eller kulturellt avsatta lager.



VÄSTERGARNS ÄLDRE HISTORIA

Kerstin Cassel

För förståelsen av Västergarnskomplexet är det 
betydelsefullt att titta närmare på Västergarns äldre 
historia. Vilka egenskaper hade platsen som gjorde 
att man lokaliserade vall, kyrkor och kastal dit? 
Sammanflätat med denna fråga är också hur platsens 
kronologi ser ut (se vidare Hed Jakobsson, före
liggande volym). Vet man vad som byggdes först 
kan man bättre förstå de efterföljande händelserna. 
Även relationen till Paviken är intressant. Skall 
Paviken och Västergarn ses som delar i en samtida 
eller kontinuerlig process, eller är Västergarn något 
nytt och annorlunda?

Det skall redan här i inledningen påpekas att 
resonemanget i det avslutande stycket mer har 
karaktären av en idépresentation än färdiga forsk
ningsresultat. Ett syfte med projektet har varit att 
skapa intresse för undersökningsresultaten och visa 
på olika forskningspotentialer, något som bör hållas 
i minnet när man läser de olika temadelarna.

Tittar man på landskapsbilden kring Väster- 
garnsvallen så finner man att vallen ligger tämligen 
isolerat från andra fornlämningar, och det är först 
två kilometer inåt land som fornlämningarna börjar 
uppträda (se figur loch 2). Det närmaste fornläm- 
ningsområdet är Paviken som Västergarnsvallen ofta 
kopplats samman med. Jag inleder därför med att 
diskutera förhållandet Paviken-Västergarn.

Paviken
Paviken ligger strax norr om Västergarn (se figur 
3), och utgör en naturhamn som idag är på väg att 
växa igen. Inloppet till Paviken går genom den 
kilometerlånga Västergarnsån, och i äldre tider 
kunde man fortsätta vidare inåt land sedan man 
Passerat Paviken. Vattenvägarna ledde genom Idån 
°ch Vikmyr och vidare in mot inlandets myrsystem. 
Ur kommunikationssynpunkt bör således Paviken 
ha varit en utomordentligt viktig plats, då den för
band havet med inlandet (Lundström 1981:15).

Lämningarna vid Paviken uppmärksammades 
redan av P A Säve, eftersom man i området funnit 
rester av bryggor och timmer (Floderus 1934:77). 
Floderus påpekar också att man fortfarande på 
1930-talet kunde se antydningar till stenbryggor på 
Pavikens östra strand. Birger Nerman uppmärk
sammar i detta sammanhang också den rad fynd 
som gjorts vid odling på Mafridsgårdarnas ägor och 
som antas indikera förstörda gravar (Nerman 1934).

Genom Sjöhistoriska museets undersökningar, 
först genom Hans Hansson och senare Per Lund
ström, har det framkommit ytterligare belägg för 
att vi här har spåren av en äldre hamn. Vid Paviken 
I, som ligger söder om Idåns utlopp i Paviken på 
Stora Mafrids ägor (figur 3), undersöktes i början 
på 1960-talet ett mindre område som givit höga 
värden vid fosfatkartering. Då tillvaratogs en an
märkningsvärd mängd nitar, vilka enligt Hansson 
tillhört klinkbyggda fartyg. De daterbara föremålen 
härstammade från vikingatidens senare del, dvs 
slutet på 900-talet och 1000-talet. Hanssons slutsats 
är att kulturlagren visar att ”vi under alla för
hållanden” har en vikingatida bågbyggnads- och 
landningsplats vid Paviken (rapport ÄTA, dnr: 4842/ 
63).

1967-1973 fortsatte Per Lundström undersök
ningarna vid Paviken I genom nya fosfatkarteringar 
och provundersökningar. Vid undersökningarna 
kunde man konstatera ett kulturlager som var kraf
tigt mörkfärgat men endast 0,15-0,20 m tjockt. 
Fyndmaterialet, som var betydande, talar enligt 
Lundström om tre huvudaktiviteter på platsen: 
varvsverkamhet, handel och olika hantverk (Lund
ström 1981:34ff). Bebyggelsen var av typen stolp- 
hålshus, troligen med väggar i lerklinat flätverk. 
Lundström antar att bebyggelsen har varit säsongs- 
betonad, eftersom man exempelvis saknar ett större 
gravfält. Lundströms hypotes är i stället att Paviken 
varit hela bygdens eller sättingens handels- och 
hamnplats (Lundström 1981:127). De som ut-
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TOFTA Sn. / ESKELHEMS Sn

110 X

VASTER6ARNS Sn

WOT 26

SANDA Sn

ÖSTERSJÖN

KUNTA Sn.

Figur 1 Registrerade fornlämningar i Väster garnsområdet och deras registernummer. Från Elfwendahl
1989:50.
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KRONHOLHEN

VASTERGARNSVALIEN

ÖSTERSJÖN

Figur 2 Husgrunder, rösen och gravfält inom Västergarnsområdet. Avsaknaden av fornlämningar kring 
Västergarns komplexet framgår tydligt. Från Elfwendahl 1989:51.
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nyttjade platsen bodde permanent inåt landet, dit 
också gårdsgravfälten var lokaliserade.

Det gravfält (RAÄ 23, Västergarn sn) som finns 
strax söder om bebyggelsen har enligt fornminnes- 
registret åtta registrerade stensättningar. 1995 
undersöktes delar av detta inom projektet ”Hamnar 
och handelsplatser på Gotland under perioden 600- 
1100 e Kr” (rapport i ÄTA, dnr: 3566/95). Enligt 
anteckningar i fornminnesregistret kan gravarna 
dateras till vikingatid, bl a med ledning av ett 
arabiskt silvermynt (839/840 e Kr).

Genom att gå utanför sockengränsen har dock 
Anders Carlsson funnit det han menar vara den 
lokale hövdingens gård. Norr om Paviken ligger ett 
gravfält i Valve, Eskelhem sn (RAÄ 48), med utsikt 
över de inre delarna av Paviken (figur 3). Idag består 
detta gravfält av endast åtta synliga gravar, men 
genom tiderna har det givit en mängd lösfynd från 
förstörda flatmarksgravar. Gravfältet kan dateras 
till perioden 700-1000-tal, och föremålen har delvis 
en ”internationell” karaktär. Carlssons slutsats är

därför att vi här har en gård som kan kopplas till 
aktiviteterna i Paviken (Carlsson 1993).

Lundström daterar första fasen i Paviken I till 
tidigt 700-tal, och dess upphörande i slutet av 900- 
talet eller början av 1000-talet (Lundström 
1981:115). Det yngsta myntet är från 980 e Kr 
(Lundström 1983:118). Den allra äldsta bebyggelsen 
bör dock förläggas längre tillbaka i tiden. Centralt 
i området undersöktes en gravläggning som över
lagrade ett kulturlager med obrända ben och kruk- 
skärvor (Lundström 1981:118). Graven daterades 
till äldre vendeltid och kulturlagret bör således vara 
från åtminstone folkvandringstid.

Intressant är att stora mängder flinta påträffades 
vid undersökningen, ca 2200 bitar. Flintan är av 
typen eldslagningssten. Varför det nämns speciellt 
här är att man också i kulturlagren inom Väster- 
garnsvallen har funnit ansamlingar med flinta (se 
rapport över undersökningarna 1989). Flintan som 
påträffades i Paviken kom ursprungligen från Skåne, 
och Lundström föreslår att mängden flinta tyder

VYKMYR

PAVIKEN I

VASTERGARNS
VALLEN

ÖSTERSJÖN
Figur 3 Västergarn och området kring 
Paviken. Pilen visar gården Valves 
gravfält, raä 48, Eskelhem socken. 
Från Carlsson 1993:134.
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på att den inte endast var till för att täcka det lokala 
behovet.

Det bör här påpekas att lämningarna i Paviken 
inte tycks utgöra ett unikum längs den gotländska 
kusten. När man undersökte Paviken under 1960- 
och 1970-talen fanns ingen liknande plats att jäm
föra med, under det att man idag genom Dan Carls
sons hamnprojekt har funnit flera liknande platser 
(Carlsson 1987, 1988). Exempelvis pågår under
sökningar i ett område i Fröjel socken, beläget på 
den gotländska västkusten söder om Västergarn. I 
nära anslutning till kyrka och kastal har man funnit 
såväl bebyggelselämningar som gravar, och hittills 
har undersökningarna resulterat i ett rikt material 
som indikerar handel och hantverk. Dateringen av 
lämningarna spänner från 500-talet e Kr till och med 
medeltid, med en tyngdpunkt till 1000-tal (Carlsson 
1998).

Även ute på Stora Karlsö har man påträffat spår 
av hamn- och hantverksaktiviteter. Bland annat har 
man funnit gjutformar till vikingatida bronsspännen 
- intressant nog från ovala spännbucklor av fast
landssvensk typ (Almgren-Aiken 1979).

Man bör således vara medveten om att synen 
på Paviken naturligt nog har förändrats genom att 
man idag är medveten om att det finns ett flertal 
liknande platser längs Gotlands kust.

Förhållandet Västergarn - Paviken
Att Paviken har utgjort en hamn- och hantverksplats 
från åtminstone vikingatid verkar det inte råda något 
tvivel om, men hur förhåller sig Västergarnsvallen 
till detta område? Tre huvudalternativ finns här: a) 
att vallen är samtida med Paviken; b) att Västergarn 
ersätter Paviken när den blir för grund, vilket inne
bär att det råder kontinuitet mellan dem; eller c) 
att ingen kontinuitet råder, utan Västergarns- 
komplexet bör studeras för sig och inte huvud
sakligen i relation till Paviken och dess aktiviteter.

Ett av problemen med denna fråga är att vallen 
har visat sig så svår att datera. De dateringar som 
har gjorts visar sig ha en relativt stor spridning (se 
tabell 1), med dateringar från romersk järnålder till 
medeltid. Problemet är (liksom det ofta är med 
datering av vallar) att man är osäker på om kolet 
säkert kan knytas till vallen.

Att kulturlagren innanför vallen inte kan för-

La b nr 14C BP Min och max, kalibrerad 
ålder 1 sigma

St 5458 780+80 1160-1300 AD
St 5459 555+95 1300-1440 AB
St 9750 1845+140 20-380 AD
St 9751 1050+85 880-1160 AD

Tabell 1. I4C -dateringar gjorda i anslutning till 
vallen. Kalibrering utförd av Ulf Strucke.

läggas längre tillbaka än 1100-tal, eller ännu trolig
are 1200-tal (se bilaga Roslund, denna rapport), 
säger egentligen inget om vallens tillkomsttid (se 
också diskussion om 14C-dateringarnas represen
tativitet i Hed Jakobsson denna volym). Lundström 
har förespråkat en datering till vikingatid eftersom 
han menar att ”vallen är helt meningslös om dess 
ändar ej anslutit till vattnet” (Lundström 1967- 
1968:15). Han har genom strandnivåberäkningar 
kommit fram till att vallen bör ha byggts under 
vikingatid, och då troligen under den äldre delen 
(ibid:21). Slutsatsen blir således att vallen haft en 
fortifikatorisk roll där den tjänat som spärr för 
inloppet till Paviken.

Det finns emellertid invändningar mot detta 
resonemang. Eftersom vallarnas ändar ligger ovan 
3 meters-kurvan (se karta figur 4) borde en ännu 
tidigare datering vara rimlig om man följer Lund
ströms resonemang. Strandlinjedateringen har också 
en annan svaghet eftersom det verkar som land
höjningen inte var kontinuerlig. En del av den medel
tida keramiken i kulturlagren verkar nämligen vara 
svallad (Elfwendahl 1989:56), och eftersom området 
är så flackt kan en mindre skiftning i vattennivån 
ha spelat en stor roll. Genom att vallen inte har 
kunnat dateras vid hittills företagna undersökningar 
kommer värderande av olika hypoteser snarast att 
baseras på hur trovärdig förklaringen är.

Ett annat alternativ är kontinuitet i funktion, 
d v s att Västergarn övertar Pavikens roll när in
loppet till den äldre hamnen grundar upp. Mot 
denna hypotes finns kanske framför allt två in
vändningar: dels tidsaspekten, dels karaktären på 
de arkeologiska lämningarna. Mellan Pavikens upp
hörande i slutet av 900-tal eller början av 1000-tal 
och Västergarns kulturlager finns ett glapp på åt
minstone 100-150 år. Keramiken i Västergarn kan
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ÖSTERSJÖN

Figur 4 Västergarnskomplexets topografiska läge. Från Elfwendahl 1989:8.
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möjligen låta sig hänföras till 1100-tal, men tyngd
punkten ligger i 1200-tal. Dessutom tyder inte fyn
den i de medeltida kulturlagren i Västergarn på 
något intensivt hantverk, och man har heller inte 
funnit spår efter någon varvsverksamhet. Detta 
resonemang stöder sig framför allt på Mats Roslunds 
analys av keramikmaterialet, se bilaga.

Det sista alternativet är att det inte råder någon 
direkt kontinuitet mellan Paviken och Västergarn 
utan att det senare representerar något annorlunda 
eller helt nytt, kanske en kungamakts försök att få 
inflytande över platsen. En annan variant är att man 
sett Västergarn som en konkurrent till Visby, där 
Västergarn skulle tala om den gotländska lands
bygdens behov av att skapa sig en egen stad och 
utfartshamn (Floderus 1934:82). Det skulle då ha 
varit behovet av en lämplig hamnplats som förenat 
Paviken och Västergarn.

Inom detta sista alternativ döljer sig ytterligare 
en variant, nämligen att man inte heller bör se 
Västergarnskomplexet som resultat av en samlad 
ansträngning, utan som handlingar spridda över lång 
tid. Jag skall därför titta närmare på vallen, utan 
att nödvändigtvis sätta den i relation varken till 
kyrkorna eller Paviken.

Vallens ålder och uppgift
När man diskuterar vallens tillkomsttid, liksom 
skälen bakom byggandet av den, är det svårt att 
tiigöra sig från den bild vi idag har av området.

Detta är dock en fornlämningsbild som har 
ackumulerats över tid, och när man t ex talar om 
ett ”misslyckat” stadsbyggande är det ur ett sentida 
perspektiv, då vi också tar med de båda kyrkorna 
och kastalen. Det är därför nödvändigt att laborera 
med olika samtidighetsvarianter när vi försöker 
förstå platsen.

Som tidigare kunde konstateras i figur 1 och 2, 
råder det i princip avsaknad av äldre fornlämningar 
kring Västergarnsvallen. Detta skulle möjligen 
kunna anföras som ett skäl till en sen datering av 
vallen, där man knyter den till byggandet av den 
första kyrkan i 1100-tal. Frågan är vad vallen annars 
skulle ha inhägnat? En sådan sen datering skulle 
kanske också förklara skillnaden i byggnadssätt 
gentemot andra ”stadsvallar” från t ex Birka och 
Hedeby (se vidare Hed Jakobsson i denna volym).

Men trots avsaknaden av äldre fornlämningar 
och fynd är det möjligt att förlägga vallens till
komsttid längre tillbaka, kanske med ursprung i 
äldre järnålder. Detta hindrar dock inte att den 
också använts senare, och att dess närvaro ”lockat 
till sig” andra företeelser. Att fornlämningar ”åter
använts” och omtolkats genom tiderna har tidigare 
diskuterats (se t ex Burström 1993), och vi måste 
därför vara beredda att se dem i olika sammanhang.

Jag har tidigare diskuterat fornlämningsbilden 
kring de gotländska kustborgarna (dit jag emellertid 
inte räknade Västergarnsvallen) (Cassel 1998:kap 
4). Ett typiskt drag är att de ligger isolerade från 
andra fornlämningar, och att de påfallande ofta

Lickershamn

Fornborg 
Stengrund 
Grav el gravfält 
Stensträng 
Block m sliprännor

Figur 5. Tre kustborgar i Sten
kyrka socken som visar bur 
de liksom Västergarnsvallen 
ligger isolerade från andra 
fornlämningar. Fornborgar- 
na ligger vid en hamn som 
kan ha förhistoriskt ursprung 
(från Cassel 1998:135).
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ligger intill ett bra hamnläge (se figur 5). Liksom 
förhållandet är med Västergarn är det svårt att knyta 
andra lämningar till kustborgarna som skulle kunna 
hjälpa oss med en datering och en förståelse för 
vad som utspelat sig på platsen. Västergarnsvallens 
byggnadsskick med en kraftig stenmur har också 
en större likhet med de andra kust- eller höjd- 
borgarna än med vikingatida ”stadsvallar”, även 
om det skall påpekas att det också finns skillnader, 
t ex att den inte är lokaliserad till en höjd.

Det har varit svårt att datera också andra borgar 
och bäst har man kanske lyckats med Torsburgen. 
Den har visat sig vara en flertidsanläggning, med 
sin första byggnadsfas i romersk järnålder. Sedan 
har den byggts till i folkvandringstid, vendeltid och 
vikingatid (Engström 1984:22ff). Trots noggranna 
undersökningar har man inte lyckats finna några 
tecken på aktiviteter inne i denna borg. Det är också 
vanligt med en sådan avsaknad av bebyggelse
lämningar i andra kustborgar. Att man inte finner 
några artefakter från förhistorisk tid i Västergarn 
bör således inte tillmätas allt för stor betydelse för 
dateringen. Flera borgar än Torsburgen har också 
återanvänts i senare tid, exempelvis Gudings slott i 
Eke socken. Gudings slott anlades troligen under 
romersk järnålder, på en udde ut mot havet, och 
återanvändes i vikingatid - då för begravningar (för 
fler exempel, se Cassel 1998, fig. 4.12). Ett välkänt 
exempel på en borg med komplex byggnadshistoria 
utanför Gotland, är Eketorp på Öland med sina 
många byggnadsfaser - från romersk järnålder tom 
medeltid.

Den förhärskande tolkningen när det gäller forn- 
borgar är att de utgjort någon typ av försvars
anläggningar. Men eftersom området innanför 
vallarna i många fall saknar lämningar efter 
aktiviteter har det varit svårt att förstå vad som 
försvarats. Så är fallet också vid Västergarn. Om 
vallen ursprungligen varit ett skydd för Paviken 
frågar man sig om dess läge verkligen var 
funktionellt. Varför vallade man inte in hamn- och 
handelsplatsen i så fall? Som det nu ser ut ger vallen 
snarast skydd in mot land, under det att den är 
öppen mot havet. Samma sak gäller om man ser 
vallen som samtida med den romanska kyrkan — 
kyrkan ligger innanför vallen, och slutsatsen skulle 
då vara att det var mot de egna öborna som man 
skyddat sig.

Kanske kan man i stället förstå vallen eller 
borgen som ett markerande av ett avgränsat rum, 
där den spelade en roll i ett gränsland, beläget mellan 
det egna samhället och det främmande. Vid hamnen 
togs främmande människor emot, till hamnen åter
vände man efter färder på havet, här sökte man 
skydd mot hårt väder. En sådan plats måste hägnas, 
kanske mindre i ett reellt försvarssyfte än för att 
kunna bemästra en gränszon. Det försvar man sett 
i borgarna kanske mer är ett ”intellektuellt försvar”, 
en plats där man mötte och införlivade det främ
mande.

Kyrkan och kastalens lokalisering skulle då 
delvis kunna ha styrts av vallens placering, men 
också av att området fortfarande var en hamnplats. 
Havet skulle då vara den gemensamma nämnaren. 
Däremot behöver man inte förutsätta en ”betydelse
kontinuitet”, varken mellan vallen och Paviken- 
anläggningen, eller mellan vall och kyrka. Det finns 
också andra exempel från Gotland där en kyrka 
lagts i en förhistorisk vallanläggning. Elinghems 
ödekyrka (RAÄ 4, Hangvar socken) från 1200-talet 
(övergiven i 1600-tal) ligger inom något som har 
tolkats som en förhistorisk flatmarksborg (Jonsson 
& Lindquist 1987:61). Att återanvända monument 
och spela på en plats historia är en vanlig före
kommande företeelse i många samhällen.

Men om vallen byggdes tidigare än kyrka och 
kastal måste man fråga sig vem som hade intresse 
av den. Lundströms hypotes om att Paviken var en 
hel bygds handels- och hamnplats (Lundström 
1981:127) kan också överföras på Västergarns- 
vallen. Jag har tidigare föreslagit att kustborgarnas 
första byggnadsfas inte kan knytas till enskilda 
gårdar utan att de var i hela bygdens intresse. Det 
är först i vendel- och vikingatid som vi finner grav
fält ute vid kusten, något som tyder på att enskilda 
gårdar lokaliseras dit och gör anspråk på marken. 
(För en diskussion om möjligheten att även Väster
garn skulle hysa vikingtida gravar, se "Kyrkoland- 
skapet” denna volym.) Att det är gårdar i inlandet 
som står bakom borgen stöds också av de större 
vägar som leder ut mot vallen, strax söder om den 
plats kyrkorna står på idag (figur 6).

På Sandgårde, dryga tre kilometer in i landet, 
har man funnit rika fynd från romersk järnålder 
och framåt - fynd som tyder på vida kontakter. Idag 
är gravfältet uppdelat på två fornlämningsnummei,
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Figur 6. Erik Floderus kartering 
av området kring Västergarn. 
Notera hur vägarna från Eling- 
hem och Sanda i inlandet leder 
in mot vall och kyrka. Från 
Floderus 1934:66.

RAÄ 36 och 175, som sammanlagt har upp mot 
400 gravläggningar. Från platsen finns också ett 
vikingatida skattfynd, innehållande bl a ett arabiskt 
guldmynt och ett ringspänne i silver (RAÄ 184). 
Det är emellertid svårt att veta hur gamla dessa 
vägar är som leder från Sanda och Eskelhem, även 
om kulturlagren innanför vallen pekar mot att de 
atminstone kan vara av medeltida ursprung.

Avslutningsvis vill jag åter påpeka att denna 
tolkning är just en av flera möjliga tolkningar, och

att det behövs fortsatt arbete i området för att vi 
skall komma vidare. Det jag framför allt har velat 
belysa är att det vi idag uppfattar som en samlad 
fornlämningsbild mycket väl kan vara resultat av 
olika tiders bruk av en plats. Det betyder inte att 
vallen - om den byggdes i äldre järnålder - är 
ointressant i det medeltida sammanhanget. Tvärt 
om var den alldeles säkert en viktig komponent i 
föreställningarna kring Västergarn och vid lokali
seringen av de medeltida aktiviteterna.
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KYRKOLANDSKAPET: IN- OCH UTBLICKAR

Torun Zachrisson

Det har sedan länge varit känt att Västergarn hyser 
inte en, utan två kyrkor. Förekomsten av dessa båda 
kyrkor har tolkats som ett av tecknen på att Väster
garn har varit en plats utöver det vanliga, måhända 
en stad (jfr Västergarns antikvariska historia). 
Kyrkomiljön i Västergarn består av kyrkorna med 
omgivande kyrkogård och den, öster om kyrko
ruinen liggande, kastalruinen. Den stora frågan rör 
kontinuiteten i kyrkolandskapet. Har kyrkorna fun
gerat samtidigt, eller har den gotiska korkyrkan 
ersatt den romanska? Kan kyrkorna ha varit ur bruk 
under någon tid, för att så återigen nyttjas?

Den arkeologiska undersökningen av den 
romanska kyrkoruinen med omgivande kyrkogård 
som genomfördes av RAGU under vintern och våren 
1974 är därför av stor betydelse för såväl förståelsen 
av kyrkomiljön som tolkningen av platsen Väster
garn. Med den undersökningen som utgångspunkt 
går det att problematisera bilden av Västergarns 
kyrkliga landskap. Men först går vi tillbaka något i 
tiden och ser vilka kunskaper man hade om Väster
garns kyrkoruin före det att den stora undersök
ningen ägde rum på 1970-talet.

Figur 1. Den romanska kyrkoruinen stod under många år delvis frilagd och vittrade. Flygfoto taget av 
Valdemar Falck före undersökningen 1974, ATA.
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Kyrkoruinen

I samband med Per Arvid Säves antikvariska resor 
vid mitten av 1860-talet kom Västergarns kyrko- 
miljö att uppmärksammas. Kyrkoherden Carl Her
litz i Sanda skrev därefter till Kungliga Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien och anhöll om 
att kyrko- och kastalruinen borde fredas. Läm
ningarna var då synliga en dryg meter över mark
ytan. Herlitz beskriver att Tecken af Skeppet, Koret 
och en halfrund utbyggnad på östra ändan, lika den 
wid Mästerby och flera andra kyrkor, märkes tydligt 
(ATA, sn). Länsarkitekten som ombads komma med 
ett utlåtande inför en eventuell fredning av ruinen 
kallar den för en gammal kyrka med romansk plan
anordning (ATA, sn). 1869 blev kyrkoruinen på 
länsarkitektens inrådan lagskyddat fornminne (se 
Västergarns antikvariska historia).

Redan under 1800-talet stod det alltså klart att 
ruinen hyste grunderna till en romansk kyrka 
bestående av långhus, kor och absid. 1932 var arkeo
logen Erik Floderus i Västergarn för att genom en 
kartläggning försöka tränga djupare in i vad platsen 
Västergarn kunde representera. Han friläde då kyr
kans grundmur, så mycket att en kartering var 
möjlig. Då noterade han att kyrkan endast tycktes 
ha haft en byggnadsperiod. Grundplanen och den 
profilerade sockeln föranledde arkitekturhistorikern 
Erik Lundberg, som Floderus rådgjort med, att 
tidsfästa kyrkan till 1100-talets första hälft. Därmed 
kunde Floderus konstatera att Västergarns romanska 
kyrka var den enda kyrkan från den perioden på 
Gotland som undgått om- och tillbyggnader. Efter 
avslutad kartering återställdes ruinen i sitt gamla 
skick (Floderus 1934:68f).

1966 beslutade landsantikvarien att kyrkans 
murar skulle friläggas. Tanken var sannolikt att låta 
restaurera kyrkobyggnaden. Den skulle i restaurerat 
skick vara en god representant för en ursprunglig 
romansk kyrka, något som även kunde tänkas ha 
turistiskt värde. Friläggningen skedde utan antikvar
isk kontroll och lagren närmast kyrkans grundmurar 
grävdes bort 0,5 meter ut från grundmuren och ca 
0,4 meter ned i marken (se rapport över kyrkan 
m fl i denna volym). Men någon restaurering kom 
inte till stånd. Istället stod kyrkan frilagd och vitt
rade fram till 1974. Genom ett samarbete med 
Arbetsmarknadsstyrelsen fick RA GU de medel som

Figur 2. Den romanska ruinen ligger tätt intill den 
stående korkyrkan. I dungen i bakgrunden skymtar 
kastalruinens rundade kulle. Foto från nordväst av 
Waldemar Falck, ATA.

fordrades för att kunna genomföra en arkeologisk 
undersökning. Ansvarig för undersökningen var 
Waldemar Falck och fältarbetsledare var Ragnar 
Engeström. Grovarbetskraften tillhandahölls genom 
Länsarbetsnämnden. Undersökningens yttersta mål 
var att behålla murarna frilagda, men i konserverat 
skick (Falck 1983:207).

I januari 1974 kunde utgrävningen av den 
romanska kyrkan sättas igång. Syftet med gräv
ningen var att frilägga kyrkan och klargöra dess 
utseende inför murverkets konservering (Falck 
1979:42). Men utgrävningen hade även uttalade 
forskningsmål. Man önskade bestämma den medel
tida kyrkogårdens utsträckning och undersöka före
komsten av gravar på nordsidan, för att därigenom 
kunna bestämma huruvida där fanns sk kyrkogårds- 
fynd eller ej. Vidare önskade man konstatera om 
det långhus som man antog var planerat vid den 
stående sockenkyrkan var synligt under mark eller 
ej. Dessutom önskade man utröna relationen mellan 
kastalen, vallen och den romanska kyrkan. Slutligen 
så ville man få en datering av de högar, som var 
belägna öster om vallen, och som förmodades inne
hålla förhistoriska gravar.

Det var en brett upplagd undersökning som ville 
famna hela Västergarns kyrkliga miljö. I området 
kring kyrkoruinen tog man upp olika sökschakt, 
medan man i ruinen gjorde en större undersökning 
över hela kyrkans inre. Kyrkan kan dock inte sägas
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vara totalundersökt. Man preparerade fram det som 
man uppfattade var golvnivån i långhus, kor och 
absid. På de 152 kvadratmeter som långhuset om
fattar, gick man bara ner genom golvnivån i två 
mindre schakt, med en sammanlagd yta på tre 
kvadratmeter (schakt 16 och 17, se schaktbeskriv
ningar i ATA). Trots att ett järnfragment, en järn
kedja och kopparlegeringsslagg hittades inunder 
lergolvet i ett myll- och sandlager och att det i sanden 
fanns sotfläckar gick man inte ned till ursprunglig 
marknivå i schakt 16. Inte heller i schakt 17 grävde 
man vidare trots att man på motsvarande sätt fann 
en järnspik inunder stolphålet (se rapport över kyr
kan m fl i denna volym). Man lämnade även den 
grav, som är belägen i centralt i koret, oundersökt.

Genom vissa riktade och begränsade arkeo
logiska insatser skulle man i framtiden kunna ut
vinna den kompletterande kunskap som gör att den

romanska kyrkan träder fram i ett än klarare ljus 
än vad den gör idag.

Den romanska kyrkan
Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus, 
ett brett kor och en absid (för informationen nedan, 
se rapport över kyrkan m fl i denna volym, om inte 
annat anges).

Kyrkans storlek och proportioner 
Kyrkans totala längd är ca 27 meter och största 
bredd är 12,3 meter. Förhållandet mellan kor och 
långhus är visserligen proportionerligt, men grund
planen tycks inte vara utlagd enligt det kvadrat
bundna proportionssystem som är vanligt före
kommande i Sydskandinavien (jfr Anglert 1995:72). 
Korets yttermurar är i flykt med långhusmurarnas

r "

AMMOR
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KYRKORUIN

VÅGEN VÄSTERGARN - SANDA

‘‘gur 3. Översiktsplan över Västergarns kyrkomiljö med större delen av de olika sökschakten markerade, 
atning RAGU.
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Figur 4. Vänge kyrkas västtorn är från 11 OO-talet. 
Portalen verkar vara den ursprungliga (se diskussion 
hos Gustafsson 1990:106). Kyrkans avancerade 
stenhuggeri har många drag gemensamma med det 
bevarade kvadermurverket i Västergarn. Foto I. 
Swartling, ATA.

innerliv. Dess yttermurar bildar en rektangel som 
kan inskrivas ca 3 gånger i långhuset.

Man har i litteraturen visat att det kan föreligga 
ett samband mellan befolkningsunderlag och stor
leken på långhusen, som i Ribeområdet i sydvästra 
Danmark och i Ystadområdet i Skåne (Nyborg 
1987:20ff; Anglert 1989:234f). Vi kan jämföra ytan 
i Västergarns romanska långhus, ca 152 kvadrat
meter; med långhusytorna i kyrkorna i de tre 
skånska härader (Torna, Gärds och Luggude) som 
Mats Anglert tar upp i sin avhandling. Då kan vi 
notera att ingen kyrka har en ursprunglig långhusyta 
som är i närheten av Västergarns (1995:74ff). Av 
de gotländska kyrkorna som kan dateras till 1100- 
talets andra hälft tycks däremot Stånga, Hablingbo 
och Lärbro ha jämförbara eller något större lång
husytor (se Kyhlberg 1991:271f).

Kyrkans yttre
Av den bevarade västfasaden, ingångarna och av 
den runtom kyrkan löpande hålkälsprofilerade 
sockeln, går det att ungefärligen skissera den 
romanska kyrkans exteriör. Kalkstenskvadrarna 
som täckt kyrkans fasad är tunna och omsorgsfullt 
fogade till varandra. Blocken har fint jämnad och i

flera fall mönsterhuggen yta. Vid absidens norra 
sida finns ett vertikalt murband, som tolkats som 
spår av en sk lisen, en bågfris. I västmuren finns 
förtagningsstenar, som visar att man planerat att 
bygga ett västtorn.

Inne i kyrkan har man hittat en mängd spikar 
spridda i långhuset och skärvor av munk- och nunne- 
tegel. Det verkar rimligt att liksom Waldemar Falck 
tolka spikarna som rester av den läkt som burit upp 
tegeltaket. Enligt Falcks beräkningar motsvarar 
tegelfragmenten ungefär 2 % av den ursprungliga 
taktegelvikten (1983:212f). Falck håller möjligheten 
öppen att kyrkan ursprungligen kan ha haft en 
annan taktäckning. Ett urspungligt tegeltak vore 
annars ett uppseendeväckande tidigt exempel på 
användningen av taktegel i Norden (a.a:216).

I korets sydvägg och i långhuset tycks man ha 
haft bemålade fönster. Utseendet på de fragment 
av målat fönsterglas som hittats i långhus och kor 
visar kopplingar till andra glasmålningar i got
ländska kyrkor som har daterats till perioden ca 
1250-1325 (Falck 1983:216). Dessa fynd får Falck 
att förmoda att kyrkan moderniserats, måhända vid 
mitten av 1200-talet.

Kyrkans inre
När man förr trädde in i kyrkans inre mötte man 
först dopfunten. Fundamentet till den påträffades i 
kyrkans mittaxel, snett fram till höger från syd- 
ingången, i samband med undersökningen. Hur den 
ursprungliga dopfunten sett ut vet man ej. Vare sig 
kyrkoruinen eller den stående korkyrkan har sina 
ursprungliga dopfuntar i behåll (se Sveriges kyrkor 
1942:174).

I Kyrkans äldsta tid försiggick dopet i kyrkornas

Figur 5. Rekonstruktion av den romanska kyrkans 
utseende efter det att de nya fönstren insatts, för
modligen på 1200-talet. Teckning ]. Pajaujis (Falck 
1979:46).
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västände. I Danmark noterade man på 1960-talet 
att de kyrkor som var försedda med stormansläktare 
i väster, istället hade dopfunten placerad mer cen
tralt i långhuset (Olsen 1967:253). Västergarns 
romanska kyrka ansluter till dessa danska kyrkor.

Medeltidsarkeologen Olaf Olsen har liknat dop
funtens placering centralt i långhuset, som att den 
dominerat kyrkorummet. Liksom högaltaret varit 
centrum i koret, så har dopfunten varit den samlande 
punkten i långhuset (Olsen 1967:256f).

I fundamentet finns inget ”avlopp” för dop
vattnet, som man exempelvis kunde konstatera vid 
undersökningen av dopfuntsfundamentet i Garda 
kyrka. Där har dopvattnet letts ned i marken genom 
en öppning i fundamentet, en öppning som hade 
formen av ett likarmat kors (Trotzig 1970:8ff). 
Fun tar med uttömningshål för dopvattnet är äldre 
än sådana som saknar sådant. Denna förändring i 
funtarnas utseende anses ha ägt rum vid mitten av 
1200-talet (Bonnier 1988:182,1996:184). Det beva
rade funtfundamentet kan antyda att den romanska 
kyrkan fått en dopfunt först efter 1200-talets mitt.

Kan förekomsten av dopfuntsfundamentet säga 
något om vilken typ av kyrka den romanska varit? 
Ann Catherine Bonnier argumenterar för att dop
funtar inte bör tillhöra stormannakyrkor, inte förrän 
dessa kyrkor dragits in i sockenkyrkoorganisationen. 
De första stora prosteriernas moder- eller prost
kyrkor och tingsförsamlingarnas kyrkor bör däre
mot ha haft doprätt redan från början (1996:188). 
Antingen har Västergarn haft en äldre funt som inte 
lämnat några spår efter sig i långhusgolvet i form 
av fundament, vilket verkar mindre troligt, eller så 
har kyrkan varit privat egendom långt in på 1200- 
talet.

Man har inte funnit några valvstenar och kyrkan 
tycks därför ha saknat slagna valv. Den kan ha varit 
försedd med en öppen takstol eller ett innertak (jfr 
Sjömar 1992:65ff). Ett sätt att kontrollera detta vore 
att göra en genomgång av de bevarade spikarna. 
Peter Sjömar har visat när det gäller Hage by höga 
kyrka i Östergötland att kyrkan först haft en öppen 
takstol, sedan haft ett innertak och därefter valv
slagits. Spikskallarna tillhöriga innertaket har smitts 
ut till en storlek av ca 5 centimeter i diameter och 
på så vis givit det plana brädtaket ett dekorativt 
utseende (Sjömar 1992:65f).

I långhusets nordöstra och sydöstra hörn fanns

resterna av två sidoaltare. I gotländska kyrkor, 
liksom i övriga Sverige, tycks det norra sidoaltaret 
vanligen ha förbehållits jungfru Maria (jfr Jonsson 
1987:25 och Andersson 1982:163). Det södra sido
altaret tillägnades kyrkans skyddshelgon, i det här 
fallet är det ovisst vilket.

Längs väggarna skjuter den nedre delen av mur
livet ut, så att det i långhusets östra del kan ha haft 
funktion som sittbänkar. De södra sittbänkarna är 
högre än de norra. Den norra sittbänken smalnar 
av mot nordingången så, att den i långhusets västra 
del knappast längre kan ha fungerat som sittbänk.

Koret
Korens storlek och utformning har styrts av hur 
många verksamma och assisterande präster som 
funnits där (Anglert 1995:73). Koret i Västergarns 
romanska kyrka är tämligen stort, med en yta på 
35 kvadratmeter. Tyvärr finns inga rester av hög
altaret bevarat. Absiden och den centrala delen av 
koret är förstörda genom den källare som ca 1910 
från öster grävdes in i kyrkoruinen (se foto i Värden 
i Västergarn).

Man har nått koret genom den särskilda ”präst- 
portal”, som funnits i korets sydmur. Den är kyrkans 
minsta, bara 0,8 meter bred. Prästportaler är ovan
liga i exempelvis Skåne, (Anglert 1995:73), medan 
de tycks vara vanliga på Gotland. Koringången är 
ytterligare betonad genom det trappsteg som har 
funnits omedelbart till vänster utanför portalen (i 
det sydöstra hörnet av långhuset, se rekonstruk- 
tionsritningen ovan). Vid andra gotländska kyrkor 
förekommer omedelbart till vänster om präst
portalen nischer, som exempelvis Hogräns och Väte 
kyrkor (Sveriges kyrkor 1942:93, samt 283). De 
senare skulle kunna ha hyst behållare för vigvatten 
(jfr Johansson 1993:70). I Västergarn är det svårt 
att avgöra huruvida det kan ha rört sig om en nisch, 
då muren endast är bevarad upp till sockelnivå. Men 
det lilla trappsteget till vänster om korportalen 
verkar annars omotiverat (se rekonstruktions- 
ritningen ovan).

I koret fanns regelrätta sittbänkar. Genom foto
dokumentationen får man intrycket av att sitt
bänkarna varit högre i väst och syd, än i norr. Den 
norra sittbänken verkar ha haft en ringa sitthöjd. 
Höjden har bl a begränsats av den kullersten
packning som finns som golvbeläggning i korets
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Figur 6. I korets norra och västra del syns sittbänkar. Golvnivån avtecknar sig genom den kullerstens- 
packning som finns i korets nordvästra del. Vid triumfbågsöppningen syns rester av det övriga korgolvet, 
som liksom i absiden, varit av kalstensflisor. Foto Waldemar Falck i ATA.

norra del. Rimligen bör de här sittbänkarna ha varit 
mindre bekväma för fullvuxna personer. Det väcker 
därför tanken att den norra sittbänken i koret skulle 
kunna ha varit förbehållen assisterande korgossar.

De liturgiska kärlen brukade ofta förvaras i kor
murarna (Anglert 1995:73). Måhända kan det ha 
funnits sakramentsnischer även i denna romanska 
kyrka. Sådan ”nischskåp” bör ha varit låsta. Det 
skulle i så fall kunna förklara den bultlåsnyckel 
(Fl076) som framträder på fotografierna, liggande 
ovanpå centralgraven i mitten av koret (för 1200- 
tals nisch i Väte kyrka se Sveriges kyrkor 1942:298, 
för nisch från ca 1300, se Sanda kyrka, a.a:152).

I samband med mässoffret då nattvarden firades 
ringde man i en sanctus- eller primklocka, för att 
markera att Kristus genom brödet och vinet var 
närvarande i kyrkorummet (Lindgren 1985). Frag
ment av en sådan klocka har hittats på tre olika 
ställen invid den norra triumfbågsmuren och det 
norra sidoaltaret (se F545 och 551).

Stolpbålet
I långhusets mittaxel ca 2 m väster om triumfbågs
öppningen påträffades ett stenskott stolphål (se figur 
8 nedan). Det befintliga stolphålet var tydligt, väl- 
avgränsat ca 0,3 meter i diameter och ca 0,5 m djupt 
(djupet är ej dokumenterat annat än med foton, se 
schakt 17, men nämns av Falck 1979:43). Av 
fotodokumentationen antyds att stolphålet framträtt 
i kulturlagret ovan lergolvet. Vilken funktion detta 
stolphål haft är en öppen fråga. Man kan antingen 
tänka sig att stolpen ingått i inredningen i kyrkan, 
eller att den härrör från någon form av stöd eller 
också att den tillhört en äldre kyrka på platsen.

Om stolpen tillhört en äldre kyrka, så borde 
fler stolphål ha framträtt i det framrensade lergolvet 
och varit synliga på plan och foton. I samband med 
restaureringen av Garda kyrka på sydöstra Gotland 
hade man möjlighet att undersöka ett äldre kalk
stensgolv. Under detta fanns flera kraftiga parställda 
stolphål, ca 75 cm djupa och 60-70 cm i diameter. 
Arkeologen Gustaf Trotzig tolkar dem som spår 
efter en äldre träkyrka (1970:4ff).
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Figur 7. Två av frag
menten av den prim
klocka som hittades i 
kyrkan. Foto RAGU i 
ATA.

Waldemar Falck har föreslagit att stolphålet 
skulle vara en rest efter en takbärande stolpe (Falck 
1979). Det verkar dock märkligt om kyrkans enda 
takbärande stolpe vore placerad 2,5 meter från 
triumfbågsmuren. En rimligare placering skulle i 
så fall tyckas vara i långhusets mitt. Om stolpen 
ska ha haft funktionen av en takbärande stolpe, så 
borde det inte ha varit i kyrkobyggnaden från 
romansk tid, utan i en äldre kyrkobyggnad. I Matt
mars kyrka i Jämtland fann man vid en under
sökning av kyrkgolvet rester av en stavkyrka av trä. 
Resterna bestod av en enkel rektangulär stenrad. 
Mitt i detta kyrkorum fanns ett stenskott stolphål 
0,4 m i diameter och 1,25 m djupt med bevarade 
trärester. Stolpen har varit placerad mitt i den forna 
stavkyrkan och burit upp taket samt stabiliserat 
byggnaden i sidled. Träkyrkor av centralpelartyp 
är kända också från Norge (Sundström 1989:150f). 
Det är möjligt att stolphålet i Västergarns romanska 
kyrka kan härröra från en äldre kyrkobyggnad. Det 
går idag inte att avfärda, men i så fall är stolphålet 
det enda spår som idag finns av en sådan äldre 
konstruktion och därför verkar denna möjlighet 
mindre sannolik.

Vid restaureringen av Grötlingbo kyrka, belägen 
på södra Gotland, fann antikvarie Evald Gustafsson, 
på motsvarande sätt som i Västergarn ett stenskott 
stolphål, beläget centralt i långhuset. I stolphålet 
fanns då fortfarande rester av en furustolpe. Gustafs
son tolkar stolpen som en byggnadsställning, ett stöd 
vid valvslagningen av kyrkan (Gustafssons rapport 
i ÄTA, jfr även Trotzig 1970:10ff). Att ett liknande 
stolphål nu hittats i Västergarn, som tycks ha saknat 
slagna valv gör att man frågar sig om Gustafssons 
tolkning är den rätta. En invändning som Gustaf 
Trotzig tidigare anfört, är att det verkar omotiverat

att använda så grova och djupt nedgrävda stolpar 
för en byggnadsställning (1970:13f). Men han hän
visar samtidigt till artiklar av den danske kyrko- 
arkeologen Knud Krogh, rörande uppehåll i sten- 
kyrkobyggen under 1100-talet.

Så återstår då den tredje möjligheten, att stolp
hålet varit en del i kyrkans inredning. Dess placering 
i långhusets östra del och i kyrkans mittaxel gör att 
ett samband med ett sk korsaltare (även kallat lek- 
mannaaltare) vore möjligt. I triumfbågen brukar 
vanligen triumfkrucifixet hänga och omedelbart 
väster om detta brukar korsaltaret ha sin plats. 
Sådana altare har hittats exempelvis i S:t Lars i 
Linköping, i Nicolaikyrkan i Visby och i lands- 
bygdskyrkan i Gothem på Gotland. I S:t Lars är 
korsaltaret placerat omedelbart väster om fotpartiet 
till triumfkrucifixet (KLNM 1964:192f, jfr Anders-

Figur 8. Plan över den romanska kyrkan upprättad 
av Falck och Engeström, RAGU. Foto i ATA. Stolp
hålet framträder tydligt i långhusgolvet väster om 
triumfbågsöppningen.
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son 1982:162). Man skulle kunna tänka sig att 
stolphålet haft samband med en offerstock som kan 
ha varit placerad vid foten av triumfkrucifixet. Ett 
liknande arrangemang är känt från Stånga kyrka 
under 1200-talet (Klackenberg 1992:40). Men sam
tidigt är stolphålet placerat väl långt åt väster (2,5 
meter väster om triumfbågsmuren) för att en sådan 
jämförelse ska verka relevant.

Västmarkering
I kyrkornas västparti kan man finna fysiska spår av 
kyrkägarens inflytande över kyrkobygget och kyr
kans inre. På kontinenten uppfördes sedan karo- 
lingisk tid stora västverk i anslutning till betydelse
fulla kyrkor. Denna typ av maktyttring fortplantade 
sig genom århundradena och de sociala skikten och 
kom under medeltid till uttryck i form av torn- 
våningar, herrskapsläktare eller begravningar i kyr
kornas västdel. I sin enklaste utformning kunde 
denna västmarkering utgöras av ett förhöjt golvparti 
med en bänk längs långhusets västmur. Den kunde 
även kombineras med en portal i väst (jfr Anglert 
1995:78).

Västergarns romanska kyrka var uppenbarligen 
redan då den uppfördes planerad för ett kommande 
västttorn, genom de förtagningsstenar som finns 
bevarade i fasaden. Ett västtorn kom dock aldrig 
till stånd. Det finns ändå tecken som visar att kyr
kans västra del varit särskilt ”utrustad”. Först och 
främst är det förekomsten av en ingång i väster.

Figur 9. Kvadermurverket i västportalens södra 
smyg uppvisar en varierad kryss- och vinkel
huggning. Foto från norr, Waldemar Falck i ATA.

Den västra portalen har varit kyrkans bredaste, 1,3 
meter, därnäst sydportalen (1,1), nordportalen (1,0) 
och så korportalen (0,8) meter. Långhusets norra 
och södra portaler har varit försedda med pro
filerade murhörn, den södra med en karnis (S- 
formad profil). Västingången saknar visserligen 
profilerade murhörn, men i den södra smygen finns 
dekorativt behuggna kalkstenskvadrar.

När man väl trätt in genom västportalen så tycks 
området åt norr och söder haft olika dignitet. Inner- 
murarna åt söder är av enhetlig karaktär och består 
enbart av tuktad kalksten, medan innermuren åt 
norr mest består av marksten. Trots att inner- 
murarna varit putsade, så måste ändå kyrkans syd
västra del ha haft släta murar och den nordvästra 
delen haft en ojämnare innermur. Detta bör ha med
fört att kyrkans sydvästra del haft ett mer ”kul
tiverat” uttryck. Waldemar Falck kallar de utskjut
ande skiften på västmurens innerliv för ”sittbänkar”. 
De är emellertid så grunda att det talar emot en 
sådan tolkning.

Det faktum att långhusets båda ingångar åt norr 
och söder ligger assymetriskt i förhållande till var
andra förbryllar. Den rektangel som bildas i kyrkans 
sydvästra hörn blir därigenom mycket större än den 
åt nordväst. Man skulle kunna tänka sig att syftet 
var att kunna rymma en herrskapsläktare, som i så 
fall skulle ha funnits i sydväst, men inte i nordväst. 
Den förkolnade stock som hittades innanför kyrkans 
västingång, skulle kunna tolkas som resterna av en 
herrskapsbänk som brunnit och fallit mot norr (se 
plan). En begränsad brand av olika träkonstruk
tioner skulle även kunna förklara förekomsten av 
sot och kol i kyrkans sydvästra del.

Huruvida den västra delen av långhuset haft en 
förhöjd golvnivå torde inte längre kunna gå att 
bedöma. Fotodokumentation från undersökningen 
visar att man, i den utsparade rektangel som lång
husets sydvästra hörn bildar, från öster grävde sig 
in i ras- och golvlagret på ett sådant sätt att det 
måste ha varit ytterligt svårt att göra den typen av 
iakttagelser.

Kyrkans anläggningstid
Den karakteristiska hålkälsprofilen på kyrkans 
sockel tenderar att vara lite djupare i koret, något 
som Waldemar Falck menar bekräftar tanken på 
att koret har varit det som först uppförts (1983:211).
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Men det finns inget som tyder på att man gjort 
uppehåll i kyrkobygget, utan allt tycks vara uppfört 
i en följd, en slutsats som både Erik Lundberg och 
Waldemar Falck verkar vara eniga om (Floderus 
1934, Falck 1979:47).

Waldemar Falck har med en konstvetenskaplig, 
komparativ metod tidsfäst Västergarns romanska 
kyrka till 1100-talets andra hälft. Detta baserar han 
på byggnadstekniska iakttagelser som de precisions- 
huggna kvaderblocken och den kälade sockeln med 
sin bästa parallell i S:t Clemens i Visby (1979:45, 
1983:215). Parallellen med S:t Clemens anför även 
Johnny Roosval och Folke Sällström när de på 1940- 
talet tidsfäster den romanska kyrkan till 1100-talets 
slut (Sveriges kyrkor 1942:164).

Evald Gustafsson har i Västergarns kyrka sett 
en god representant för de korta korens absidkyrkoi; 
vanliga på nordiskt område (1990:112). Han har 
med ledning av kalkstenkvadrarnas utseende jämfört 
Västergarns romanska kyrka med de romanska 
delarna av Sanda, Vänge och Fröjels kyrkor. I de 
glättade och mönsterhuggna kalkstenkvadrerna ser 
Gustafsson en gemensam nämnare. Han framkastar 
tanken att den romanska stenhuggningstekniken har 
haft sin startpunkt i kyrkbygget pä handelsplatsen 
Västergarn (1990:113). Det framgår dock inte om 
det är kvadermurstekniken i Västergarns kyrka i 
sig som får Gustafsson att föreslå Västergarn som 
förebild eller om det är föreställningen om ”handels
platsen” Västergarn som styr tanken. Vid jäm
förelser med förhållanden i Mellaneuropa och Syd- 
skandinavien vill Gustafsson föreslå att början på 
den romanska stenhuggningstekniken bör sättas till 
något årtionde efter 1150 (a.a:113f). Eftersom han 
menar att vi finner startpunkten för denna teknik i 
Västergarn, så kan man tolka det som att han vill 
tidsfästa uppförandet av den romanska kyrkan till 
omkring 1160.

I Ystadprojektet har man visat att murnings- 
teknik i relation till byggnadsmaterial kan användas 
för att ordna kyrkorna i en relativ tidsföljd. Krono
logiskt intressant är murtjocklek, skifthöjd och 
förekomst/avsaknad av sockel. Västergarns kyrka 
skulle i den relativa kronologin för Ystadområdet 
passa in i den näst äldsta gruppen kyrkor genom 
sina tjocka murar och höga skift samt förekomst av 
sockel. Det är svårt att överföra dessa grupperingar 
dll absoluta årtal eftersom grupperna överlappar

varandra i tid. Den näst äldsta gruppen tycks kunna 
hänföras till tiden från 1150 fram till 1200-talets 
andra hälft (Sundnér 1989, jfr Anglert 1995:72), 
något som alltså inte motsäger Roosval &C Säll- 
ströms, Falcks och Gustafssons dateringsförsök 
ovan. Allt talar alltså för att kyrkan uppförts kring 
1100-talets hälft, måhända på 1160-talet.

Kan den arkeologiska undersökningen bidra till 
att precisera dateringen av kyrkans uppförande? 
Tyvärr verkar så inte vara fallet. Visserligen tog man 
två 14 C-prover på den förkolnade träbjälke som 
fanns innanför sydportalen. Det är emellertid inte 
klarlagt vilken sorts träkonstruktion man 14C- 
daterat. Det förkolnade virket ”från golvet” (Falck 
1979:48) tolkades som del av kyrkans takkonstruk
tion (Falck 1983:215).

14 C-dateringarna av trävirket har givit följande 
värden: 985-100 BP (St 5457) och 1025±85 BP (St 
5460). Ola Kyhlberg har kalibrerat dessa dateringar 
och då omräknat dem till 1018+99 e Kr och 
1050+112 e Kr. 14 C-dateringarna representerar 
därmed en period som omfattar tiden ca 919/938- 
1117/1162 eKr. Eftersom träbjälken är grov vill 
Kyhlberg lägga till 100 år för träets egen åldei; vilket 
sammanfattningsvis gör att tidsperioden ca 1019/ 
1038-1217/1262 finns representerad (1991:161f och 
där anförda referenser).

Ola Kyhlberg ser genom de bägge proverna 
möjligheten att interpolera centralvärden. Dessa 
kronologiska centralvärden blir då 1127 respektive 
1140. Därigenom bekräftas tanken, menar Kyhl
berg, att Västergarns romanska kyrka ingått i den 
första generationen stenkyrkor, med paralleller som 
S:t Hans i Visby, Lau, När och Martebo kyrkor 
(1991:162).

Om bjälken skulle härröra från taket, så bör 
bjälken kunna ha ingått i kyrkans äldsta takkon
struktion. Men med tanke på vad dokumentations
materialet visar om golvets utseende, så kan man 
inte utesluta att det kan ha rört sig om en golvbjälke. 
Det finns dessutom andra träkonstruktioner som 
skulle kunna vara tänkbara i kyrkans sydvästra del, 
som exempelvis en herrskapsbänk (se Västmar- 
kering). Sammanfattningsvis så motsäger inte 14 C- 
dateringarna den konstvetenskapliga, men är sam
tidigt så vid att den vare sig stöttar eller ifrågasätter 
denna. Dessutom är det oklart vad man faktiskt 
daterar med hjälp av de bägge proverna.
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Kulturlagret - det problematiska 
I Danmark har man tack vare den successiva för
höjningen av golven inne i de romanska sten
kyrkorna, kunnat påträffa hela bevarade rums- 
interiörer från kyrkornas första tid. Kulturlager- 
tillväxten inne i kyrkan kan på sina håll vara upp 
till 80 cm (!). Det gör att man har kunnat finna 
altare, dopfuntspodier, väggbänkar och de breda 
patronatsbänkar som ibland funnits i kyrkans västra 
del. Kulturlagren kan innehålla förgyllda detaljer 
till altare, glasmålningar och inte minst oväntade 
mängder av mynt (Nyborg 1993:242f, jfr Olsen 
1967).

När undersökningen av Västergarns romanska 
kyrka skulle börja var man väl medveten om att 
flera golvlager kunde finnas. I checklistan inför 
grävningen räknar man med att det skulle kunna 
röra sig om kalkbruksgolv, kalkstensflisgolv eller 
trägolv och att variationer i golvnivån kunde före
komma (jfr fältanteckningar).

Man har också mycket riktigt fördelat fynden 
på ruta och huruvida de uppträdde i raslagret, golv 
1:1 eller 1:2. Tyvärr finns det ingenstans formulerat 
hur dessa olika golv tedde sig, eller var gränsen 
mellan de båda golvnivåerna gick. Profilritningar 
över kulturlagret saknas. Den schematiska skiss på 
golvets uppbyggnad som enligt en anteckning borde 
finnas, saknas i befintligt dokumentationsmaterial. 
Inga fynd har exakta nivåuppgifter. Detta gög att 
det för kyrkans brukningstid så värdefulla kultur
lagret i kyrkans inre, är svårt att få grepp om.

Man har grävt ut kulturlagret ned till ”ler- 
golvet”. Detta har man rensat fram, men inte gått 
djupare annat än i två schakt. Samtidigt visar 
dokumentationsmaterialet alltså att man skiktat 
fynden från kulturlagret ovan ”lergolvet” i två olika 
lager. På fotona finns uttrycken: äldre och yngre 
golv för dessa båda lager. I en handskriven kommen
tar anmärker man i samband med dopfuntsfunda- 
mentet att förekomsten av ett fundament i sig 
indikerar att ett övre golv av trä funnits.

Om man ser till fyndmängden så är den störst i 
den övre golvnivån, av utgrävarna kallat golv 1:1. 
Av de påträffade mynten hittades exempelvis 83% 
i golv 1:1 och 17% i golv 1:2. Keramiken talar 
samma språk: 74% av skärvorna fanns i golv 1:1, 
medan resten: 26% låg i golv 1:2. Skillnaden tycks 
däremot inte vara kronologiskt betingad, eftersom

fyndens tidsställning i de båda lagren inte skiljer 
sig nämnvärt åt. Exempelvis är en platta till ett djur- 
huvudformigt spänne funnen i golv 1:1, medan en 
skilling slagen för Sören Norby på 1500-talet hit
tades i golv 1:2. Med hänsyn till detta tycks det 
rimligaste antagandet (ehuru det inte längre går att 
bekräfta) bli att det funnits ett trägolv ovanför 
”lergolvet”. Detta trägolv har släppt igenom vissa 
föremål, men i huvudsak gjort att den största mäng
den fynd avsatts ovanpå trägolvet (se en ingående 
diskussion i rapport över kyrkan i denna volym).

En allmän reflektion angående kulturlagret är 
att fyndmaterialet tycks litet i jämförelse med vad 
andra gotländska kyrkgolvsundersökningar givit. 
Främst gäller detta mängden tillvaratagna mynt, 
men även exempelvis en sådan fyndkategori som 
svepnålar (jfr Grötlingbo kyrka, ATA). Mynten, som 
hittats i Västergarns romanska kyrka är 145 till 
antalet. Som en jämförelse kan nämnas att det vid 
en restaurering av Silte kyrkas golv vid seklets början 
hittades 188 mynt (Löthman 1992:9). När man på 
1970-talet hade möjlighet att undersöka hela Silte 
kyrkas golv, blev de tillvaratagna myntens antal 
omkring 1 700 stycken (Bergman 1992:fyndlistor i 
appendix). Vid Grötlingbo finns likaså en detaljerad 
rapport av undersökningen av kyrkgolvet. Där fann 
man 1 097 mynt (se ATA, sn, jfr även SHM 25740). 
Ser vi däremot till de myntfynd från Smålandskusten 
och Öland som Henrik Klackenberg analyserar i 
sin avhandling, så är antalet tillvaratagna mynt i 
Västergarn tämligen normalt (1992:fynd 60-82 samt 
83-94).

Mynten har inte påträffats i särskilt tydliga 
koncentrationer inne i kyrkan. En viss tendens till 
anhopningar kan dock märkas invid och söder om 
centralgraven i koret samt vid det södra sidoaltaret. 
Dessa fyndplatser har sannolikt att göra med det 
Henrik Klackenberg kallar offerspill. Offergåvorna 
lämnades direkt i prästens händer, på högaltaret 
eller i den för pengar avsedda offerstocken 
(Klackenberg 1992:36).

Den tolkning av kyrkans golvbeläggning som 
Waldemar Falck ger i sina artiklar (1979:43 och 
1983:212) kan med hjälp av det bevarade dokumen
tationsmaterialet ifrågasättas. Han skriver att: Lång
husgolvet utgjordes av något så egenartat som på
förd lera, under det att man i koret haft ett mer 
påkostat golv av kullerstenar utjämnade med kalk
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bruk, likaså i absiden ett par trappsteg högre 
(1979:43). Att man i kor och absid haft ett kuller- 
stensgolv, avjämnat med kalkbruk stämmer dock 
bara för korets norra del. Av plan och foton framgår 
att de övriga delarna av kor och absid sannolikt 
varit försedda med ett kalkflisgolv. Enstaka flisor 
är bevarade, men merparten tycks - liksom det 
mesta av kyrkans övriga murverk - ha återanvänts 
på annan plats. I korets norra del finns en sten- 
packning. Eftersom denna packning går in under 
sittbänkarna vid korets norra vägg och där utgör 
kyrkans grundmur; så kan detta omtolkas till att 
vara en stenpackning som ”byggts in” i norra kor
väggen (se vidare stensättningen, nedan). Det är 
oklart om man även i kor och absid byggt upp ett 
”stabiliserande undergolv” så som man gjort i lång
huset. Vid undersökningen gick man aldrig ned 
igenom golvet. Det framgår heller inte klart om här 
fanns samma lermantel som i långhuset. Fotona ger 
ett intryck av att ”golvet” har en mer porös yta i 
koret än långhuset (en profil som sannolikt klargjort 
en del av dessa förhållanden har upprättats, kallad 
I-J, men saknas i det bevarade dokumentations
materialet).

Det schakt man tog upp i långhuset innanför 
nordportalen visar att uppförandet tillgått på föl
jande sätt: först har man rest kyrkans murar. Så 
har man putsat innerväggarna. Därefter har man 
lagt ut en stabiliserande stenpackning, som sedan 
täckts med en lermantel. Ovanpå leran har man så 
lagt ut kalkstensfundamentet till dopfunten.

Kyrkans användningstid
Fyndmaterialet är registrerat, men väntar ännu på 
sin bearbetning. Så mycket tycks i alla fall stå klart 
att kyrkan torde ha varit i bruk medeltiden igenom. 
Inga avgörande argument talar vad man idag kan 
se för en motsatt tolkning.

Kyrkan bör ha moderniserats, eftersom den har 
varit försedd med bemålade glasfönster. Sådana 
glasfönster är kända från Gotland och dateras till 
tiden 1250-1325 (Falck 1983:213). Man kan då 
även ha ersatt ett äldre tak, med en tegela vtäckning.

I långhuset hittades två slipade bergkristaller. 
En av dessa fanns ca 2 meter väster om det norra 
sidoaltaret, medan den andra fanns i kyrkans syd
västra hörn (se fyndlista). Dessa bergkristaller kan 
ha prytt krucifix, madonnabilder och bokband. De 
bör kunna dateras till tiden före 1200-talets mitt 
(Falck 1983:217, dateringen är baserad på muntligt 
meddelande av Aron Andersson).

Bland de tillvaratagna mynten finns såväl got
ländska penningar (daterade till ca 1140-1225, samt 
ca 1225-1288), W-brakteater, som 1400- och 1500- 
tals präglingar (se fyndlista, för dateringarna allmänt 
se Jonsson, K. 1997:8).

Fyndmaterialet ger vidare sken av att bekräfta 
den kända uppdelningen av en mans- och en kvinno- 
sida. Prydnadsnål, fingerborg och del av djurhuvud- 
format spänne är alla hittade i norr, medan kniv 
och bryne (liksom keramik) är hittade i söder (jfr 
fyndlista). Något som ytterligare kan stärka tanken 
på detta är att sittbänkarna är lägre i norr än i söder.

Lagerbeskrivning 
(£) lera 

© puts
(D kalkbruk med enstaka 

slätstrukna putsstycken 
@ mylla med enstaka kalkbruksinslag 
© sand 
© "humusyta"
® slaggklump

Schakt 16 
sektion A-B 
mot väster

Figur 10. Profilritning av schakt 16 mot V.
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Figur 11. Slipad berg
kristall hittad i lång
husets sydvästra hörn. 
Foto i ATA.

Figur 13. Tyskt biskopsmynt (F36) funnet invid det 
norra sidoaltaret i långhuset. Foto i ATA.

Gravarna inne i kyrkan
Nedgrävda igenom långhusets golv och under
liggande stenpackning fanns fyra gravar. Tre var 
barngravar. Dessa var placerade intill eller strax 
intill platsen där dopfunten stått. En vuxen person 
har gravlagts mellan dopfunt och det norra sido
altaret (se plan). Denna hade armarna lagda i Redins 
armställning C. Enligt Redin dominerar typ C och 
D under 1400-1500tal (1977). Den dödas arm
ställning bör dock inte användas som en absolut, 
utan närmast relativ, dateringsmetod. Gravlägg
ningen av den vuxne verkar, med detta förbehåll, 
ha kunnat äga rum i en framskriden del av medel
tiden.

Ytterligare en grav finns i koret. Denna grav är 
placerad mitt för platsen där högaltaret bör ha 
funnits. Graven är inte undersökt. Det tycks vara 
en skelettgrav i kista. Av fotografier kan man se att

Figur 14. Prydnadsnålen med förgyllt huvud är 
funnen vid det norra sidoaltaret i kyrkan, som van
ligen varit helgat åt Maria. Foto i ATA.

en antal föremål ligger framrensade ovanpå kor
graven. De utgörs av en bultlåsnyckel och kistspikar, 
de övriga är oidentifierade. Ytterligare en meter 
söderut kommer en mörkfärgning till. Det är oklart 
om den kan representera ytterligare en gravläggning 
(se nedan under stensättning).

Figur 12. Ljuskronan med fastnitade järnlöv, som 
har hittats i fragment i långhuset, har sina paralleller 
i andra gotländska kyrkor som Väte och Lau (Falck 
1983:216). Den kan dateras till senmedeltid. Foto i 
ATA.

Slutet
Omedelbart innanför (till höger om) västportalen 
och omedelbart utanför sydportalen påträffade man 
vid undersökningen två medeltida vridlåsnycklar 
(ruta 172, respektive 326). Nyckeln till sydportalen 
bör ha suttit i dörrens utsida och fallit ned på den 
plats där den hittades, medan man kan tänka sig 
att nyckeln till västportalen hängt i dörrsmygens 
södra del, alternativt suttit på insidan av västporten. 
Hursom helst så tycks kyrkan ha lämnats åt sitt 
öde med nyckeln så att säga i kyrkporten.

Figur 15. Förgylld ring 
hittad vid undersök
ningen av kyrkoruinen. 
Ringen är graverad 
med bostäverna IHS. 
Foto i ATA.
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Figur 16. Den oundersökta centralgraven ligger 
öster om triumfbågsöppningen och framför det nu 
försvunna altaret. Söder om kistgraven syns ytter
ligare en mörkfärgning. Foto W. Falck i ATA.

Figur 17. På den framrensade centralgravens yta 
kan man skönja ett antal föremål, bland annat en 
bultlåsnyckel. Foto W Falck i ATA.

Waldemar Falck tolkar de brandspår som man 
funnit i kyrkans sydvästra del som att kyrkan brun
nit (1983:218). Detta kan med ledning av dokumen
tationsmaterialet knappast sägas ha varit annat än 
en mycket begränsad eldsvåda. Om kyrkan hade 
varit utsatt för en mer omfattande brand, så borde 
exempelvis fler glasfragment ha varit skadade av 
brand. Vid fyndregistreringen inom SESAM- 
projektet har man endast noterat fragment av brand- 
skadat glas i kastalen (F991). Likaså borde ett kol- 
och sotlager varit synligt i kyrkans golv, vilket det 
inte tycks ha gjort. Endast i väster finns det för
tecknat att där fanns sot och kol, samt förkolnat

virke. Det kan förklaras som en begränsad brand i 
kyrkans sydvästra del, då en möjlig träanordning 
där kan ha brunnit (se Västmarkering ovan). Enligt 
den folkliga traditionen från slutet av 1800-talet 
hette det dock att kyrkan blivit uppbränd under 
forna o fredstider (se P.A. Saves berättelse från 1870, 
ATA).

Falck noterar att prästportalens dörr tycks ha 
brutits upp med våld, eftersom gångjärnbanden 
verkar uppbräckta. Armborstpilarna som hittats i 
kyrkan kopplar han till ett våldsamt slut. Han för
modar att kyrkan kan ha stuckits i brand av fiender, 
svenskar, som år 1524 enligt historiska källor lär 
ha landstigit och härjat i Västergarn (1983:218). 
Detta är samma år som det yngsta tillvaratagna 
myntet i kyrkan präglades. Det finns två sena mynt, 
ett som präglats år 1523 och ett yngsta mynt, en 
skilling präglad för länsherren på Gotland Sören 
Norby från år 1524. Det finns alltså skäl att anta 
att mynten representerar kyrkans slutfas.

Paradoxen
Västergarns romanska kyrka är på många sätt mot
sägelsefull. Den behåller i huvudsak sitt utseende 
medan andra gotländska kyrkor byggs om och byggs 
till. Man har inte byggt till någon sakristia, man 
har heller inte tillfogat några valv i kyrkan. Få gravar 
finns inne i själva långhuset. Och slutligen tycks 
fyndmängden, om man ser till antalet tappade/ 
offrade mynt vara ringa i jämförelse med andra 
undersökta kyrkgolv på Gotland.

Ändå tycks kyrkan ha brukats medeltiden 
igenom. För detta talar såväl sena mynt i båda 
golvnivåerna, avsaknaden av återanvänt byggnads
material i korkyrkan, som det faktum att korkyrkan 
reses vid sidan av den romanska kyrkan.

När kyrkan upphört att brukas (i samband med

Figur 18. Skilling från 1524 slagen för Sören Norby. 
Foto RAGU i ATA.
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reformationen?), verkar den ha nedmonterats, even
tuellt efter ett föregående ras (jfr diskussionen om 
nycklarna i portarna). Detta ras kan initialt ha 
föranletts av en mindre brand i kyrkans sydvästra 
del.

Ett försök till sammanfattning 
Medan andra gotländska kyrkor om- och tillbyggdes 
bevarade den romanska kyrkan i Västergarn sin 
ålderdomliga prägel. Frånsett något vidgade fönster
öppningar som prytts med bemålade glasfönster, så 
tycks kyrkan framgent ha behållit sin romanska 
karaktär genom sitt murverk och sin plan med 
långhus, kor och absid. Kyrkan har haft tegeltak, 
något som var kostsamt och därför sällsynt under 
medeltiden (jfr DMS 1996:141). Att den bevarat 
sin ålderdomliga prägel behöver inte uppfattas som 
att kyrkomiljön stagnerat. Det kan likaväl tolkas 
som att miljön varit medvetet arkaiserande.

Det faktum att kyrkan givit så förhållandevis 
få fynd, trots att den tycks ha nyttjats hela medel
tiden igenom, föder tanken att kyrkan brukats på 
ett sätt som skilt sig från de ”normala” lands
kyrkorna. Det vore rimligt att anta att kyrkan endast 
nyttjats sporadiskt genom århundradena, i samband 
med vissa sorters högtider eller begivenheter.

I koret finns sittbänkar. Detta är mycket ovan
ligt i gotländska kyrkor (Lagerlöf, muntligt med
delande nov. 1998). Det gör att man måste räkna 
med att det har funnits flera verksamma eller 
assisterande präster (jfr Anglert 1995:73). Detta 
visar en upptagenhet, en betoning på det heliga, det 
kyrkliga i kyrkorummet. Som kontrast finns kyrkans 
västmarkeringar, som antyder att där, åtminstone 
initialt, funnits världsliga inflytanden.

Korkyrkan - den varaktiga
Den enda kyrka som idag står i Västergarn är 
sockenkyrkan. Den består av ett nästan kvadratiskt 
kor, ett kor som var tänkt att ingå i ett storslaget 
kyrkobygge, som aldrig fullbordades. Koret tycks 
ha uppförts vid 1200-talets mitt. En konsol som 
pryder väggen ovanför triumfbågsöppningen tyder 
på att långhuset var ämnat att förses med ett välvt 
tak (jfr Lagerlöf i Lagerlöf & Svahnström 
1973:273). Konsolen tycks vara skadad, och har 
därför formats om, men då fått ett oskönt utseende

Figur 19. Sittbänkar i korets norra del. Foto W. 
Falck i AT A.

(Sveriges kyrkor 1942:171).
Redan under byggets gång tycks man ha skrin

lagt planerna på det stora kyrkobygget. Det faktum 
att byggnaden har hörnkedjor inte bara i öst utan 
även i väst, talar för att man redan i detta skede av 
byggnadsarbetet insett att kyrkan aldrig skulle bli 
större och därför tillfogat hörnkedjor istället för de 
förband som annars skulle ha funnits (Roosval & 
Sällström i Sveriges kyrkor 1942:166, 171). Man 
murade även igen triumfbågsöppningen och till
fogade en rundbågig portal, som ursprungligen 
måste ha varit tänkt att fungera som sydportal i 
långhuset (a.a:167). Och man lät utvidga kyrkans 
fönsteröppningar åt söder och öster (jfr Lagerlöf & 
Svahnström 1973:273).

Vid undersökningen 1974 ville man pröva Roos- 
vals och Sällströms tanke på det tänkta, storslagna 
byggprojektet och tog därför upp olika sökschakt 
där man väntade sig att finna grundmurar till det 
planerade långhuset. Man fann då murar som indi
kerade att kyrkans bredd var ämnad att bli ca 15 
meter (jfr Falck 1983:215).

Bänkarna i korkyrkan är ovanligt höga och visar 
likheter med Visby domkyrkas predikstol vilket har 
fått Johnny Roosval & Folke Sällström att fråga 
sig om inte bänkkvarteren ursprungligen kan ha 
tillhört domkyrkan (Sveriges kyrkor 1942:174). 
Detta är en intressant iakttagelse. Medeltidsarkeo- 
logen Mats Roslund har i sin analys av keramiken i 
kulturlagren vid Snauvalds m fl visat att det finns 
likheter i konsumtionen av keramik mellan Väster
garn och Visby (se bilaga denna volym). Detta kan 
ha sin grund i en direkt relation mellan Västergarn 
och Visby, men kan även vara en frukt av att de
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bägge platserna besöktes av utifrån kommande 
personer, menar han. Bänkkvarteren i kyrkan kan 
antyda möjligheten av direkta kontakter mellan 
Västergarn och Visby.

Kastalen och kyrkan?
Kastalbacken kallas backen rakt öster om den 
romanska kyrkan. Kastal är ett mycket vanligt ord 
bland de gotländska ägo- och terrängnamnen. Där 
finns exempelvis Kasslu, Kasselåker, Kastlegärde, 
Kastlebacken och Kastalen (Olsson 1994:69). 
Backen i Västergarn hyser mycket riktigt också en 
kastal.

Den som bäst känner Västergarns kastal får 
sägas vara Nils Tidmark. På 1930-talet ägnade han 
sig i olika artiklar åt fenomenet gotländska torn
borgar och då i synnerhet kastalen vid Västergarn. 
I ett tidigt arbete daterar Tidmark denna kastal till 
vikingatid, något som han efter sin arkeologiska 
undersökning ändrar till 1100-tal (Tidmark rapport, 
1936:29). Han tänker sig att kastalen ingick i en 
kunglig borganläggning, där den romanska kyrkan 
fungerade som borgkapell (Tidmark rapport).

Västergarns kastal är, liksom kastalerna i Öja, 
Hamra och Sundre, rund. De övriga gotländska är 
kvadratiska. På Gotland liksom på fastlandet finns 
ett mycket nära rumsligt samband mellan kastal och 
kyrka. Ola Kyhlberg vill fånga det kronologiska 
förloppet i de gotländska kastalerna och har därför 
synkroniserat kyrkornas byggnadshistoriska 
dateringar med de olika typerna av kastaler 
(1991:177ff).

Grundantagandet är alltså att kastalerna upp
förs samtidigt som den närliggande kyrkan reses.

Eftersom Öja, Hamra och Sundre kyrkor anses vara 
uppförda under 1200-talet, så uppfattas kyrkornas 
runda kastaler som anlagda under samma period. 
När det gäller Västergarn, så väljer Kyhlberg att 
betrakta kastalen i relation till 1200-talets socken
kyrka. Slutsatsen av förloppet blir, anser Kyhlberg, 
att man övergått från äldre fyrkantiga till yngre 
runda kastaler. Rumsligt så har ”kastalidén” alltså 
utgått från Visbys Kruttorn och avslutats med 
Västergarns kastal, som därigenom markerat finalen 
på kastalbyggandet på Gotland.

Det är lovvärt av Kyhlberg att försöka få grepp 
om en svårdaterad företeelse, det har det goda med 
sig att det väcker tankar, i detta fall invändningar. 
För det första är det rimligt att förutsätta att de 
runda och fyrkantiga kastalerna ska avlösa varandra 
i tid? Varför inte se dem som två olika uttryck, med 
delvis skilda utgångspunkter, något som Kyhlberg 
också är inne på då han diskuterar de fyrkantiga 
tornens typologiska likhet med kyrkorna och de 
runda tornens likheter med donjonerna, runda slotts- 
och borgtorn (1991:178)? För det andra varför inte 
relatera kastalen i Västergarn till den romanska 
kyrkan? Den romanska kyrkan ligger ca 9 meter 
rakt väster om kastalen, medan sockenkyrkan ligger 
ca 6 meter sydväst om. Att välja rätt kyrka i det 
läget blir en grannlaga uppgift.

Låt oss se vad som händer om vi istället låter 
kastalen relatera till 1100-talskyrkan i Västergarn 
(som utgrävaren Tidmark tänkte sig) och förutsätter 
att den uppförts samtidigt med kyrkan. Då får vi 
inte en hypotetisk början och ett slut på hela kastal- 
traditionen, utan en möjlig början i Västergarn med 
den runda kastaltraditionen och en annan början i 
Visbys kruttorn i den fyrkantiga kastalbyggar-
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Figur 20. De gotländska kas- 
talernas geografiska placering 
i förhållande till ”sin” kyrkas 
byggnadshistoriskt fastställda 
uppförandeperiod (omarbetad 
efter Kyhlberg 1991:fig 28).
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Kastaler Kyrkans anläggningstid

Kruttornet i Visby 1155*
Gothem 11 OOtal
Ala 11 OOtal
Ardre 1150-1200
Lärbro
1150-1200
Fröjel 1160-1200
Gammelgarn 1150-1250
Kräklingbo 1220

Sundre 1200-1250
Öja 1200-1250
Hamra 1220-1270
Västergarn 1160tal

*dendrodatering till 1155 (Alf Bråthen).

Figur 21. De gotländska kastalerna relaterade till 
”sin" kyrkas byggnadshistoriskt fastställda upp
förandeperiod. Omarbetad och kompletterad ver
sion av Ola Kyhlberg 1991:fig 28, 29.

traditionen. Dessutom inträffar en intressant sak vad 
beträffar kastalernas orientering i förhållande till 
kyrkan. Gruppen runda kastaler kommer då alla 
att ligga öster eller nordöst om ”sin” kyrka, medan 
de fyrkantiga ligger norr, väst eller sydväst om ”sin” 
kyrka.

I den kyrkliga världens symboliska geografi är 
väderstrecket öster färgat av tanken på mötet med 
den igenkommande och återuppståndne Kristus, 
som kommande från öster ska uppväcka de döda 
för livet i den nya och paradisiska världen. Inne i 
kyrkorummet utgör koret och absiden i öster det 
heligaste, rum som är förbehållna prästerskapet. 
Öja, Hamra och Sundre runda kastaler ligger alla 
200-300 meter ifrån kyrkan. I Västergarn är av
ståndet som sagt mycket kort. När man som präst 
gick in genom 1100-talskyrkans korportal, blickade 
man upp mot den österom liggande kastalen. Då 
man passerade genom korportalen till 1200- 
talskyrkan, var kastalen däremot skymd bakom 
kyrkan. Vilken kyrka kastalen än spelade gentemot, 
så måste den ha varit intimt sammanflätad med 
kyrkolandskapet.

Finns det andra skäl att separera kastalen i 
Västergarn från de övriga kastalerna generellt? Ja, 
kastalen har vissa kvalitativa drag som gör den 
speciell och unik. Den är Gotlands största kastal.

Vad innerrummet beträffar, ca 9 meter i diameter, 
så har det varit större än exempelvis tornborgen 
Tre kronor. Murarna har varit ca 3 meter tjocka 
och ytterdiametern ca 15 meter. Dess höjd har av 
Nils Tidmark rekonstruerats till ca 17 meter (Tid
mark rapport). I tornets inre har funnits en sten
pelare. Den har troligen haft funktionen att stötta 
de olika våningsbjälklagen. Stenpelaren bröts tyvärr 
bort när klockaren Erik Stenquist på 1860-talet 
grävde i kastalen. Säve som då besökte platsen 
vittnar om att pelaren var 3:8 i fyrkant o i dess 2ne 
öfversta kalkstens-lager 20 tum hög. Kastalen är 
uppförd i grovt tuktad kalksten, i sitt fundament 
även uppbyggd av marksten, allt som Säve uttrycker 
det i starkaste murbruk (1864:305). Tidmark anser 
att mittpelaren gör Västergarns kastal tämligen 
ensam i sitt slag, och den erinrar honom om de born- 
holmska rundkyrkorna.

Nils Tidmark menar att tornet bör ha stått 
medeltiden ut, eftersom man inte tycks ha nyttjat 
sten från kastalen vid uppförandet av de bägge 
kyrkorna (Tidmark rapport). En fråga som är svår 
att belysa, men värd att fundera över är huruvida 
kastalens funktion förändrats över tid. Det finns 
belägg för att kastaler efter det att de hade förlorat 
sin fortifikatoriska roll, tjänade som klocktorn 
(Johansson 1993:67). En av dessa platser var Kumla 
gamla kyrka i Närke. Socknen hade under medel
tiden en central ställning i landskapet. Häradstinget 
var, åtminstone sedan 1385, förlagt här. Själva kyrk- 
platsen låg i skärningspunkten mellan två viktiga 
vägar. Invid kyrkan lät man förmodligen på 1100- 
talet uppföra en kastal. Kastalen blev efter en tid 
sammanbyggd med en bogårdsmug vars höjd kan 
uppskattas till 2-3 meter (Johansson 1993:77). Kas
talen tjänstgjorde långt fram i tiden som ett fri
stående klocktorn. Den var 7 x 6,7 meter stor hade 
1,5 meter tjocka och 18,6 meter höga murar (Helan
der & Tapper 1968:11 med illustration, samt 19f).

Att äldre kastaler har kunnat införlivas i ny
anlagda bogårdsmurar illustreras av ett par got
ländska exempel. I Gothem byggde man på 1260- 
80-talet ihop en bogårdsmur med en kastal från 
1100-talet. På så vis kom kastalen att fungera som 
ringmurstorn istället för som tidigare fristående 
(Johansson 1993:75). I rekonstruktionen över 
Västergarns kyrkomiljö (se Värden i Västergarn), 
ser vi hur utgrävarna (?)på ett liknande sätt har tänkt
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Figur 22. Per Arvid Saves teckning från 1864 visar pelaren i kastalens mitt. Foto SFIM i ATA.

sig kastalen sammanbyggd med vallen.
Kastalen i Västergarn kan uppfattas som en bas 

för ett politiskt herravälde, andligt eller världsligt, 
med möjligheter för bevakning av skeppsfarten vid 
kusten. Samtidigt kan tornet med sina tjocka sten
murar ha utgjort det nödvändiga packhus som be
hövdes för förvaring av olika typer av intäkter (jfr 
Wienbergs syn på de bornholmska rundkyrkor 
1989:18f).

Den medeltida kyrkogården
En kyrkogård var en av biskopen invigd plats, som 
skulle avgränsas genom en hägnad. Dennas yttersta 
funktion var att avgränsa vigd från ovigd jord. Men 
hägnaden markerade även den gräns där den världs
liga rättskipningen upphörde och kyrkans lag tog 
vid (Johansson 1993:70).

Bogårdsmuren
Kyrkogården i Västergarn tycks ha saknat bogårds- 
umr och istället varit hägnad med ett plank (Sveriges 
kyrkor 1942:164). Inga äldre uppgifter förekommer 
°m en eventuell bogårdsmur. Det finns dock en 
ränna i marken väster om kyrkogården, som är 
synlig på flygfoton över området (jfr även Mannekes 
skiss från 1963, se ovan). Denna skulle kunna utgöra 
resterna av en bortplockad bogårdsmur. Den 
delundersökta kapellruinen vid Sikavarp på Öland

har tidigare haft bogårdsmur, som nästan helt tagits 
bort. Den avtecknar sig som en svag ränna i marken 
innehållande enstaka stenar (Fernholm 1987:7).

Gravläggningarna visar att den medeltida 
kyrkogården sträcker sig in mot den nuvarande 
sockenkyrkogården. Kyrkogården har nått åtmin
stone 23 meter åt norr, förbi ägan Kyrkogården l1 
in på ägan som idag kallas Snauvalds l2. Då Per 
Arvid Säve gjorde sin uppmätning av Västergarns- 
vallen kallades ägan ”Kyrk-högården” (ATA, 1870), 
eller Annexhemmanet. Vid laga skiftet tillföll detta 
område Snauvalds (ATA, Västergarns sn, Herlitz 
brev 1868). Namnet ”Präst-högården” förekommer 
på den stora ägan kyrkojord som ligger söder om 
Sandavägen, längs med vallen. Detta namn till
sammans med de fynd och iakttagelser som gjorts i 
området, kan tala för att prästgården bör sökas där 
(se Kerstin Cassels bidrag Västergarns antikvariska 
historia och Anna Hed Jakobssons bidrag Staden 
Västergarn?).

De döda
Vid den arkeologiska undersökningen av Väster
garns kyrkomiljö var man framför allt intresserad 
av att konstatera kyrkogårdens utsträckning och den 
eventuella förekomsten av kyrkogårdsfynd, vilket 
hade kunnat föra Västergarns kyrkomiljö längre 
tillbaka i tiden. På kyrkogården påträffade man ett 
60-tal döda vanligen gravlagda i träkistor. De flesta 
skeletten var i mycket förmultnat skick. För fyra av
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dessa döda kunde armställningen rekonstrueras. 
Dessa armställningsdateringar indikerar att kyrko
gården varit i bruk under högmedeltiden (se rapport 
över kyrkan m fl i denna volym).

Runtom kyrkan är gravarna nedgrävda i sand 
och har därför i ringa grad blivit bevarade, inne i 
kalkstenskyrkan med kalkbruksstrukna väggar har 
bevarandemiljön för skeletten däremot varit betyd
ligt gynnsammare.

Norr om koret förekommer främst barngravar. 
Detta faktum samt den i absidens norra mur in
fogade piscinan (se nedan), och den i norra kor
muren inbyggda stenpackningen ger sken av att man 
ägnat området norr om kyrkans kor och absid extra 
omsorg.

Runsten och gravhäll
När prosten Herlitz i Sanda vill göra Vitterhets
akademien uppmärksam på den märkliga sandås 
som finns på ömse sidor om kyrkan skriver han: 
Der funna silfvermynt & fragmenter af runstenar, 
jemte den mängd sten som finnas i åsen, visar att 
den tillkommit genom människohand...(ÄTA, sn, 
brev 6.3.1868). Möjligen skulle det kunna åsyfta 
det fragment av en runsten som 1861 hittades i 
folkskoleträdgården, söder om sockenkyrkan (se 
diskussion i Svärdström 1978:Gol93). Runstens- 
fragmentet är idag förkommet, men torde ha varit 
av kalksten. Lyckligtvis avbildade Per Arvid Säve 
det, på sin antikvariska resa 1863. Teckningen visar 
en runslinga försedd med ett iriskt koppel. Eftersom 
runstenen bara är känd genom detta fragment, är 
det oklart var någonstans den ursprungligen varit 
rest. Herlitz uppgift kan förstås röra sig om andra 
fragment av runstenar eller kanske medeltida grav
hällar med runinskrift.

I Gotlands runinskrifter finns inte Herlitz upp
gift medtagen. Att Elisabeth Svärdström valt att 
förbigå uppgiften om att man ska ha hittat run- 
stensfragment i Västergarnsvallen förklarar runo
logen Helmer Gustavson med att Svärdström var 
noga med att bara publicera verifierade uppgifter 
om runstenar, de obekräftade lades åt sidan (Gustav
son muntlig uppgift nov. 1998). Gustavson minns 
att han och Elisabeth Svärdström sökte efter run- 
stensfragment i bogårdsmuren till Västergarns kyrka 
men att de aldrig fann några.

Den bevarade inskriften kan vara resterna av

Figur 23. Runrist
ningen (Gol93) hit
tades vid folkskole
gården i Västergarn, 
söder om socken
kyrkan och Sanda- 
vägen. Teckning: Per 
Arvid Säve (ATA).

ett mansnamn med förleden Far-. Mansnamnen 
Fargair och Farbiorn är kända från tre runinskrifter 
på Gotland. Intresseväckande är att en av dessa 
inskrifter är hittad i Sanda kyrka. Sandastenen är 
en bildsten med runinskrift (en sk en kiststen), som 
daterats till 1000-talet. Den hittades en dryg meter 
under marken på kyrkogården, invid en rektangulär 
byggnad som av Sune Lindqvist tolkats som funda
mentet till en äldre klockstapel (Svärdström 
1978:Gol81).

Den nordiska namngivningsprincipen under 
vikingatid var att genom att variera olika element i 
föräldrarnas namn komponera nya namn till barnen, 
som därigenom samtidigt var nyskapande och tradi
tionella. Det är inte otänkbart att den Farbjörn som 
förekommer bland de uppräknade männen i run
inskriften ifrån Sanda kyrka: Rodvisl och Farbjörn 
och Gunnbjörn, skulle kunna vara släkt alternativt 
densamme som anas i den fragmentariska inskriften 
från Västergarn. Först när hela Västergarnsstenen 
(Gol93) återfunnits kan man komma vidare i den 
diskussionen.

I Västergarn har inte bara hittats en runsten, 
utan även en medeltida gravhäll med runinskrift. 
Då det gäller runstenen går det att hypotetisera om 
möjliga samband med de människor som nämns på 
runinskriften i Sanda kyrka. Gravhällen är tydligare 
när det gäller kopplingen till andra platser. Den 
kopplar samman Västergarn med Fröjel.

Gravhällen hittades på södra delen av socken
kyrkogården av Per Arvid Säve vid sitt besök 1863 
och 1864. Endast halva texten är bevarad, den 
fragmentariska texten lyder: ...(Kat)rin(f). De bodde 
i Fröjel (t). (Då var) söndrag(sruna) och prim(runa)
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... bimlafröjd (?) hos sin Gud. Och dit må de alla 
komma.... (Svärdström 1978:Gol92). Inskriften har 
varit mer än dubbelt så lång och med ett språkligt 
intressantare innehåll än den normala, schablon
mässiga enligt Elisabeth Svärdström. Förmodligen 
har texten inletts med Här vilar NN och Katrin, 
man och hustru. De bodde i Fröjel. Dödsdatum. 
Som avslutning har följt en from förhoppning och 
en uppmaning till läsaren om att läsa böner för de 
avlidnas själar. Då dödsdatumet gått förlorat kan 
den endast dateras på stilhistoriska grunder till ca 
1300 eller 1300-talets början. Elisabeth Svärdström 
anmärker att de döda varit utsocknes folk, vilket 
hon uppfattar som ovanligt (1978:141).

Var gravhällen en gång haft sin plats är idag 
ovisst. Det skulle ha varit intressant att få veta vilken 
av kyrkorna som gravhällen knutits till. Men redan 
det faktum att utsocknes gravlades i Västergarns 
kyrkliga landskap är nog så intresseväckande.

Den äldsta kyrkan?
Man har sedan länge sett den romanska kyrkan som 
den äldsta kyrkan i Västergarn (jfr Floderus 
1934:66ff). I arkivet, Gotlands Fornsal, förvaras en 
handling som gör att vi nu kan fråga oss om det 
funnits ytterligare en äldre eller kanske äldsta kyrka. 
Handlingen består av en enkel skiss som arkeologen 
Peter Manneke upprättat vid ett besök i Västergarn 
hösten 1963 (Västergarn 6.10.63, Gotlands fornsals 
arkiv). Rakt väster om den nu stående korkyrkan

Figur 24. Gravhäll 
funnen på sydsidan 
av Västergarns kyro- 
gård. Från Floderus 
1934:75.

fanns då ett öppet dike (ledningsdike?) som var 30 
meter långt. Diket var beläget i sockenkyrkans mitt
axel. Där fanns, kunde Manneke konstatera, ett 
sotlager som var upp till 1 m tjockt, innehållande 
trärester och eldpåverkade stenar (de trärester han 
tog in som prov är idag förkomna). I dikets södra 
sida fanns även ett stolphål (ledningsdiket är mar
kerat med Z på översiktsplanen i Cassel, Västergarns 
antikvariska historia).

Förekomsten av ett sotlager är intressant, efter
som brandlager kan tyda på att det funnits en 
tidigare träkonstruktion på platsen. Det ligger nära 
till hands att tänka sig att sotlagret är lämningar 
efter en nedbrunnen träkyrka. I Skogs-Tibble kyrka 
i Uppland brukar brandlagret under kyrkan tolkas 
som ett indicium på en tidigare träkyrka (Bonnier 
1996: 203, jfr rapport i ATA, Skogs-Tibble sn).

Uppgiften om sotlagret väster om sockenkyrkan 
i Västergarn tycks inte ha kommit till Waldemar 
Falcks och Ragnar Engeströms kännedom. Annars 
hade det varit naturligt att följa upp den vid under
sökningen 1974. Att uppgiften om sotlagret har 
väckt så ringa uppmärksamhet kan förmodligen 
förklaras av den förr så självklara gräns som fanns 
mellan förhistoria och medeltid, mellan arkeologi 
och konsthistoria. Denna gräns födde olika för
hållningssätt till olika källmaterial (diskussioner 
med Gustaf Trotzig och Lars Redin har förmedlat 
en del av den rådande tidsandan i allmänhet och på 
Gotland i synnerhet). I en framtida undersökning 
är det väsentligt att bekräfta eller avfärda miss
tanken om en tidigare träkyrka.

Man kan hypotetiskt tänka sig följande scenario 
för Västergarns del. I anslutning till den nu stående 
korkyrkan, fanns tidigare en stavkyrka. Huruvida 
denna var äldre än den romanska kyrkan går inte 
att bedöma. Men den piscina som hittats inmurad i 
den romanska kyrkans grundmur (vid absiden, se 
rapport över kyrkan m fl i denna volym) bör härröra 
från en äldre kyrka och skulle kunna vara identisk 
med den förmodade träkyrkan.

Till denna stavkyrka har man på 1200-talets 
mitt fogat ett stenkor, som var tänkt att utgöra 
början i ett stort gotiskt kyrkobygge. Därefter har 
stavkyrkan brunnit. Vid branden har konsolen som 
satt på triumfbågsväggen kommit att skadas (jfr 
ovan, korkyrkan). Av någon anledning har man 
därefter inte haft möjlighet eller intresse att fullfölja
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Figur 25. I den romanska kyrkans grundmur där 
absiden möter koret finns en piscina inmurad. Den 
bör bärröra från en äldre kyrka, kanske den even
tuella träkyrkan? Foto W. Falck i ATA.

sin byggnadsplan. Istället nöjde man sig med att 
anpassa stenkoret, så att det ensamt skulle fungera 
som kyrkorum. Det finns en mycket välkänd paral
lell till en sådan tillkomsthistoria, nämligen Silte 
kyrkas tidiga historia (se Trotzig 1972, jfr Bergman 
1992). Skillnaden är den att Silte stavkyrka aldrig 
brann och att man där man verkligen genomförde 
hela sitt tänkta stenkyrkobygge.

I Silte hittade man på 1970-talet grunden till en 
stavkyrka inunder det nuvarande långhusgolvet. 
Stavkyrkans långhus var 8,5 meter långt och 5,7 
meter brett. Koret var 3,5 meter brett. Takhöjden 
hade varit 7,8 meter. I samband med att man upp
förde koret till den nya stenkyrkan i Silte förlängde 
man stavkyrkans långhus så att det ”slöt tätt” mot 
korväggen (jfr Bergman 1992:15).

Av stavkyrkans inventarier återstår idag bara 
dopfunten från ca 1200. Myntfynden från stav
kyrkan var ca 1 700 stycken, de äldsta gotländska 
penningar från ca 1200.

Ingenting är bevarat av stavkyrkans trävirke, 
men det är tydligt att grundkonstruktionen är utförd 
så att grunden ska vara så väldränerad som möjligt. 
Detta är ett drag som tillhör de unga stavkyrkorna. 
Hemse och Eke, som dendrodaterats till ca 1120, 
tros ha sett likartade ut. Bland annat detta får Mats 
Bergman att framkasta förslaget att Silte stavkyrka 
införskaffades av bönderna i socknen som ett pro
visorium i väntan på att deras stenkyrka skulle 
byggas. När stenkyrkan väl var färdig, forslades

stavkyrkan bort till en annan plats för att måhända 
användas ännu en gång (se Bergman 1992:18f).

"Den jungfruliga marken"
Vad fanns på platsen som kom att utgöra kyrk
backen i Västergarn? Waldemar Falck menar att 
marken var obebodd (1983:270). Redan det be
varade dokumentationsmaterialet från kyrkogräv
ningen gör att man starkt måste ifrågasätta detta 
(se rapport över kyrkan m fl i denna volym). Man 
har vid den arkeologiska undersökningen 1974 inte 
grävt på ett sådant sätt inuti kyrkan att det går att 
påstå detta. Det finns vidare en del tecken som tyder 
på att det i anslutning till den romanska kyrkan, 
kastalen och området omedelbart öster om och 
utanför vallen kan ha funnits ett vikingatida 
(skelett? )gravfält.

Den förmodade ryttargraven 
När Per Arvid Säve besökte Västergarn 1863 tycks 
han ha samspråkat särskilt med klockaren i Väster
garn, Erik Stenquist. Stenquist grävde för Säves 
räkning i fyra månaders tid i kastalruinen påföljande 
år. Klockaren berättade då för Säve följande: Om
kring 10 steg norr om den då orörda kastalbacken 
påträffades år 1839 ett hästbetsel, två stigbyglar och 
en sadelknapp av metall och tre värjspetsar, omkring 
6 tums längd (Säve 1864:307). Sakerna låg ”på vid 
pass 2 alnars djup”, alltså lite drygt en meter djupt. 
Föremålen skulle i och för sig kunna utgöra hopade 
fynd framkomna i anslutning till kastalen, men 
samtidigt så verkar fyndet vara ”prydligt”. Det gör 
att man kan misstänka att det istället skulle kunna
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Figur 26. Silte kyrka som Erik Olsson Sanda skis
serat det 1972 (ATA, Silte kyrka).
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röra sig om en mansgrav med ryttarutrustning, från 
förslagsvis vikingatid.

Där finns betsel, stigbyglar; tre spjutspetsar och 
”sadelknapp” som sägs vara av metall. Rimligen 
innebär det att den varit av en avvikande metall i 
förhållande till de andra fynden. Om betslet, spjut
spetsarna och det övriga sägs inget, men man får 
anta att de varit av järn. Sadelknappens avvikande 
metall kan därför ha varit brons. Sadelknapp är ett 
lustigt uttryck. Per Arvid Säve tycks inte själv ha 
sett föremålen, utan har fått denna uppgift munt
ligen av klockaren Erik Stenquist. Sadelknapp bör 
därför vara klockarens bedömning. Frågan är vad 
föremålet har varit, kanske ett selbågskrön?

Tingen påträffades ungefär 10 meter norr om 
kastalen, vilket innebär direkt utanför Västergarns- 
vallen (jfr ekonomiska kartans blad 61 4i). Numera 
ligger fyndplatsen invid vägen som kommer från 
Mafrids. Om vi ser till hur samma vägsträckning 
löpte på 1700-talet, så finner vi att vägen då gick 
norr om den nuvarande sträckningen (jfr akt 2, 
Länslantmäterienheten, Västergarns sn). När man 
ändrade vägsträckningen kan man alltså ha kommit 
att skada ett område där det fanns åtminstone en 
äldre grav.

I samband med utgrävningen av de medeltida 
bebyggelselämningarna på gården Ammors ägor 
hittade en student ett lösfynd av en skäggyxa (insänd 
till SHM). Kan denna skäggyxa sättas i samband 
med fyndet av den eventuella ryttargraven? Fynd
platsen finns inte markerad, utan yxan sägs vara 
funnen i de jordmassor som grävts upp ur en nyligen 
anlagd brunn på gårdens ägor (SHM medeltids- 
avdelningen, dnr 3666/98).

Skäggyxor kan höra hemma både i vikingatid 
och tidigmedeltid (jfr Petersen 1951; Wallander 
1998:141). Yxan har inte några omedelbara paral
leller bland de norska redskapsyxorna. Den liknar 
en av yxorna som hittats i Eketorp III (se Wallander 
1998:141), men är smäckrare och saknar skaftlapp. 
Den är försedd med en enkel trekantsornering lik
nande orneringen på ett av svärdshj alten, daterad 
till ca 1100-1150, från staden Fund (Bergman &c 
Billberg 1976:386f). Smäckerheten och orneringen 
kan tala för att den är en stridsyxa. Den skulle kunna 
komma från en förstörd grav, men det kan även 
röra sig om en annan typ av fynd, ett depåfynd.

Figur 27. Skägg
yxan från Ammor. 
SHM medeltids- 
avdelningen.

”Stensättningen” i kyrkans grundmur 
I det här sammanhanget måste ytterligare en om
ständighet beröras. I den romanska kyrkans kor 
finns i norra delen en stenpackning (se rapport över 
kyrka m fl i denna volym). Denna stenpackning är 
närmast rund och fortsätter från korgolvet och ut 
genom kyrkans grundmur, så att den tydligt fram
träder i den yttre muren. Stenpackningens storlek 
kan uppskattas till 3,5-4,5 meter i diameter (se fig. 
över plan). Vid undersökningen gick man aldrig ned 
genom stenpackningen, så det är oklart vad den 
representerar. Resten av koret liksom absiden tycks 
ha haft en annan golvbeläggning, av kalkstenflis. 
Den profilritning som skulle klargjort en del av 
förhållandet (kallad I-J) saknas i det bevarade doku
mentationsmaterialet och ingen skriven redogörelse 
finns att tillgå. Med reservation för detta, så kan 
man anta följande. Vid uppförandet av den 
romanska kyrkan har man i grundmuren till koret 
”byggt in” en stenpackning. Denna tycks ha varit 
så värdefull att man valde att låta golvet i den norra 
delen av koret bestå av just stenpackningen. Till 
sin karaktär liknar stenpackningen en förhistorisk 
grav, en stensättning. Kan denna eventuella ”sten- 
sättning” ha samband med den förmodade ryttar- 
grav som hittats 10 meter norr om kastalen? Utgör 
de i så fall resterna efter ett antal vikingatida gravar 
som legat på platsen innan kyrkan uppfördes?

Man tycks ha byggt in stenpackningen i grund
muren till kyrkans heliga rum, koret. Kan det vara 
så att stensättningen i koret delvis kom att bestämma 
kyrkans placering? Fiknande symboliska handlingar 
har ägt rum på andra platser i Norden under 
vikingatid och tidigmedeltid. I Sverkersgården vid 
Alvastra lät man korsprydda gavelhällar till Eskils- 
tunakistor vara fundament då man reste den tidiga 
stenkyrkan där (se Ersgård 1996:12ff, Frödin 1920).
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I Götalandskapen finns exempel på att man rest sin 
stenkyrka ovanpå en äldre gravhög. Liknande 
exempel förekommer i götalandskapen (se Selinge 
1987:268, not 43).

Inne i den romanska kyrkans kor finns ytter
ligare åtminstone en grav. En halv meter söder om 
”stensättningen” gick man djupare ned i kultur
lagren och fann då en skelettgrav i kista. Graven är 
enbart framrensad, men aldrig undersökt. Den är 
placerad i kyrkans mittaxel och framför högaltaret 
(jfr rapport över kyrkan m fl i denna volym). Ut
grävaren Waldemar Falck uppfattar den som en 
patronatsgrav (Falck 1983:214). Patronusgravar är 
dock ofta belägna i kyrkornas västparti eller väst- 
torn. Vid diskussioner inom projektet, med kyrko- 
historiker och medeltidsarkeologer har det före- 
falligt rimligare att graven kunnat rymma en kyrklig 
dignitär av något slag. Samtidigt visar diskussionen 
om stenpackningen i koret (se ovan) att man inte 
utan vidare kan utesluta ett samband mellan kor
graven och den norr därom liggande sten
packningen.

Ponera att vallen i Västergarn, såsom Kerstin 
Cassel föreslagit, skulle kunna vara en äldre forn- 
borgsvall. I vikingatid gör en gård/släkt anspråk på 
vallen och området invid vallen. Denna släkt låter 
anlägga ett gravfält här. Gravfältet bör i så fall ha 
placerats nära den (senare?) öppning, där vägen från 
Stora och Lilla Mafrids under historisk tid löpt in 
mot vallen. En av gravarna byggs in i kyrkans grund
mur. Släkten har ett patronusförhållande till kyrkan. 
När så en betydelsefull medlem av familjen dör 
(måhända den som initierat kyrkobygget?) gravläggs 
den intill och söder om ”stensättningen”, på heders
platsen i koret. Detta kan tyckas vara en vildsint 
tanke, men hursomhelst är det en viktig uppgift att 
klargöra förhållandet vid en framtida kompletter
ande undersökning av den romanska kyrkan. Då 
borde man göra en riktad insats, och undersöka 
centralgraven i korets mellersta del samt gå ned i 
korets norra del genom stenpackningen tills man 
når steril marknivå.

Det går idag inte att utesluta möjligheten att 
det invid Västergarnsvallens östra del funnits ett 
gravfält, som sannolikt härrört från vikingatid. 
Kerstin Cassel har i sin avhandling uppmärksammat 
fenomenet vikingatida gravar i eller invid äldre 
kustanknutna och fyndtomma fornborgar. Hon tol

kar det där som att höj dborgarna vid kusten först 
varit en angelägenhet för en hel bygd. Under vendel- 
och vikingatid kom enskilda gårdar/släkter att göra 
anspråk på områden vid kusten. Det är så man måste 
tolka de gravfält som uppträder vid kusten, vid 
hamnar och höjdborgar (1998:153f, jfr även i 
Kerstin Cassels bidrag Västergarns äldre historia i 
denna volym). De förmodade gravarna i den 
romanska kyrkans närhet skulle kunna höra sam
man med den iakttagna traditionen.

Relationen till Linköpings stift
I Gutasagan skildras hur gutarna sände bud efter 
biskopen i Linköping, ”ty han var dem närmast” 
(Gutasagan 1983:13). Vanligen uppfattar man detta 
som att Linköping var det geografiskt mest när
belägna stiftet. Sven-Erik Pernler menar att det är 
en annan närhet än den rent geografiska som åsyftas, 
en närhet som har sin grund i relationer och his
toriska band (se Pernler 1977:50, samt Hallencreutz 
1993 för Birkastiftet och Hiltin-Johannes).

Ola Kyhlberg har genom en text- och stilanalys 
av Gutasagan på ett övertygande sätt argumenterat 
för att Gutasagan inte ska ses som en inhemsk 
manifestation av gutarnas stora oberoende. Istället 
talar han för att texten skrivits på uppdrag, alter
nativt skapats, av en av dåtidens mäktigaste män: 
ärkebiskopen i Lund, Andreas Sunesson (1991:13ff, 
samt 235f). Sunesson hade även släktband med 
sverkerska ätten i Östergötland. Han var påvlig legat 
för omvändandet av hedningarna i östra delarna av 
Östersjön. Kyhlberg pekar på Gotlands viktiga roll 
i korstågen österut. Om Andreas Sunesson vet man 
att han i början av 1200-talet tycks ha varit intres
serad av att reglera förhållanden på Gotland (jfr 
Kyhlberg 1991:15, 40).

Den självständiga ställningen
Gotland intog en särställning inom Linköpings stift 
genom hela medeltiden. I de andra delarna av stiftet 
hjälpte kungen och stormännen biskopen till hans 
rätt. På Gotland ingick man ett fördrag, som redo
görs för i Gutalagen (Schtick 1959:265).

I Gutalagen spelar biskopen en ringa roll. Hans 
uppgift är att påbjuda helgdagar och inviga kyrkor. 
Biskopen har ingen del i tionden, inte heller i olika 
böter. Böterna tillfaller istället tredingsprosten, eller
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socknens präst. Biskopens rättigheter och skyldig
heter är inskränkta till det minsta möjliga. Det är 
istället tredingarnas prostar, som är den ”högsta 
auktoriteten” (Schück 1959:265f).

Vid 1200-talets slut agerar biskopen för att få 
del i tionden, för att vid visitationer erhålla gengärd 
från alla kyrkor, för sin rätt att själv få utse prostar 
och för att få inflytande över tillsättningen av kyrko
herdar. Däremot finns inga uppgifter om att man 
önskat få ökad rätt till böter (Schück 1959:267).

Biskopsgodsf
De biskopsgods som förekom i andra delar av Lin
köpings stift, saknades på Gotland. Där lyckades 
biskopen aldrig etablera sig. Det mest närliggande 
biskopsgodset var (Biskops-)Bo i Bredsätra socken 
på Ölands östkust (se Schück 1959:281). Godset 
omfattade under medeltiden omkring 30 landbo- 
gårdar, med Bo som huvudgård (DMS 1996:141ff). 
Ute vid kusten låg kapellet i Sik varp (nuvarande 
Kapelludden). Kapellet kan dateras till 1200-talets 
början och var stort som en landskyrka. Det bestod 
av långhus, kor och sakristia (Lundberg 1984). Vid 
hamnen finns en mängd manifesta lämningar efter 
skans, kastal, vall, stenkors och husgrunder. Vid 
arkeologiska undersökningar har man kunnat kon
statera att platsen också hyser lerbottnar (Fernholm 
1987:42). Sikhamn är förmodligen en spegling av 
godsets behov och beroenden till biskopsstolen i 
Linköping (jfr Blomkvist 1973:251). Vi kan alltså 
notera att Gotland visserligen saknar biskopsgods, 
men att det finns starka paralleller mellan hamnen 
och kapellet i Sikvarp som låg under Biskopsgodset 
och miljön i Västergarn. Denna parallell vore värde
full att försöka utveckla, så att den kan fördjupas 
eller förkastas.

Kyrkoinvigningen
Kyrkan i Västergarn invigdes av biskop Lars i Lin
köping någon gång före år 1304. Detta år beklagar 
sig befolkningen på Gotland över att biskopen vid 
invigningen av kyrkorna i Västergarn, Sanda och 
Hörsne, hade uppehållit sig med sitt följe onödigt 
länge, och på så sätt åsamkat socknarna stora kost
nader. Både altare, kyrka och kyrkogård hade i 
Västergarn måst nyinvigas. Biskopen med sitt följe 
hade därför varit tvungen att uppehålla sig i tre 
dagar i Västergarn. Roosval & Sällström räknar

endast med möjligheten att korkyrkan är den tänk
bara kandidaten för en nyinvigning (Sveriges kyrkor 
1942:171ff). Men möjligheten finns även att det 
kunde röra sig om den romanska kyrkan. Den senare 
tycks ju ha moderniserats mot 1200-talets slut, då 
man försåg kyrkorummet med nya glasfönster (jfr 
Falck 1983).

Tingstillhörighet
Västergarn tillhör Banda ting, som har fått sitt namn 
efter gården Bandare i Mästerby socken. I senare 
tid låg tingets och medeltredingens samlingsplats 
vid Sudsting i Ejmunds i Mästerby. Från Ejmunds 
bro i Mästerby sträckte sig Banda ting åt nordöst 
över Mästermyr, Fjäle myr, Stormyr och Björke 
ända upp till Flögbro i Roma. Högbro i Roma 
gränsar i sin tur till det arkeologiskt välkända Broa 
och Hallegårde i Halla (Lithberg 1942:128, jfr 
Steffen 1943:46f, Ersson 1974:110).

Från tingsplatsen vid Ejmunds bro fortsatte 
tingets sträckning utmed Sudertingsån ned mot 
havet. Det omfattade alla gårdar i Västergarns 
socken, merparten av gårdarna i Sanda och en del 
av Eskelhems gårdar (Lithberg 1942:128). Av Eskel- 
hemsgårdarna var det bara Tjuls, Rosenbys, Valde, 
Botleks och Hakuse som tillhörde Banda ting. 
Ingemar Olsson har tagit upp Tjuls i sin översikt av 
de gotländska ortnamnen. Han anser det vara ett 
svårbedömt namn. Namnet förekommer även i 
Lummelunda där det skrivs Tkiudz. Kanske, menar 
Olsson, kan de sammanställas med ordet tbiud, 
‘människa, folk’. Tolkningen skulle i så fall bli 
‘Folket’ (1994:72, jfr även 155). Tjuls i Ekselhem 
skrivs redan 1523 med / och kan ha en annan för
klaring. Om det även i detta fall skulle gå tillbaka 
på ordet ‘thiud’, så är det inte oväsentligt i samman
hanget att Tjuls gränsar till Ejmunds, som varit 
mellantredings samlingsplats.

På 1560-talet känner man Banda tingsdomare 
vid namn. Han heter Tomis Runde och bodde på 
gården Runne i Sanda socken (se Engquist 1973:67). 
Gården Runne är belägen några kilometer sydöst 
om Västergarnsvallen.

Biskopsvisitationen
I Banda ting fanns under medeltiden sex kyrkor: 
Sanda, Västergarn, Mästerby, Hogrän, Björke och 
Atlingbo. Vart tredje år ägde biskopsvisitation rum
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på Gotland. Då besöktes antingen Hogrän, Sanda 
och Atlingbo kyrkor, eller kyrkorna i Västergarn, 
Mästerby och Björke. De år biskopen inte besökte 
socknarna på sin visitationsresa, hade han rätt att 
uppbära en pengaavgift. Denna avgift var för Sanda 
4 mark, Mästerby 3 mark, Västergarn 2 1/2 mark, 
Atlingbo 2 1/2 mark, Hogrän 2 mark och slutligen 
Björke 1 1/2 mark. Nils Lithberg anser att lösens
beloppet antyder att Sanda, Mästerby och Hogrän 
varit gamla huvudkyrkor. Likaså kan Gutasagans 
uppgift om Atlingbo, som den äldsta kyrkan i 
mellantredingen och den andra kyrkan i landet, näst 
efter Stenkyrka, äga sin riktighet (jfr Gutasagans 
lydelse 1983:12, se även Strelow:134 återgiven i 
Kyhlberg 1991:137). Västergarns nu obetydliga 
socken kan ha haft en 4 marks kyrka, som i ett 
senare skede delats i 2 1/2 mark för Västergarn och 
1 1/2 mark för Tofta, menar Lithberg (1942:4).

Tredingar och hälfter
Gotland var uppdelat på tre prosterier efter tredings- 
indelningen. Det var hos gotlandsprostarna som den 
verkliga auktoriteten låg, inte hos biskopen (jfr 
Schlick 1959:265f).

Västergarn tillhör mellantredingen. Västergarn 
kan ursprungligen ha varit avskilt från tredingen, 
eftersom den bevarade vallen indikerar att den delen 
av socknen utgjort ett eget administrativt område, 
möjligen med egen rätt (Lithberg 1942:128).

Man har diskuterat frågan huruvida tredingarna 
är uttryck för en gammal, förkristen eller en medel
tida, kristen indelning. Richard Steffen har föreslagit 
att Gotland förr var delat i två hälfter (1943:46f). 
Den södra delen skulle ha sin tingsplats där Banda 
ting möttes, Suderting, vid Ejmunds i Mästerby 
socken. Namnet Suderting är omotiverat så långt 
upp på mellersta Gotland, men skulle då få sin 
förklaring som södra Gotlands tingsplats. Kultur
geografen Per-Göran Ersson menar med ledning av 
Sudertingets placering, att Gotland därför bör ha 
varit delat från nordväst mot sydöst (1974:110). 
Delningen av ön i två hälfter är en tanke som Åke 
Hyenstrand (1989:52ff) och Ola Kyhlberg 
(1991:53ff) har vidareutvecklat.

Sudertinget vid Ejmunds var placerat där fyra 
av Gotlands huvudvägar möttes. Ån, Sudertingsån, 
som rann förbi platsen, rann vidare genom myrarna 
och ut vid Paviken/Västergarn (Steffen 1943:46f).

Kyrkorna och herraväldet
Från vem utgick beslutet att anlägga en kyrka i 
Västergarn? Tyvärr går denna fråga inte att besvara 
- än. Tar vi fasta på den byggnadshistoriska date
ringen, omkring 1160 eller 1160-tal, så kan vi för
söka börja nysta i frågan. 1164 grundas Roma 
cistercienserkloster på Gotland. Man vet inte av 
vem, men det anlades från Nydala kloster i Småland. 
Nydala hade, förmodligen år 1143, grundats av 
Linköpingsbiskopen Gisle. Det går inte att leda i 
bevis, men det är inte osannolikt att grundaren av 
Roma kloster var Gisle själv.

Under biskops Gisles tid upplever Linköpings 
stift en expansiv period. Biskopen är den tredje i 
raden på biskopsstolen, men stiftets förste inhemske 
biskop. Det tolkar Herman Schiick som att missions
tiden var över, och mycket riktigt är det nu Lin- 
köpingsstiftet med biskop Gisle framträder med full 
kraft. 1135 var Gisle, tillsammans med biskop Öd- 
grim av Skara, med då Lunds domkyrka invigdes, 
då han hedrades med att få inviga domens högra 
sidoaltare. Gisle var ”sin tids” främste biskop. Man 
vet att han avled någon gång mellan 1161 och 1170 
(se Schiick 1959:47ff, jfr även Pernler 1977:57). 
Stiftet har aldrig varit större än under Gisles tid vid 
stolen och omfattade Östergötland, Småland, Öland 
och Gotland.

Roma kloster ligger i Banda tings ena ände, 
Västergarn i den andra. Om Linköpingsbiskopen 
skulle ta sig från stiftets kärnbygd till Roma kloster, 
bör han ha seglat via Öland och så till Karlsöarna 
in mot Västergarn. Därefter längs vattenleden utmed 
Sudertingsån och upp till Roma. Hur var då rela
tionen mellan Gotland och Linköpings stift vid den 
tid då Roma grundades och Västergarns romanska 
kyrka uppfördes? Gutasagans skildring anger hur 
förhållandena tedde sig på 1200-talets början, men 
det behöver inte innebära att de var likartade ett 
par decennier tidigare. Kan det vara så att Lin
köpings stift och kanske särskilt den driftige Gisle 
haft inflytanden på ön, men som senare under 
mindre kraftfulla biskopar (t ex Stenar) förlorades?

Förekomsten av två kyrkor antyder att vi har 
att göra med två olika ägokretsar. Om vi hårddrar 
tolkningen av dopfuntsfundamentet ovan skulle den 
romanska kyrkan kunna ha varit privat egendom 
långt in på 1200-talet.
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Kyrkomiljön med kastalen kan som fenomen 
kopplas till större mönster längs grannkusterna: de 
befästa rundkyrkorna på Bornholm som dateras till 
perioden 1170-1225 och de öländska försvars- 
kyrkorna 1170-1250, samt Eketorps borgs tredje 
fas 1170-1240 (Wienberg 1989, Broström 1983, 
Borg 1998). Dit hör också Västergarn, frågan är 
bara precis hur?
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STADEN VÄSTERGARN?

Anna Hed Jakobsson

Kontinuitetsproblemet Paviken - 
Vä ste r ga r n

Ett förhållande som har uppfattats som ett problem 
av många som behandlat Västergarn med omnejd 
är det tomrum som verkar uppstå efter det att aktivi
teterna i och kring det vikingatida Paviken upphör 
med det slutande 900-talet (Lundström 1981, se fig 
2 Värden i Västergarn denna volym). Fram till dess 
att kyrkan och de andra monumenten börjar byggas 
i Västergarn under andra hälften av 1100-talet och 
1200-talet är tomheten påtaglig. Denna lakun har 
forskningen på olika sätt försökt att fylla, men 
hittills finns inga säkra fynd som talar för att tids
luckan verkligen kan täppas till (Falck 1983:205). 
Det enda fyndet är ett runstensfragment av okänd 
härkomst, som mycket väl kan ha forslats till kyrkan 
under medeltiden eller senare. Västergarnsvallens 
datering är fortfarande oklar.

Frågan om kontinuitet eller inte återkommer 
ofta i arkeologisk forskning. Det kan vara svårt att 
släppa tanken om en stadigt framåtskridande ut
veckling utan brott eller diskontinuiteter. Även om 
inga sakliga skäl talar för en kontinuitet i bo
sättningars lokalisering eller olika aktiviteter så 
täpper man gärna till tidsluckorna med ord
vändningar. I fallet Västergarn talar man t ex om 
vikingatida-medeltida kulturlager eller vikingatida 
lösfynd (Lundström 1968:1 Off, 1981:28, Elfwendahl 
1989:6) eller om en medeltida bebyggelse ”med 
rötter i tusentalet” (Almquist et ab, rapport ÄTA 
dnr 3666/98) även om inga fynd egentligen finns 
som talar för närvaron av en äldre fas. Bristen på 
fynd från 1000- och 1100-talen framhölls tidigt av 
bl a Erik Floderus (1934) och Birger Nerman (1934), 
som båda menade att det inte kan ha funnits någon 
forntida stad i Västergarn (se också Västergarns 
antikvariska historia, denna volym).

I Paviken-Västergarn är kontinuiteten, om den 
alls finns, snarast av ett indirekt slag. Någon struk

turell eller institutionell kontinuitet mellan Paviken 
och Västergarn är inte särskilt sannolik. Det de båda 
platserna har gemensamt är det goda hamnläget med 
förbindelser inåt land. Man kan också tänka sig 
närvaron av en eller flera gårdar som haft inflytande 
och resurser nog att skapa dessa speciella platser. 
En indirekt kontinuitet skulle på så vis kunna anas 
av ett maktcentrum i området, vars uttryck skiljt 
sig åt från tid till tid. En indirekt kontinuitet kan 
också vara tänkbar i form av ett, helt hypotetiskt, 
”mannaminne” av den vikingatida hantverksplatsen 
vid Paviken och det den platsen representerade. Det 
medeltida Västergarn skulle då kunna ses som ett 
försök att bygga ett nytt Paviken. De, av det arkeo
logiska materialet att döma, mycket olika aktiviteter 
som har ägt rum i Paviken respektive i Västergarn 
talar dock emot ett sådant antagande.

Problemet ställs på sin spets eftersom vi har att 
göra med fenomen som brukar behandlas i dis
kussionen om urbaniseringen av de nordiska län
derna. Urbanisering är ett ord eller begrepp som 
antyder att vi har att göra med ett stadigt fram
åtskridande snarare än med en komplicerad och 
diskontinuerlig historisk dynamik. Järnålderns 
”handels- och hantverksplatser” har ofta blivit sedda 
i ljuset av vad man vet skulle komma, och har därför 
uppfattats som enklare versioner av de senare befint
liga ”riktiga” städerna. Idén om en kontinuerlig 
stadsutveckling i vilken ”handeln är den allestädes 
närvarande och utslagsgivande faktorn” (Andrén 
1985:15) har dock skarpt kritiserats, främst av 
Anders Andrén, och idag betonar man hellre diskon
tinuiteten. Varje tid har sin stadstyp förenklat ut
tryckt (jfr Tesch 1990:27). Centrala platser som bara 
uppvisar något enstaka ”urbaniseringskriterium”, 
som t ex ett omfattande hantverk, betraktas inte 
längre som ofullgångna städer utan som platser med 
egna funktioner och en egen historisk roll. Inom 
Gotlandsforskningen har man dock gärna hållit fast 
vid tanken på den allestädes närvarande handeln



80 Västergarnsstudier

som bara byter plats då de yttre förutsättningarna 
ändras. Verksamheterna vid Paviken upphör inte i 
denna historieskrivning, de bara flyttar till en för 
medeltida fartyg bättre hamnplats eller ett mer 
lättförsvarat läge invid Västergarnsvallen (t ex 
Lundström 1981). Visserligen har man tvingats 
konstatera att någon medeltida stad aldrig har fun
nits här. Likafullt spökar fortfarande ”staden Väster
garn” t ex i beskrivningarna av vallen som en stads
vall (se nedan), eller i förslagen om en stad som var 
planerad och påbörjad men som av olyckliga om
ständigheter hämmades i sin utveckling.

Vad händer om vi uppfattar frånvaron av fynd 
från mellanperioden som reell, och därmed menings
full? Ja då står vi där med två olika platser som 
slumpen (?) förlagt till samma gotländska kust
sträcka. Fenomenet är inte unikt. Nämnas kan till 
exempel Vä i Gärds härad i Skåne. Här byggs den 
magnifika Mariakyrkan, kanske i anslutning till en 
kungsgård, före mitten av 1100-talet (Thun & Ang- 
lert 1984, jfr Andrén 1985:234). Under 1200-talet 
framträder sedan Vä i källmaterialet som en stad 
(Thun & Angl ert 1984). Men innan dess? Arkeo
logiska undersökningar har visat att bebyggelse, 
sannolikt med centrala funktioner, har funnits på 
platsen under yngre järnålder och vikingatid fram 
till tiden omkring år 1000 (t ex Callmer 1995). Men, 
och häri ligger likheten med Västergarn, därefter 
tycks det vara tomt. Fyndfattigdomen håller i sig 
under hela 1100-talet och uppförandet av kyrkan, 
kungsgården och ett premonstratenserkloster hänger 
så att säga i luften. Förhållandena i Vä tolkas av 
Mats Anglert som att övergivandet av den vikinga
tida boplatsen är slutet på en bebyggelsefas, medan 
etablerandet av kyrka, kungsgård och kloster inne
bär något nytt och en början till det som senare blir 
den medeltida staden (Anglert 1995:117f, 126, jfr 
Cinthio 1973:5). Mariakyrkan med dess båda väst- 
torn och centrala herrskapsläktare understryker, 
enligt Anglert, att förändringarna knappast har 
genomdrivits av någon lokalt förankrad makt.

I Västergarn var den s k flyttningen av aktivi
teterna från Paviken till Västergarn nog ingen flytt
ning, utan snarare en etablering av en helt ny typ 
av bebyggelse ett stycke ifrån den gamla hamn- och 
hantverksplatsen. Paviken sällar sig alltså till de 
många exempel som finns på att de, oftast kust
anknutna, ”handels- och hantverksorter” som

etablerades under vendeltiden runtom i södra och 
mellersta Skandinavien (inklusive andra gotländska 
platser som t ex Bandlundeviken i Burs sn) verkar 
ha mist sin betydelse under andra hälften av 900- 
talet. De har då antingen gått tillbaka eller helt 
upphört (t ex Callmer 1995:45, 62). En annan sorts 
aktivitet etableras sedan i Västergarn. Vilken karak
tär denna har haft är ännu svårt att precisera.

Under medeltiden behövde imposanta bygg
nadsverk som stenkyrkor och kastaler inte vara 
resultatet av en sedan lång tid tillbaka etablerad 
ekonomisk och maktpolitisk position. Det för
hållandevis rörliga samhället möjliggjorde att nya 
”entreprenörer” dök upp och satsade alla resurser 
på ett kyrko- eller borgbygge eller liknande mani
festation för att sedan, ibland, snabbt åter försvinna. 
Frågan är om man i de flesta fall tänkte sig en 
fortsättning? Hade man planer på att anlägga en 
stad och började med kyrkan, eller var t ex i Väster
garn kyrkan och de angränsande monumenten sig 
själva nog? Det senare är fullt möjligt. Det kan 
ifrågasättas om de platser som med tiden blev städer 
alltid var avsedda att bli det. Urbaniseringen var 
nog många gånger en oplanerad konsekvens (jfr 
Christophersen 1997).

I forskningen om Västergarn har man hittills i 
första rummet satt idén om en stad som aldrig blev 
av. Som ” urbaniseringskriterier ” har man framför 
allt lyft fram de två kyrkorna och den så kallade 
stadsvallen. Det kan därför vara på sin plats att 
skärskåda i vilken mån dessa byggnadsverk verk
ligen tyder på en begynnande men avbruten stads- 
bildning, eller om ansamlingen av monument kan 
tolkas på något annat sätt.

Västergarnsvallen
Vallen i Västergarn är halvcirkelformad och öppen 
mot havet. Den är närmare tusen meter lång, och 
avståndet mellan vallens norra och södra ändar är 
620 meter. Mellan stranden och vallens östligaste 
del är det idag ca 300 meter Vallen är 10 till 15 
meter bred och en till tre meter hög. Något norr 
om vallens mitt, där de båda medeltida kyrkorna 
samt en kastal ligger, är vallen nedbruten på en 
sträcka av ca 175 meter.

Vallen brukar kallas stadsvall. Den beskrivs till 
exempel så i Riksantikvarieämbetets skriftserie
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se Westholm 1982, jfr även Fritzell 1963). Under 
medeltiden är det i det närmaste (svenska) området 
utöver Visby bara Stockholm och Kalmar som har 
haft stadsmurar. Om vallen betraktas som (tidig-) 
medeltida är den därför närmast unik, medan en 
vikingatida datering placerar Västergarnsvallen i ett 
större sällskap. En av de väsentligaste sakerna att 
fastställa i Västergarn är därför vallens ålder. 
Dateringen har orsakat viss debatt och saken kan 
ännu inte anses avgjord. Vallen har oftast antagits 
vara vikingatida (bl a Lundström 1981, Hodges 
1989, Carlsson & Owen 1996), men det finns också 
de som hävdar att den måste vara medeltida (t ex 
Floderus 1934, Falck 1979, 1983).

Argumenten för en vikingatida datering är fram
för allt läget och formen. Man har också intill 
vallmuren funnit kol som genom 14C-analys gett en 
vikingatida datering (Elfwendahl 1989. Ett annat 
värde erhölls också vid denna provtagning, nämligen 
tidig romersk järnålder, men denna datering av
färdades som alltför osannolik. Se även Västergarns 
äldre historia denna volym). Mot en datering till 
vikingatid talar främst den totala bristen på säkert 
vikingatida fynd i och kring vallen. De fynd som 
brukar betraktas som vikingatida och som bl a

Figur 1. Visby på en karta från 1646. Notera gatunätets organisation, som enligt bl a Adolf Schück visar att 
en balvkretsvall eller äldsta stadsmur har funnits i staden. Idén om en ”urmur” (Schück 1924:9) i Visby har 
senare tillbakavisats. Från Schück 1924, fig.4.

”Fornlämningar i Sverige” (Från borg till bunker; 
Johansen & Pettersson 1993:96f). I definitionen 
ingår att konstruktionen omger ”ett stadsområde/ 
handelsplats/tätortsområde” (ibid.).

I Västergarn har man länge antagit att vallen 
omslutit ett stadssamhälle. Tidigt drogs paralleller 
till vallarna i vikingastäder som Hedeby och Birka 
(t ex Schück 1924, se vidare Västergarns antik
variska historia denna volym). Men man har också 
framhållit likheten med senare medeltida konstruk
tioner som, i första hand, Visbys ringmur (Floderus 
1934). Så om vi inledningsvis antar hypotesen att 
vallen är en stadsvall, vilka jämförelser kan vi göra 
då?

Halvkretsvallar som avgränsar stadsliknande 
bebyggelse är främst ett vikingatida fenomen. I 
senare etablerade städer saknas vallar av den här 
typen. Norska Sarpsborg, omtalat under tidig medel
tid, ska emellertid ha avgränsats av en jordvall (jfr 
nedan). Sigtuna och Visby (figur 1) har med utgångs
punkt från stadsplanerna och gatunätets organisa
tion föreslagits ha haft numera försvunna halvkrets
vallar (Schück 1924), men inga spår av sådana har 
påträffats vid arkeologiska undersökningar (för 
Sigtuna se Floderus 1941 och Tesch 1990, för Visby
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omtalas av Lundström (1981:28), är vid närmare 
betraktande medeltida. Det vikingatida grophus som 
brukar nämnas kan inte beläggas (Elfwendahl 
1989). Vallens, egentligen murens, konstruktion 
avviker också från det vanligast förekommande 
vikingatida byggnadssättet (se nedan). Det finns 
dessutom två 14C-analyser tagna intill muren som 
har gett medeltida dateringar, vilka fått Waldemar 
Falck att argumentera för att vallen har uppförts 
under medeltid (Falck 1983). Han instämmer där
med med Nils P. Tidmark, som efter en under
sökning i kastalen 1935 menade att kastalen skulle 
ha byggts innan vallen uppfördes.

Vallens form, konstruktion och datering 
Enligt Magnus Elwfendahl, som undersökte vallen 
med två schakt 1983 och 1985 (Elfwendahl 1989), 
har vallen ursprungligen bestått av en ca 3,5 m bred 
kallmurad skalmur i gråsten med såväl yttre som 
inre murliv (figur 2). Muren har lagts direkt på 
marken utan några synliga förberedande arbeten. 
Inga kompletterande anordningar har kunnat kon
stateras utan muren tycks till en början ha varit 
fristående. Utanför murlivet har dock snart till
kommit en stenskodd skyddande sandmantel. San
den har tagits strax utanför stenskoningen, vilket 
har ökat avståndet mellan murens krön och den 
utanförliggande markytan till ca 2 meter, vilket är 
en påtaglig nivåskillnad i den annars flacka 
terrängen. Om någon träpalissad eller liknande har 
funnits kan inte säkert sägas. I anslutning till det 
inre murlivets nedersta begränsning har dock ett 
brandlager påträffats som visar att en träkonstruk
tion av något slag kan ha funnits på murens insida. 
Det var kolstycken från detta brandlager som 
14C-daterades till BP 1050 ± 85, d v s vikingatid (se 
kalibrerade värden, tabell 1, Västergarns antik
variska historia). Senare har anläggningen utvändigt 
försetts med en andra lägre (ca 1 meter hög) vall, 
stenskodd på insidan och belägen ca 3-3,5 m från 
muren. Mellan denna vall och muren finns en svacka 
(grav) som kan vara medvetet anlagd. Hur lång tid 
som har förflutit mellan de olika utbyggnaderna av 
muren är okänt. Eventuellt kan de ha varit olika 
steg i en enda sammanhängande konstruktionsfas 
(Elfwendahl 1989:36).

Åtminstone en ursprunglig ingång har dokumen
terats, belägen i vallens SV del. Öppningens bredd

Figur 2. Magnus Elfwendahl undersökte vallen med 
ett par schakt på 1980-talet. Ritningen är hämtad 
ur hans rapport från 1989. Vallen tycks ursprung
ligen ha bestått av en kallmurad skalmur i gråsten 
med både yttre och inre murliv. Den har byggts i 
flera steg. Om detta skett vid samma tillfälle eller 
om tid passerat mellan de olika faserna är inte 
klarlagt.

är okänd men den var avsmalnande utåt. Vad som 
har motiverat ingången just här är en öppen fråga. 
1946 gjorde Bertil Almgren fyra provgropar i detta 
område innanför vallen, som dock inte gav några 
resultat (Almgren, rapport ATA dnr 4788/46).

11974 års undersökningar (se föreliggande rap
port) upptogs ett schakt, schakt 13, strax norr om 
kastalen och tvärs över vallsträckningen (figur 3). 
Undersökningen visade att det under markytan fanns 
en stenpackning som av utgrävarna tolkades som 
vallkärnan (muren) (Falck 1979, Falck & Engeström 
1979, Falck 1983). Murens översta skikt rensades 
fram men något tvärsnitt genom anläggningen gjor
des aldrig. Öster och väster om muren grävde man 
emellertid djupare. Intill vad som tolkades som 
murens botten, ca 1,4 m under murkrönet, framkom 
på murens västra (inre) sida ett tunt humöst lager,
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Figur 3. Vid 1974 års undersökning tog man upp ett nio meter långt sökschakt knappt tio meter norr om 
kastalruinen. Den gråstenspackning man träffade på tolkades som rester av Västergarnsvallen. Lodfoto i 
markplanet av W. Falck. ATA.

kraftigt inmängt med sot och träkol. Viss uppmärk
samhet har 14C-prov fått, tagna på kolstycken från 
detta lager. Proverna gav värdena 1170 ± 80 e Kr 
respektive 1395 ± 95 e Kr (okalibrerade värden, jfr 
tabell 1, Västergarns antikvariska historia), och 
Waldemar Falck hävdar att vallen därmed ej torde 
vara äldre än medeltid, i varje fall inte på detta 
avsnitt (Falck 1979:51, 1983:215). Det humösa, 
kolbemängda lagret överlagrade ett lager med grå 
sand som innehöll kalkbruk, vilket också talar för 
att det humösa kollagret är medeltida. Hur gammal 
muren är kan emellertid inte avgöras utifrån detta. 
Studerar man profilen (figur 4) framgår det att det 
grå lagret med kalkbruk tillsammans med det 
humösa kolbemängda lagret befinner sig i en ned
gravning eller försänkning omedelbart innanför 
muren. Någon liknande försänkning har ej på
träffats vid andra grävningar i vallen (dess södra 
del, jfr Elfwendahl 1989). Schakt 13 lades i norra 
valldelens mittparti, på den ca 175 meter långa 
sträcka där anläggningen är nedbruten och ställvis 
inte synlig alls. En möjlig tolkning är att kollagret 
och den kalkbruks bemängda sanden på murens 
insida härrör från ett senare skede än då muren

uppfördes, kanske i samband med att vallen bröts 
ner i detta område och de medeltida byggnaderna, 
kastalen och den romanska kyrkan, uppfördes. 
Detta har också föreslagits av Per Lundström 
(1981:29).

Enligt Tidmark har kastalen, som är från 1100- 
talet, emellertid byggts innan vallen uppfördes, 
vilket skulle falla väl in i en tolkning av platsen 
som ett försök att anlägga en befäst medeltida stad 
(jfr Floderus 1934, Falck 1983). En två decimeter 
tjock ”marknivå på sand” täckte enligt Tidmark 
kastalens grund, och denna marknivå överlagrades 
i sin tur av vallens ”inre sandförsträvning” 
(1936:14). I ”försträvningen” hittades bitar av tak
tegel. Vid de övriga undersökningar som gjorts i 
vallen, framför allt vid Elfwendahls grävning 1983 
men också i det schakt som togs upp 1974, har man 
inte sett någon inre sandmantel. Däremot har det 
konstaterats en kraftig översandning av området 
innanför muren (Elfwendahl 1989:26 & fig.4). Tid
marks tolkning av sanden som en del av vallens 
konstruktion kan alltså ifrågasättas. Det bör dock 
påpekas att Elfwendahls konstaterade översandning 
tycks saknas i schakt 13 (1974, se profilen i fig. 4).

Figur 4. Profilritning över schakt 13 med rester av vallen. Upprättad vid 1974 års undersökning.
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Här finns istället på murens insida den ovan nämnda 
försänkningen fylld med grå sand, kalkbruk och ett 
humöst lager med sot och kol. Det skulle kunna 
förklaras som att översändningen skedde tidigare 
och alltså är bortgrävd. Men det är också tänkbart 
att kyrkorna har dämpat sandflykten här.

1974 års undersökning är i detta sammanhang 
upplysande. Då lades ytterligare ett schakt intill 
kastalen (schakt 10, Kyrkogården l1), i kyrkans 
mittaxel förlängd mot öster, från absiden och upp 
mot den något högre liggande kastalruinen (figur 
5; se också schaktplan fig. 3, Kyrkolandskapet denna 
volym). Det berörde inte själva kastalen.

Figur 5. Schakt 10, upptaget i mars 1974. Schaktet 
ses från öster (övre bild) respektive väster (undre). 
Stenarna dr till största delen rasmassor. På bilden 
från öster syns i fonden den tältförsedda kyrkoruinen 
under undersökning. Foto W Falck. ATA.

Största delen av schaktet (figur 6) innehöll sten
massor som inte undersöktes eftersom de tolkades 
som rasmassor. Över och mellan stenarna fanns ett 
kulturlager som bl a innehöll kalkbruk och djurben. 
I östra delen av schaktet påträffades en nedgravning 
som bl a innehöll en förkolnad planka. Öster om 
nedgravningen, nedan kastalen, fanns ett påfört 
sandlager som innehöll människoben. En möjlig 
tolkning är att människobenen i den uppgrävda sand 
som lagts mot kastalens västra sida härrör från äldre 
gravar som legat öster om absiden. I så fall talar 
det för att sandmanteln kring kastalen är yngre än 
kyrkan, så pass mycket yngre att man inte res
pekterat gravläggningarna. Det kan dock inte helt 
uteslutas att benresterna härrör från ännu äldre 
(vikingatida?) gravar, vilket skulle kunna ge en 
annan tolkning av händelseförloppet (jfr Kyrko
landskapet denna volym). De dåliga bevaringsför- 
hållandena för ben, som inte minst visades av under
sökningarna på den medeltida kyrkogården (se före
liggande rapport) gör dock denna tolkning mindre 
trolig. Stenpackningen, som inte undersöktes, kan 
vara lagd/nedrasad i den grop som bildades när man 
grävde upp sanden.

Sanden som lagts upp mot kastalen kan jämföras 
med den sand man påträffade väster om muren i 
schakt 13, och som finns på ungefär samma nord- 
sydlinje (se schaktplan fig.3, Kyrkolandskapet denna 
volym). En tolkning försvåras dock av att man i 
dokumentationen av schaktgrävningarna använde 
olika terminologi för att beskriva sandlagren i res
pektive schakt (jfr figur 5 och 7).

Tidmarks tolkning av den sand han såg ovanför 
den medeltida marknivån var att den härrörde från 
en inre sandmantel eller försträvning på insidan av 
”stadsvallen”. Läget ovanför den medeltida mark
nivån och inslaget av tegel i sanden talade enligt 
Tidmark för att vallen var yngre än kastalen. Vad 
som kan konstateras är att inslaget av människoben 
som sannolikt härrör från gravar, fynden av tegel 
samt sandens läge i förhållande till kastalen talar 
för att den påförts efter det att kyrkan har tagits i 
bruk och kastalen rests. Tyvärr daterar detta inte 
vallen. Den kan ha ett äldre ursprung men den kan 
också ha uppförts samtidigt som de båda andra 
byggnaderna.
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diem upp mot Kosroien

,7oL/

1 Myi le, kolkbruk. tegelskarv (takregel)
Z Såsom 1 men större inblandning ov mylla samt post medeltida taktegel, djurben
3 Mylla, kolkbruk, sond
4 Mylla, kolkbruk, sond, tegelskorv
5 Sand med enstaka kalkbruks (puts-?) -stycken

7 Srusblondod sand
8 Sotblandad sand
9 Sand med grus och smärre stenar
10 Hård blåbrun lera vari insprängda smärre stenar
11 Humusblondod sand (vegetar lonshonsortt). Streckad linje anger rekonstruktionsförsök
12 Vton på lagret humusblondod sand (medeltida marknivå)
13 Fin sand
14 Förkolnat trä

Figur 6. Profilritning över schakt 10 nedanför kastalruinen.

En vall som Birkasf
Lundström (1981) menade i likhet med flera före 
honom att vallens byggnadssätt liknade vallarna i 
de vikingatida städerna Birka och Hedeby (se 
Västergarns antikvariska historia denna volym). 
Likheterna gällde både vallens konstruktion och dess 
plan, en halvkrets anslutande till vattnet (figur 7). 
Vad beträffar det senare argumentet så framstår 
Västergarnsvallen vid en jämförelse som mycket lik 
de vikingatida halvkretsvallarna. Däremot skiljer 
sig vallens byggnadssätt från övriga undersökta 
vallar. Några exempel ska ges, dock utan anspråk 
på fullständighet.

Vallen i Hedeby dateras av Jankuhn (1986) till 
perioden mellan 870 och 968 e Kr. Dateringen är 
gjord utifrån uppgifter i Ansgars vitan om att Hedeby 
år 870 inte var befäst, samt en dendrodatering av 
den anslutande muren mot Danevirke i väster. 
Vallen var från början två meter hög, på utsidan 
försedd med en träpalissad och omgiven av en torr 
vallgrav. Valländarna anslöt till vattnet, Haddebyer 
Noor. Innanför vallen har det funnits en regelbundet 
utlagd bebyggelse, etablerad under tidigt 800-tal och 
fungerande till 1100-talet. Det har också funnits en 
mera oregelbunden 700-talsbebyggelse med grophus 
söder om vallen, det s k Südsiedlung, som upphör 
Under 900-talet och bl a ersätts av gravar.

Birkavallen har uppförts och påbyggts i om
gångar (Holmquist Olausson 1993). Birkas vall är 
huvudsakligen uppbyggd av sand, grus och sten från 
den omkringliggande moränen, med en yttre sten

fasad. Åtminstone tidvis har det funnits träkon
struktioner (palissader) ovanpå vallen. Man tänker 
sig också att en sydlig förlängning av vallen hela 
vägen fram till Birkas borg har funnits. Förläng
ningen har i så fall sannolikt bestått av en träkon
struktion (Holmquist Olausson 1997, Wåhlander 
1998). Birkas vall uppförs då bebyggelse redan finns 
på platsen. I dess första fas är vallen byggd av sten 
med en palissad av timmer. Den låga vallen har 
snarare karaktär av gräns än forsvarsanordning och 
kan kanske kopplas till en långhusbebyggelse från 
tidig vikingatid (Holmquist Olausson 1993:83). I 
nästa fas uppförs en ny och större vall innanför den 
första. Utåt mot gravfältet Hemlanden är vallen 
murad med stora stenblock medan insidan består 
av en välbyggd sluttande packning av små stenar. 
Den äldre vallen kan ha fungerat som en yttervall. 
Ingen särskild hänsyn tycks ha tagits till befintlig 
bebyggelse och gravar vid uppförandet, vilket kan 
tolkas som att det var det kringgärdade och av
gränsade markområdet som var det viktiga (ibid.). 
Vid en tredje påbyggnad av vallen lades fyllningen, 
bestående av kolblandad sandig jord inmängd med 
boplats- och gravrester, ovanpå och mellan de båda 
första vallarna. Stora stenblock placerades längs 
vallens utsida. Någon form av träkonstruktion har 
sannolikt funnits i anslutning till vallen.

Det något äldre Ribe avgränsas med ett dike 
under 800-talets första hälft. Diket uppfattas van
ligen som ett gränsdike snarare än en konstruktion 
anlagd i försvarssyfte (Jensen 1991). Omkring



86 Västergarnsstudier

HAITHABU /II——

i

rm

13

Xs*"" —^ y~

IPSWICH

BIRKA VÄSTERGARN

LÖDDEKÖPINGE

C j

v_____ m

sha y

———

AARHUS

Figur 7. Västergarn och dess vallanläggning sätts 
ofta i samband med vikingatida hamn- och hant
verksorter som har halvkretsvallar. Efter Hodges 
1989:64. Observera den varierande skalan.

hundrafemtio år senare byggs en mer försvars- 
betonad vall, med en en meter djup och åtta meter 
bred flatbottnad vallgrav utanför. Vallen är för
svunnen men antas ha varit byggd av jord och torv. 
På tusentalet växer staden ut över den igenfyllda 
vallgraven. En åtta meter bred, troligen palissad- 
försedd vall uppförs och en ny vallgrav grävs, två 
meter djup och åtta meter bred. Vallgraven förband 
Ribe å med Tved å och var så bred att Adam av 
Bremen kallade den en flod som omger staden Ribe 
(Adam av Bremen i Lund 1978).

Vallen i Wolin antas vara uppförd under andra 
hälften av 800-talet (Filipowiak 1986). Denna vall 
var konstruerad av jord och trävirke och hade en 
palissad. På utsidan fanns ett ramverk av sten och 
stockar och den omgavs av en vallgrav. Vallen var 
förlängd ner till floden Dziwna.

Århus etablerades under 900-talet och vallen 
där har funnits senast 950 e Kr. Vallen avgränsar 
ett näs. Man brukar anta att vallen och bebyggelsen 
har etablerats samtidigt. Vallens äldsta fas (här finns 
tre byggnadsfaser) överlagrar dock ett grophus så 
någon form av bebyggelse bör ha funnits på platsen 
innan vallen byggdes (Holmquist Olausson 1993:67 
med referenser). Också denna vall anslöt till havet.

I Löddeköpinge på norra sidan av Lödde å har 
delar av en vall påträffats som antas vara samtida 
med den tidigvikingatida bebyggelsen, men några 
säkra dateringar föreligger inte (Ohlsson 1976). 
Vallen, som nu till stora delar är avlägsnad, var 
uppförd av torv, jord och grus i flera lager och 
utanför fanns två vallgravar. Valländarna anslöt till 
havet.

Att Västergarnsvallen ansluter till havet och är 
halvkretsformig gör den således formmässigt lik de 
ovan nämnda vallarna. De vikingatida vallarna är 
dock som regel uppförda av jord och kringgrävda 
så att minst en vallgrav har bildats. I en del fall har 
de varit försedda med förstärkningar av trä och/ 
eller sten. Men ingen av dem utgörs av en sådan 
kallmur som Västergarnsvallen. Murade stadsvallar 
är överhuvudtaget ovanliga, och där de förekommer 
(Åhus, Kalmar, Stockholm) tycks de vara en senare 
företeelse.

Vallens topografiska datering 
Lundström (1981:29f) föreslog en topografisk 
datering till vikingatid baserad på valländarnas 
belägenhet i förhållande till havsytan. Om dessa 
förutsattes ha gått ner till vattnet bör detta ha varit 
fallet under vikingatid då strandlinjen ska ha legat 
vid valländarnas nivå menade han. En kontroll av 
Lundströms beräkningar visar dock att vallen i så 
fall snarare bör vara äldre än vikingatid (se Väster
garns äldre historia). Det är därför fullt möjligt att 
vallen har uppförts tidigare, i en period när andra 
(likaså fyndtomma) stenborgar och stenvallar bygg
des, t ex Torsburgen. Liksom dessa har den i så fall 
återanvänts i senare tid.

Vikingatiden var ingen stenbyggartid. Medan 
den gotländska romerska järnåldern och folkvand- 
ringstiden karakteriseras av stengrunder, sten
strängar och stenborgar och dess medeltid av sten
hus och stenkyrkor, så förefaller den mellanliggande 
perioden (sånär som på en del gravbyggnader) att
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vara en period då man föredrar trä och jord som 
byggnadsmaterial. Sedd i det sammanhanget före
faller Västergarnsvallen, om den antas vara vikinga
tida, vara ett unikt bygge. Kontextuellt sett hör den 
snarare hemma i en äldre period än vikingatiden, 
eller i den stenbyggande medeltiden.

Fler vallar
Om vallen är vikingatida kan den inte knytas till de 
kulturlager som finns innanför den. En vikingatida 
vall måste förklaras på något annat sätt än att den 
har inringat en tät bebyggelse, hantverksstad eller 
handelsplats.

Vallar utan sådan bebyggelse förekommer också 
med datering till yngre järnålder. Ett exempel är 
den så kallade Borgs skans, en halvkretsformig jord- 
vallsanläggning intill Motala ströms södra strand 
som antas vara anlagd någon gång efter 600-talet 
(Lindeblad & Nielsen 1997:9). Anläggningen har 
ett strategiskt intressant läge vid vattenvägen från 
Bråviken mot inlandet. Cirka tre kilometer sydväst 
om Borgs skans, i Herrebro, har en hantverksplats 
från yngre järnålder påträffats (Lindeblad & Nielsen 
1994). Tyvärr är Borgs skans förstörd av sentida 
verksamhet och det går därmed inte att undersöka 
vad den varit till för. Lindeblad &C Nielsen föreslår 
att den kan ha fungerat som en hamn och omlast
ningsplats för vidare transporter via landvägen till 
verkstadsområdet vid Herrebro (1997:9). En lik
nande funktion skulle kunna vara tänkbar också 
för vallen i Västergarn.

På Gotland finns också ”stadsvallen” i Ljugarn 
på östkusten (Fritzell 1973:18ff). Ungefär en kilo
meter nordväst om hamnen ligger där ett vall- 
omgärdat område som kallas ”Burgen , Området 
har oval form och är ca 300 x 200 meter stort. Själva 
vallen har enligt Fritzell stora likheter med vallen i 
Västergarn. Fritzell gör en del intressanta iakt
tagelser. Söder om det invallade området finns på 
lantmäterikartorna från tiden kring sekelskiftet 1700 
ett gärde som benämns Bijrkerne eller Börkerne 
(figur 8). Fritzell antar att namnet utgår från ord
stammen birk, som också ingår i Birka eller Björkö, 
och tolkar gärdet som en möjlig marknadsplats. 
Denna skulle i så fall ha befunnit sig utanför det 
vallomgärdade området. (En jämförelse med det 
tudelade bebyggelseområdet i Hedeby kan kanske

Figur 8. Utdrag ur en lantmäterikarta från omkring 
1700. Den s k Burgen i Ljugarn på Gotlands östkust, 
och det söder därom belägna område som kallas 
Birkerne eller Börkerne. En gammal handelsplats? 
Eller något helt annat? Från Fritzell 1973:17.

göras, jfr ovan). Vad området innanför vallen har 
använts till har vi idag ingen kännedom om, och vi 
vet heller inte hur gammal vallen är. Fritzell menar 
att det innanför vallen bör ha funnits ett ”handels- 
samhälle”. På 1700-talskartan är området innanför 
vallen liksom Birkerne uppdelat på många små 
ägolotter. Fritzell, som betraktar det vikingatida och 
tidigmedeltida Gotland som en demokratisk bonde
republik (ibid:27), tolkar detta som att områdena 
tidigare har ägts kollektivt men att marken, då den 
inte längre använts för det gemensamma ändamålet 
marknadsplats, har delats upp mellan bönderna. 
Lika rimligt är förstås att marken varit uppstyckad 
i mindre ägor eller tomter redan tidigare, och att 
detta kan ha skett på centralt initiativ.

Intressant nog noterade Save (1864) att ägo
förhållandena var speciella också intill Paviken, med 
mycket små och sönderdelade ägolotter i ”liksom 
stadsliknande parceller” (citat efter Floderus
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1934:78). Det är naturligtvis vanskligt att påstå att 
denna tomtstruktur skulle äga kontinuitet från 
vikingatiden, eller ha något med en stad att göra, 
men att vikingatida hamn- och hantverksorter kunde 
vara parcell- eller tomtindelade finns det klara be
lägg för. En av de äldsta och kanske mest kända av 
dessa parcellindelade platser är danska Ribe, där 
smala, parallella tomter stakades ut redan vid plat
sens grundläggning i tidigt 700-tal (Jensen 1991).

Avgränsade rum
Mötet med det främmande kan antas ha krävt 
speciella förhållningssätt. Platser som Birka, Hedeby 
eller Ribe och deras europeiska motsvarigheter har 
t ex betraktats som ”portar” placerade i gränsen 
mot en främmande yttervärld. Genom dessa portar 
passerade människor och ting in i eller ut ur ett rike 
(Andrén 1998:150). I analogi med de medeltida 
stadsrätterna har man antagit att avgränsningen med 
jordvallar och palissader, och pålspärrar i vattnen 
utanför hamnarna, markerade att här fanns ett 
avgränsat rum där en specifik jurisdiktion eller 
särskilda regiet; som olika fridslagat; upprätthölls.

Området innanför vallen i Västergarn kan möj
ligen tänkas ha utgjort ett avgränsat rum av ovan 
skildrade slag. Det kan ha utgjort platsen för ett 
säsongsmässigt varubyte eller andra möten och av
tal. En sådan verksamhet behöver inte avsätta några 
kulturlager att tala om (jfr t ex det äldsta Trond
heim; Christophersen & Nordeide 1994, även Ers- 
gård 1988:60). Den närmast totala fyndtomheten 
från perioden före 1100-talets mitt talar dock mot 
att platsen har använts kontinuerligt.

Om vallen är vikingatida kan den alltså inte 
knytas till kulturlagren innanför den. De har till
kommit senare. De medeltida kulturlagren kan, 
liksom kastalen och kyrkorna, däremot självfallet 
knytas till vallen. Vallen kan om den varit av gam
malt datum ha varit en lokaliserande faktor då 
byggnaderna uppfördes. Något liknande inträffade 
t ex på Öland när den stora folkvandringstida forn- 
borgen Backaborg i Algutsrums socken togs i förnyat 
bruk under tidig medeltid (Blomkvist 1978:33). Då 
förstärktes ringmuren och man uppförde ett eller 
två porttorn. Utanför borgområdet finns idag en 
ruinkyrka som sannolikt har varit ett S:t Knuts
kapell. Uppgifter om att Backaborg rantade salt till 
Vadstena kloster under 1300-talet tolkar Blomkvist

som att internationellt varubyte i form av regel
bundna marknader då ägde rum i Backaborg. Vad 
den påbyggda fornborgsmuren tjänade för syfte 
tvekar Blomkvist om. Att den skulle ha fungerat 
som en sorts stadsgräns är tvivelaktigt, menar Blom
kvist, då knappt ens några städer hade stadsmurar 
av den kalibern. Den spelade knappast heller en 
renodlat militär roll som försvarsverk eftersom 
Knutskapellet uppfördes utanför muren. Kapellet 
ger dock en indikation om att Backaborg redan 
under tidig medeltid kan ha varit en handelsplats, 
enligt Blomkvist, där den danska fjärrhandels- 
organisationen Knutsbröderna varit verksam. Till
fogas kan att Knutsgillet var nära knutet till kunga
makten, och att handeln och handelsplatserna, om 
nu Backaborg bör beskrivas som en sådan, under 
1100-talet fortfarande tycks vara delar av en 
politisk-ideologisk struktur snarare än en renodlad 
merkantil dito (jfr Ersgård 1988:187f).

Eketorps borg är ett annat exempel. Borgen 
byggdes ursprungligen under sen romersk järnålder, 
men fortsatte att brukas under folkvandringstid- 
vendeltid. Därefter låg den öde fram till dess att 
den åter togs i bruk i slutet av 1100-talet. Det finns 
intressant nog stora likheter mellan fyndmaterialet 
från Eketorps borg och det som har framkommit i 
Västergarn, bl a en likadan korsprydd 1100-talskam 
som den Harald Hansson påträffade vid grävningar 
i Västergarn (jfr nedan, Bebyggelsen).

En medeltida vall?
Oavsett när muren i Västergarn ursprungligen bygg
des, så har den haft en funktion i det medeltida 
sammanhanget. Men vilken? Ovan nämndes att 
manifesta avgränsningar av städer är ovanliga norr 
om Skåne, de som finns är Visby, Kalmar och Stock
holm. Dessa är dessutom sent tillkomna. Också i 
Norge är stadsmurar något närmast okänt. I Sarps
borg vid Glommaälvens utlopp har det dock under 
senmedeltiden och fram till idag existerat rester av 
en ansenlig jordvall, som lär ha gått tvärs över näset 
vid Sarpsforsen. Man har försökt datera vallen med 
en myntskatt från 1000-talet med något osäker 
proveniens och med ruinerna från en 1100-talskyrka 
strax utanför. Några säkra dateringar finns dock 
inte. Vallen har identifierats med den vall som 
Snorre Sturlasson berättar att kung Olav Haraldsson
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lät bygga för att stänga av näset, då han grundade 
en kaupstad i Borg omkring 1016. Det är dock oklart 
om vallen är byggd av människor eller om den är 
en naturformation. Någon tätort under vikingatid 
finns det inga belägg för, men på 1130-talet omtalas 
Borg som civitatis. Ett borgarting (snarast politiskt 
ting) omtalas likaså på 1100-talet (Helle &C Ned- 
kvitne 1977).

I det danska området och på kontinenten är 
bilden delvis en annan. Skånska Åhus har en halv- 
kretsformad stadsmur i anslutning till 1100- 
talsborgen. Åhusmuren har daterats först till 1300- 
talets början och är byggd av marksten lagd i kalk
bruk på en kallmurad grundsula. Den har bitvis vant 
försedd med vallgrav. Flera danska städer befästes 
dock redan under 1100-talet, bl a Roskilde och 
Viborg. Kanske fick också Lund redan under 1100- 
talet en mer manifest avgränsning, men tids- 
fästningen är osäker (Andrén 1993-94).

De vikingatida städerna har beskrivits som för
tätad landsbygd” (Andrén 1985). Många av plat
sernas funktioner var knutna till människor som 
hade sin egentliga hemvist utanför staden. (Det finns 
visserligen exempel på vikingatida orter, t ex Birka, 
som verkar ha haft en tydligare avgränsad stads
karaktär. Vi vet dock ännu mycket lite om dessa 
platsers funktionella och sociala organisation.) Med 
tiden växte det emellertid fram städer där människor 
levde och verkade på heltid, och därigenom en urban 
identitet. En sådan kunde förstås förstärkas genom 
att staden avgränsades från den omgivande lands
bygden med diverse gränser, bade materiella och 
immateriella. En urban avgränsning finner vi alltså 
tidigt på kontinenten, och i Danmark helt klart 
under 1100-talet (Andrén 1993-94). I det svenska 
området tycks det dock dröja längre.

I Västergarn finner vi ingen stad, men väl ett 
avgränsat rum som har gjort platsen till något annat 
än vanlig landsbygd. Även om bebyggelsen innanför 
vallen varit gles, rentav sporadisk, så har vallen 
(oavsett om den varit en gammal konstruktion eller 
nyligen uppförd) skapat en upplevelse av platsen 
som i någon mån speciell. De som har levt och verkat 
på platsen måste ha uppfattat sig som stående i 
relation till vallen och haft, om inte en urban iden
titet, så väl en ”Västergarnsidentitet”.

Kyrkorna
Att det finns två kyrkor så nära inpå varandra har 
tagits som intäkt för att platsen har varit åtminstone 
stadsliknande till sin karaktär. Det är specifikt för 
de nordiska medeltida städerna att flera kyrkor finns 
i varje stad (Andrén 1985). Det finns emellertid 
exempel på etableringen av flera kyrkor utan att 
det för den skull går att tala om någon samtida stads
utveckling. Enköping är ett sådant exempel, där tre 
kyrkor ligger tätt inpå varandra (Andersson 
1980:26, 57).

Ett annat argument har varit kyrkornas storlek. 
Den gotiska kyrkan i Västergarn består idag av koret 
till en planerad mycket stor kyrka, som dock aldrig 
färdigbyggdes (Falck 1983, se också föreliggande 
rapport). Den romanska kyrkan tillhör en av Got
lands största. Av totalt 94 kyrkor finns bara tretton 
som är lika stora eller större, och av dessa är sex 
kyrkor sannolikt yngre än den romanska kyrkan i 
Västergarn (den äldsta av dessa är från ca 1200; 
Kyhlberg 1991 tabell s 271f).

Av kyrkornas storlek kan man sluta sig till att 
ett stort ekonomiskt underlag måste ha funnits för 
att bygga och driva dem. Men vilken karaktär de 
ekonomiska förutsättningarna hade framgår förstås 
inte. Kyrkorna kan ha varit kyrkliga eller privata 
företag finansierade med tiondeinkomster, dona
tioner av jord och pengar, olika slags privilegier, 
inkomster från eventuella handelstullar eller andra 
avgifter, etc. För att närma sig ett svar på frågan 
skulle krävas grundligare undersökningar än vad 
som är möjligt i föreliggande arbete.

Kyrkornas storlek skulle också kunna tyda på 
att de har tjänat en stor (”stads-”) befolkning, men 
också detta antagande är osäkert. Det förutsätter 
en rationalitet som knappast var medeltida: ”Man 
byggde för evigheten och för att manifestera sin egen 
och kyrkans makt, inte för att räkna huvuden som 
en nutida marknadskonsulent” (Österberg 1995:94, 
jfr Svanberg 1983:14f).

Kastalen
Kastalen kopplas inte lika ofta till en eventuell stad 
i Västergarn som vallen och de två kyrkorna. Kas- 
taler brukar inte betraktas som ”urbaniserings
kriterium”. Det har hänt att städer vuxit fram intill
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borganläggningar men lika ofta saknar borgarna 
anknytning till någon stad. Floderus ansåg be
träffande Västergarn att kastalen sannolikt uppförts 
intill en gård och att man först senare, då man ville 
befästa ” marknadsplatsen”, byggde in kastalen i 
stadens försvarsvall (Floderus 1934:74).

Kastalen har beskrivits i en rad artiklar av Nils 
P. Tidmark (1931, 1933, 1936 m fl) som också 
undersökte ruinen av den år 1935. Tidmarks upp
fattning var att kastalen ingick i en kunglig borg
anläggning där den romanska kyrkan fungerade som 
borgkapell (1935, se vidare Kyrkolandskapet denna 
volym).

Kastalerna brukar liksom de befästa kyrkorna 
(dit man på grund av närheten till kastalen skulle 
kunna räkna kyrkan/kyrkorna i Västergarn), för
klaras på två sätt i litteraturen. Den ena förklaringen 
är att kastaler byggdes och kyrkor befästes på grund 
av risken för fientliga anfall från främmande folk, 
kungar eller pirater (t ex Olsson 1932). För Gotlands 
del kan man i ett sådant perspektiv peka på att 
kastalen och kyrkan/kyrkorna i Västergarn upp
fördes på en plats som låg utsatt mellan de danska 
och svenska rikena och i en tid som präglades av 
korståg och expansionistisk politik mot östliga om
råden. Den andra modellen är att peka på interna 
motsättningar mellan olika maktgrupperingar. Jes 
Wienberg menar t ex att Bornholms kyrkor befästes 
för att skydda ärkestiftets uppbörd från en upprorisk 
lokalbefolkning (Wienberg 1989a och b). På lik
nande sätt har Birgitta Fritz menat att 1200- 
talsborgarna, som ofta var om- och tillbyggda 1100- 
talskastaler, gav kungarna nya möjligheter att be
härska även de delar av landet där de för tillfället 
inte uppehöll sig och att bekämpa uppror och 
separatistiska rörelser (Fritz 1972:34). Kastalerna 
underströk, även symboliskt, makthavarnas vilja 
och förmåga att försvara sin maktposition.

För Gotlands del skulle en motsättning mellan 
kusten och inlandet kunna skisseras. Något som 
skulle kunna styrka en sådan tanke är den distri
bution av bl a kött som verkar ha skett från lands
bygden till hamnarna (Östergren 1989:213 med 
referenser). Den stora romanska kyrkan, vallen och 
kastalen skulle på så vis tjäna en kustanknuten 
verksamhet och snarare vara en markering inåt 
landet än utåt.

Ett annat alternativ är att befästningarna upp

fördes av olika lokala makthavare som en markering 
mot en expanderande kyrklig och/eller världslig 
centralmakt (Anglert 1984). Ett sådant alternativ 
kan inte heller lämnas oprövat för Västergarns och 
övriga Gotlands kastalers del. Som nämndes in
ledningsvis är det inte omöjligt att både i Paviken 
(jfr t ex Carlsson 1993) och det medeltida Väster
garn se manifestationer av en eller flera gårdar i 
området. Är det dessa som har manifesterat sig i 
monumenten, gentemot andras maktanspråk?

Det är dock också möjligt att sätta in Västergarn 
i ett sammanhang där kastalen och de andra monu
menten uppförs som en manifestation av en central
makts expansiva strävanden i kustområdena (vidare 
nedan).

Västergarns kastal är rund. Tre andra got
ländska kastaler är också runda: Hamra, Öja och 
Sundre. Övriga nio kastaler är fyrsidiga (Tidmark 
1931:4). Förutom Västergarnskastalen ligger de 
runda kastalerna samtliga vid Gotlands sydspets. 
Enligt Kyhlberg (1991:177ff) ska de runda kas
talerna vara yngst och han daterar kastalen i Väster
garn till andra hälften av 1200-talet. Men den 
dateringen är osäker. Kyhlberg förutsätter att kas
talen i Västergarn har uppförts samtidigt som det 
yngre kyrkobygget, och därmed blir dateringen ett 
cirkelbevis. Den runda formen är emellertid intres
sant. Kyhlberg påpekar de runda kastalernas likhet 
med de kontinentala ”donjonerna”, dvs central
tornen till gårds- eller slottsbyggnader (Kyhlberg 
1991:178). Den kungliga kastalen i slottet Tre 
Kronor i Stockholm är av den typen. De fyrkantiga 
kastalerna, som Kyhlberg menar är äldre, avspeglar 
enligt samme författare mera lokala förhållanden, 
kanske fiskala. Att dessa representerar en lokal 
tradition menar Kyhlberg visas av att det är denna 
form som tas upp när bönderna själva börjar upp
föra stenhus, s k gårdskastaler, och inte den runda 
(ibid:183f, jfr Svahnström 1966:214). Både fyr
kantiga och runda kastaler dateras dock regel
mässigt till 1100-talet (århundradets andra hälft) 
och någon tidsmässig skillnad kan i dagsläget inte 
fastslås. En eventuell motsatsställning mellan de 
runda i söder belägna kastalerna och de fyrkantiga 
i norr (vars form tas upp lokalt på gårdarna) utgör 
dock en potential för vidare studier. Kanske finns 
det anledning att skilja på den södra och den norra 
delen av ön och skissa på olika förklaringar för de
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båda områdena? Var till exempel maktstrukturen 
olika i söder respektive i norr? Och var i detta 
spänningsfält hamnar i så fall Västergarn?

Bebyggelsen
Den äldsta karta som finns över Västergarn är skatt- 
läggningskartan upprättad 1701-1702. Hur de 
medeltida förhållandena har varit är därför svårt 
att komma åt på annat sätt än genom arkeologiska 
undersökningar. Ortnamnen speglar sannolikt en 
lång period (se Värden i Västergarn).

Mer generellt kan anföras att platsen möjliggör 
goda kommunikationer både utåt via hamnen, och 
inåt land via den numera uppslammade Idån och 
till den anslutande vattendrag, liksom vägnätet. 
1701 års karta visar att det framför allt är kustläget 
och hamnen som har präglat bebyggelsen. Här finns 
en lastageplats och Hamngården. Bestickande är att 
gårdarna ligger i det närmaste på rad längs kustlinjen 
och tämligen neddraget, i höjd med vallens ändar 
(både utanför och innanför vallen finns gårdar). 
Bebyggelsen kan därför antas ligga närmare stran
den 1701 än vad den gjorde under medeltiden (jfr 
diskussionen om kulturlagren i föreliggande rapport, 
Medeltida kulturlager), om någon fast gårds
bebyggelse fanns här då. Bestickande är också att 
det finns en väg som löper strandparallellt nedanför 
gårdarna, medan vägnätet annars präglas av väg- 
sträckningar som löper från gårdarna vid stranden 
och mot inlandet. Det finns 1701 flera vägar som 
leder österut, medan den gård som ville nå hamnen 
måste nyttja den gemensamma strandparallella 
vägen. Det är tänkbart att, om äldre gårdar har 
funnits högre upp från stranden, de vägar som 1701 
löper i öst-väst tidigare haft funktionen av ”tvär
gator” (jfr vattugränder) från gårdarna ner mot 
stranden. Den större väg som idag löper mellan 
Hamngården och kyrkan kan dock tidigt ha haft 
funktion av öst-västlig huvudväg. Intill och sydväst 
om kyrkogården öppnar sig denna huvudväg och 
sväller ut till att bli torg- eller tåliknande. Platsen 
kan ha varit betydelsefull som samlingsplats för 
tings- eller sockenstämmor (jfr Erixon 1978 [1952]). 
Kyrkan bör ha intagit en dominerande roll i sam
hället vid vallen, såväl på 1600- och 1700-talen som 
tidigare.

1928 utförde Harald Hansson en undersökning

innanför vallen, femtio meter söder om korkyrkan 
(Floderus 1934:69ff, jfr Västergarns antikvariska 
historia). Han påträffade här byggnadslämningar 
bestående av ett eller flera stenlagda golv samt spår 
av kalkbruk. Ovanför golvet fanns ett kulturlager 
som bl a innehöll botten till ett dosformigt spänne, 
ett dj urhuvudformat spänne av 1100-talstyp samt 
sju mynt från 1300- till 1500-talen. Keramiken 
bestod av stengods och glaserat rödgods. Också en 
kam av speciell typ, daterad till 1100-talet, fram
kom. Kammen är en handtagskam där skenorna är 
försedda med tre korsformade genombrytningar 
genom vilka man ser ett underliggande bronsbleck. 
Kamtypen finns i fyndmaterial från flera medeltida 
lokaler, bl a Lund, Sigtuna, Skara, Eketorp III, 
S venstorp i Skåne samt norska Trondheim, Bergen 
och Oslo. Kamtypen har också påträffats i England 
(Floderus 1934:71f, Borg 1998:295 med referenser, 
se också figur 4 i Västergarns antikvariska historia).

Fyndet av kammen kan kanske tillsammans med 
uppgifterna om hus med stengolv och eventuellt 
kalkbruksmurade väggar tala för att en speciell 
bebyggelse har funnits här. Omkring sekelskiftet 
1700 tillhör marken kyrkan, den är då ängsmark, 
en s k ”prästäng” använd för slåtter (jfr Ekberg 
1951). Prästgårdarna på Gotland ligger som regel i 
omedelbar anslutning till kyrkan, ofta med gårds
tomten gränsande till kyrkogården (Svahnström 
1951). Kanske har prästbostället tidigare legat här, 
eller andra byggnader tillhöriga kyrkan? Något som 
skulle kunna tala för det är att P. A. Säve i sin 
reseberättelse från 1870 benämner platsen ”Präst- 
högården” (Säve 1870, kartritning, se figur 2 Inled
ning). I vilket fall som helst tyder uppgiften på att 
en prästgård vid någon tidpunkt har funnits i när
heten. Om prästgården låg intill och söder om kyr
kan har den öst-västliga huvudvägen kanske löpt 
genom ett kyrkligt område, snarare än utanför det. 
Skillnaden är viktig för att vi ska förstå det medeltida 
Västergarn. Har vägen gått från hamnen upp mot 
och in i ett kyrkligt område, eller har vägen gått 
förbi det? Utan kompletterande arkeologiska under
sökningar lär vi dock inte kunna reda ut hur det 
har förhållit sig.

Det finns också andra uppgifter om bebyggelse
lämningar i området intill kyrkorna och kastalen. 
Enligt Tidmark har Säve uppgivit att man ”10 steg 
norr om tornet, 4 alnar under marken” hittat spår
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av bebyggelse i form av ett golv av kalkstenshällar 
(Rapport ATA dnr 3603/35). Vad dessa uppgifter 
kan representera är för närvarande oklart. Har 
ytterligare stenbyggnader funnits intill de nu synliga? 
I sammanhanget kan också erinras om Lithbergs 
uppfattning att kastalerna på Gotland varit fasta 
prästhus (Lithberg 1932:65ff).

Tolkningsforslag
Västergarn är beläget på den gotländska kusten, 
dvs i ett utpräglat gränsområde mellan hav och 
land och mellan riken (det svenska, det danska och 
det gutniska). Denna strategiska belägenhet måste 
ha haft betydelse för platsens utveckling. Den 
”Garnsvik” som här förenade hav och inland kan 
ha varit av central betydelse för den eller de som 
ville kontrollera ett större område, både socialt och 
territoriellt. Paviken kan ha varit uttryck för en 
sådan kontroll i ett vendel- och vikingatida samman
hang, om vi tänker oss platsen som en hamn eller 
port genom vilken människor och ting passerade in 
i eller ut ur ett (inte i första hand geografiskt defi
nierat) rike. Garnsviken har flera möjliga hamn- 
och bebyggelselägen, och begreppet Garns hamn 
är därmed ett föränderligt begrepp (se Värden i 
Västergarn). Det kan inte uteslutas att ytterligare 
lämningar än de kända finns någonstans i området. 
Dock förefaller det som om den fyndtomma 
perioden mellan Pavikens upphörande och upp
förandet av 1100-talskyrkan en kilometer söder 
därom är reell. Förlorade platsen under denna period 
betydelse som ett socialt och politiskt viktigt rum? 
Och varför blir i så fall platsen åter viktig hundra 
till hundrafemtio år senare?

Överhetens expansion mot kusterna 
I det danska riket sker under 1100-talet en över
hetens expansion ut mot kusterna. I mitten av år
hundradet uppförs borgar, kastaler, på ömse sidor 
om Stora Bält och utmed Själlands kuster (Andrén 
1985:82). Kastalerna har bl a tolkats som ett 
”nationellt” försvar mot venderna, men ska enligt 
Andrén snarare betraktas som en pacificering av de 
grupper som hade sin maktbas på och vid havet. 
Kastalerna ses alltså som en markering av att kunga
makten från och med nu dominerade kusterna och 
kunde tillgodogöra sig det kustbundna överskottet

i form av t ex tullar, färje- och fiskeavgifter. Det är 
också nu som man för första gången kan belägga 
en övergång från krigsledung till skatteledung. Kyr
kans systematiska tillägnelse förändras också. 1171 
införs ett nytt biskopstionde som sannolikt var mer 
betungande än de gamla avgifterna eftersom det 
resulterade i ett skånskt uppror 1181-82 (ibid.). 
Kastalerna är med andra ord en markering av hur 
det feodala samhället expanderar. En likartad situa
tion bör ha varit för handen i det blivande svenska 
riket, dvs att de regala och/eller feodala rättig
heterna utvidgades över kusterna och havet. Ett 
tecken på det kan vara befästandet av Kalmar- 
kustens kyrkor under perioden ca 1170-1250 
(Andersson 1983, Boström 1983) liksom alla de 
kustkastaler som uppfördes längs östkusten under 
Knut Erikssons tid (Olsson 1932, Tuulse 1952).

På Gotland brukar man dock anta att det rådde 
andra förhållanden, eftersom kungamakten sak
nades här. Det är ändå en rimlig hypotes att de 
kustanknutna kastaler som uppfördes var ett led i 
en pacificering också av den gotländska kusten, i 
meningen att makthavare, kungliga eller andra, här 
manifesterade sin rätt till kustens potentiella rike
domar. Kastalen skulle också ha kunnat tjäna som 
lagerlokal för uppbörden.

Kastalerna kan i ett sådant perspektiv betraktas 
som kraftfulla symboler för feodalherrars makt
utövning och närvaro i området, även då de själva 
inte fysiskt uppehöll sig där.

De närmare ägo- och dominansförhållandena i 
Västergarn kan bara bli en spekulation. Den runda 
kastalen kan som ovan nämnts tolkas som uttryck 
för en världslig makt, av en annan kaliber än en 
gårdskastal hörande till en ”farmannagård” (jfr 
Svanström 1966; Floderus 1934, Tidmark Rapport 
ATA dnr 3603/1935:5). Kanske kan keramiken från 
kulturlagren, som visar stora likheter med urbana 
högreståndsmiljöer både i Visby och på svenska 
fastlandet (Roslund, denna rapport), tala för en 
sådan tolkning.

Men kyrkan tycks av undersökningens resultat 
att döma, trots västportal och ett planerat västtorn, 
också ha uttryckt en betydande kyrklig makt (jfr 
Kyrkolandskapet). Tolkningen att västtorn sig
nalerar världslig makt är för övrigt inte entydig. De 
många romanska västtorn som börjar uppföras 
under slutet av 1100-talet kan också tolkas som att
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de manifesterade ett förvärv av regala rättigheter, 
antingen den priviligierade var en världslig eller 
kyrklig potentat (Andrén 1985:90, Klackenberg 
1986:355). I detta behöver inte ligga någon mot
sättning. Kyrklig och världslig makt samverkade i 
mångt och mycket under denna tid och någon form 
av samverkan kan avspegla sig i byggena i Väster
garn (se fig. 9 Värden i Västergarn). Senast i mitten 
av 1200-talet har här funnits en samling tätt 
placerade byggnader som utåt har signalerat en 
enhet av både världslig och kyrklig makt. Tyvärr är 
det ännu svårt att fånga den relativa kronologin 
mellan monumenten, vilket är nödvändigt för att 
det ska vara möjligt att skikta bebyggelsen i olika 
tidsbilder.

En icke förverkligad intention?
Den senare tillkomna 1200-talskyrkan är måhända 
ett tecken på att något nytt har varit på gång. 1200- 
talet är det århundrade då en ny ekonomisk dynamik 
får tydliga återverkningar i källmaterialet. Mynt- 
ningen och användandet av mynt accepteras och 
får en mer generell roll. I Västergarns kulturlager 
är de äldsta mynten från 1200-talet. Den reguljära 
hanseatiska handeln börjar nu synas tydligt, och 
skeppsbyggeriet förändras (Varenius 1992). Stads
väsendet börjar framträda på allvar. Vid sekelskiftet 
1300 var det tjugo orter i det svenska riket som 
hade urbaniserats, mot bara fyra hundra år tidigare 
(Klackenberg 1986:343).

De kyrkor som finns i 1200-talsstäderna har 
oftast uppförts innan platsen har blivit stad. På 
samma sätt har de många kastaler som byggdes 
längs de danska kusterna senare tillagts strand- 
bunden marknadsbebyggelse (Ersgård 1988:154ff). 
Kastaler och kyrkor har föregått städernas etab
lering.

Urbaniseringarna var normalt sett regala och 
en kontinuitet i markägandet kan vara en orsak till 
sambandet kastal-stad. Det finns dock enstaka 
exempel på att kungamakten har överlåtit sina 
regala rättigheter. (Och på kontinenten var feodal 
urbanisering vanligt förekommande under 1200- 
talet). Ett fall inträffade 1279, då Linköpings- 
biskopen Henrik av kung Magnus utverkade rättig
heten ”att på jordar som han har i orten Berga i 
Finnveden inrätta en köpstad” (översättning från 
latin efter Klackenberg 1986:339). Av någon an

ledning förverkligades dock aldrig intentionen. 
Berga blev aldrig någon stad, kanske för att kyrkans 
ställning i Finnveden försvagades efter biskop Hen
riks död kort tid efter att privilegierna utfärdats, 
kanske för att konkurrensen från den nya staden 
Jönköping var för stark (Klackenberg ibid:340).

Det finns fler exempel, om än inte lika väl 
historiskt belagda, på att andra än kungarna haft 
intresse och möjlighet att anlägga och/eller beskydda 
städer. Klackenberg nämner hamnplatsen Häst
holmen vid Vättern, som abbotten i Alvastra hade 
intressen i, och Skarabiskopens beskydd av Skövde 
och Falköping (ibid:344 med referenser).

Kanske kan också Åhus räknas hit. I mitten av 
1100-talet uppförs här, på den nordvästra stranden 
innanför Helgeås utlopp i Östersjön, borgen Aoshus. 
Under 1100-talets andra hälft uppförs sedan, enligt 
gängse dateringar, en Mariakyrka (jfr Vä ovan). 
Man har antagit att kyrkan uppfördes intill en be
fintlig marknadsplats, men inga lämningar har på
träffats som skulle kunna bekräfta detta. Från slutet 
av 1300-talet finns en uppgift om att Åhus år 1149 
övergått från kungamakten till kyrkan och att plat
sen då var en stad. Uppgiften är källkritiskt disku
tabel (Rosenberg 1984:6ff), men senast under 1200- 
talets förra hälft verkar Åhus ha kommit under 
kyrkan (ärkebiskopen). Från denna tid, 1200-talets 
förra hälft, är de äldsta lämningarna i Åhus. Bland 
dem återfinns lerbottnar (Rosenberg ibid:56, jfr 
Ersgård 1988). Som Erik Cinthio har framhållit 
verkar borgen ha varit av vital betydelse för fram
växten av staden (Cinthio 1973:6).

Belysande är också den danska ärkebiskops- 
striden på 1250-talet. Kungen anklagade då ärke
biskopen bl a för att ha anlagt en köpstad, enligt 
Klackenberg förmodligen Åkirkeby på Bornholm, 
på kyrklig mark, vilket skulle vara ett intrång i de 
regala rättigheterna. Ärkebiskopen försvarade sig 
med att han inte hade grundlagt någon stad utan 
bara förbättrat en som redan fanns, och att kyrkan 
måste se om sitt hus så att den kunde sig skaffa sig 
de rättmätiga intäkterna.

De påträffade lerbottnarna i Västergarn kan 
kanske placeras in i ett sådant scenario. Ett par - 
tre lerbottnar har påträffats i området innanför 
vallen (se föreliggande rapport, Medeltida kultur
lager). Materialet är litet men det är också små ytor 
som har undersökts och fler lerbottnar kan antag
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ligen finnas. Dateringen av lerbottnarna i Västergarn 
är fortfarande oklar. Kulturlagret i deras närhet 
tycks dock huvudsakligen, av keramiken att döma, 
tillhöra tiden från ca 1200 och fram till mitten av 
1300-talet (Roslund, bilaga denna volym). De äldsta 
mynten från kulturlagret är från 1200-talet (se 
Medeltida kulturlager). Lerbottnarna kan antas 
tillhöra ungefär samma tid, vilket skulle stämma 
bra med att lerbottnarna normalt representerar den 
första verksamheten på en marknadsplats (Ersgård 
1988:158). Utan att bestämt kunna hävda det kan 
en analogi med Ersgårds tolkning att lerbottnarna 
tyder på en central styrning av platsens organisation 
och en bestämd relation mellan bodarnas nyttjare 
och ”stads- eller marknadsherren” vara intressant. 
Att ett sådant förfarande framstod som helt rimligt 
på 1200-talet framgår av Snorres uppgifter om hur 
städer grundades, även om han förlägger händel
serna till tusentalet eller rentav tidigare: ”Han (Olav 
Haraldsson) mätte ut tomter för gårdar och gav dem 
till bönder och handelsmän eller andra som han 
ansåg behövde dem och som ville bygga hus.” (Olav 
den heliges saga, övers. Johansson 1992).

Huruvida biskopen i Linköping kan tänkas ha 
haft några intressen i Västergarn är okänt. Det finns 
inga bevarade uppgifter om ägoförhållandena på 
platsen. Att Linköpingsbiskopen liksom kanske ock
så andra betydande maktgrupperingar från Öster
götland intresserat sig för ön har Johan Rönnby 
argumenterat för (Rönnby 1995). Han pekar bl a 
på att Roma klosters moderkloster var Nydala i 
Östergötland, som grundades av biskop Gisle.

Västergarn karakteriseras av sin goda hamn och 
förbindelseled med inlandet. Tillgång till en sådan 
plats måste ha varit av intresse för en utifrån kom
mande makthavare som ville etablera sig på Got
land. Hamnen har av senare skriftliga källor att 
döma uppenbarligen spelat en roll som viktig mötes
plats. Detta kan också tänkas visas av den hög
klassiga keramiken. En annan faktor att räkna med, 
som kan ha dragit till sig feodalherrars intresse, är 
det rika fisket. Det är väl belagt att det har före
kommit ett betydande fiske i vattendragen här 
(Värden i Västergarn).

Det feodala rummet
Oavsett om vallen är äldre eller uppförd i ett 1200- 
talssammanhang har den vid den tidpunkten kunnat

uttrycka vad enklare diken och staket representerade 
i andra 1200-talsstäder (Hedvall 1997). Makten 
över området innanför vallen och den eventuella 
rättsliga avgränsningen manifesterades av de sten
byggnader som låg som portbyggnader i vallen, 
längs vägen mellan hamnen och landet innanför 
kusten.

Det finns en tydlig dualism i platsens organi
sation, mellan stenbyggnaderna och den (fortfarande 
närmast okända) bebyggelsen närmare hamnen, 
uppförd i mer förgängliga material. Denna dualism 
känns igen från betydligt äldre centralplatser som 
t ex den vikingatida staden Birka, där verkstäderna 
låg nere i det s k Svarta Jordsområdet medan långhus 
av högstatuskaraktär var uppförda i de högre be
lägna områdena intill stadsvallen. Kanske kan vi i 
vissa avseenden tala om en sorts kontinuitet. Men 
Västergarn faller också väl in i ett mönster som 
alltfler studier av medeltida förhållanden pekar på, 
nämligen hur de feodala relationerna (jordräntan 
mm) gav herraväldet en rumslig aspekt som det inte 
hade haft förut. Herraväldet ”territorialiserades” 
(Lindkvist 1979:176). De feodala maktrelationerna 
och sociala grupperingarna strukturerades genom 
vissa platser. En hypotes är att en del av dessa platser 
var utformade som ”miniatyrer” av hela det feodalt 
ordnade landskapet med dess olika sociala och 
maktpolitiska komponenter. Några av dessa platser 
var vad vi betraktar som regelrätta städer. Andra 
tog sig uttryck som det vi ser i Västergarn, utan att 
vi för den skull behöver betrakta platsen som en 
”ofullgången stad”.

Slutord
Västergarn med sin ansamling av fornlämningar, 
kulturlager, ruiner och stående monument lämpar 
sig synnerligen väl för olika slags rumsliga analyser. 
Fler kan säkert göras än de som skissats i denna 
skrift. En förutsättning om det ska vara möjligt att 
nå det historiskt specifika är emellertid att det går 
att separera lämningarna och hänföra dem till olika 
faser eller tider. Detta har visat sig vara svårt att 
göra utifrån hittills företagna undersökningar i 
Västergarn. Kommande undersökningar borde där
för fokusera på detta. Det är också viktigt att notera 
att den slags forskning som är inriktad på analyser 
av karaktären ”maktens landskap” kräver att alla



Staden Västergarn? 95

arkeologiska ingrepp i ett område ses som ingrepp i 
en större helhet, d v s i betydligt större sammanhang 
än det enskilda schaktet. Förhoppningsvis bidrar 
föreliggande texter till att skapa förutsättningar för 
att problematisera resultaten också från kommande 
mindre schaktövervakningar i Västergarn.
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ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MEDELTIDA 
KULTURLAGER INOM VÄSTERGARN SVALLEN 1989

Fastigheterna Snauvalds l5, Lauritse 18B, Lauritse 31, Lauritse 115 och 
Ammor 61, RAÄ 50, Västergarns socken, Gotland

Projektet Västergam och uppdragsarkeologin 
Kunskap sav delningen, Riksantikvarieämbetet

med bidrag av Mats Roslund

Inledning
Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, 
RAGU, utförde i september-oktober 1989 en arkeo
logisk undersökning i ett medeltida kulturlager, 
RAÄ 50 i Västergarns socken, Gotland. Området 
ligger innanför en halvkretsformad vall av sten 
(RAÄ 1), och i den östra delen av området finns 
också en romansk kyrkoruin (RAÄ 24), en kastal 
som även den är ruinerad (RAÄ 25) och en yngre 
gotisk korkyrka som är i bruk idag. (För en mer 
ingående beskrivning av Västergarnskomplexet och 
dess topografi, se kapitlet ”Värden i Västergarn”.)

Under försommaren 1989 hade RAGU genom
fört en mindre förundersökning inom fastigheten 
Snauvalds l5. Genom undersökning med provkäpp 
på sex olika platser kunde förekomst av vikingatida 
och medeltida kulturlager med en tjocklek på 0,35- 
0,60 m konstateras. Ansvarig för förundersökning 
och rapport var Eric Swanström, RAGU (rapport i 
ATA, dnr: 2491/89).

Den aktuella undersökningen gjordes med an
ledning av nydragningar av avlopp och omläggning 
av vattenledningar inom fastigheterna Snauvalds Is, 
Lauritse 18B, Lauritse 31, Lauritse lls och Ammor 
61 (figur 1). Undersökningsområdet låg centralt 
innanför Västergarnsvallen och berörde ett medel
tida kulturlager, RAÄ 50. Uppdragsgivare var Got
lands kommun. Ansvariga för undersökningen var 
Monica Wennersten och Christian Runeby. Monica 
Wennersten har också varit behjälplig under arbetet 
med rapporten och även läst rapportmanus.

Rapporten har utarbetats inom projektet 
Västergam och uppdragsarkeologin, Riksantikvarie

ämbetet, Kunskapsavdelningen, och är baserad på 
undersökningens dokumentationsmaterial i form av 
planritningar, profilritningar, anläggningsbeskriv- 
ningar samt fotografier. Fynden har registrerats av 
SESAM-projektet i Visby. Dessutom har keramik
materialet bearbetats av Mats Roslund (se bilaga).

Som nämnts i inledningskapitlet har vi valt att 
i denna tryckta rapportdel endast ta med samman
fattande resultat med exempelvis översiktliga kultur- 
lagerbeskrivningar och kortare tabeller över schakt, 
anläggningar och fynd. För detaljerade schakt- och 
anläggningsbeskrivningar, fyndlistor samt plan- och 
profilritningar hänvisas till material i ATA.

Undersökningen - metod och 
genomförande
Vid ett flertal tidigare undersökningar hade det visat 
sig att området innanför vallen hade medeltida 
lämningar i form av kulturlager, även om dess ut
bredning och omfattning varit osäker (för en nog
grann genomgång av tidigare undersökningar, se 
"Västergarns antikvariska historia” och översikts
karta). Förundersökningen på fastigheten Snauvalds 
Is (dnr: 2491/89) som företogs med provkäpp visade 
att det också här fanns kulturlager, vilket motiverade 
en fortsatt undersökning.

Monica Wennersten beskriver undersökningen 
i artikeln Undersökningar innanför Västergarns- 
vallen på följande sätt: ”Undersökningsområdet var 
beläget centralt inom Västergarnsvallen, och be
rörde, RAÄ 50, ett medeltida kulturlager med känd 
sträckning från Västergarns kyrka och ca 250 m åt
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SV. Ledningsdragningar skulle göras dels söderifrån 
fram till vägen mot Sanda, parallellt med och ca 
110 m öster om kustvägen, dels längs Sandavägen 
mot kyrkan med förgreningar in på angränsande 
tomter. På tidigare icke exploaterad mark grävdes 
för hand 1 m breda schakt till en sammanlagd längd 
av ca 190 m och ned under kulturlagernivå. Jorden 
sållades och allt fyndmaterial tillvaratogs. Inom 
områden där omläggning skulle göras av befintliga 
ledningar företogs kontroll vid schaktningen och 
vissa nya iakttagelser kunde göras” (Wennersten 
1990:228).

Undersökningsschakt och anläggningar ritades 
i plan och profil, och dokumentationen innehåller 
också fotografier. Alla fynd omhändertogs men vissa 
recenta föremål rensades ut vid fyndregistreringen 
(se fyndlistor). Vid undersökningen togs också ett 
antal fosfatprover vars resultat förvaras i ATA. Inga 
14C-dateringar har gjorts på materialet.

Undersökningen hade en expeditiv karaktär 
eftersom en fornlämning kunde skadas vid exploa
tering.

Resultat och tolkning
Det undersökta området ligger mellan ca 3,2-4,4 
meter över havet. Teoretiskt sett borde det således 
kunna ha lämningar från åtminstone mitten av l:a 
årtusendet (se t ex strandnivåberäkningar i Carlsson 
1987:7). Området är dock mycket flackt och det 
har tidigare konstaterats att den medeltida kera
miken i kulturlagren varit svallad (Elfwendahl 
1989:56). Detta kan tyda på att vattennivån fluk
tuerat och att aktiviteterna i strandzonen endast 
varit temporära ända in i medeltid.

Det har också visat sig svårt att datera kultur
lagren. Ofta nämns dateringen vikingatid - tidig 
medeltid (se t ex rapport ATA dnr: 2491/89), men 
beläggen för en sådan tidig datering är svaga. Elf
wendahl är kanske den som tydligast uttalat sig om 
dateringen och menar att lämningarna troligen här
rör från den senare delen av medeltiden (Elfwendahl 
1989:55). Det bör dock påpekas att hans under
sökningar framför allt berörde västra delen av om
rådet, dvs närmare strandlinjen, även om de till 
viss del sammanfaller med undersökningsschakten

Figur 1. Scbaktplan över 1989 års undersökningsområde.
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i denna rapport. Dateringsproblematiken berörs 
också i de tematiska diskussionerna.

I föreliggande rapport har det inte funnits något 
ekonomiskt utrymme för att göra 14C-analyser. 
Dateringarna kommer därför främst att luta sig mot 
Mats Roslunds arbete med keramiken och delvis 
på myntens dateringar.

I denna tryckta rapportdel finns endast en 
sammanfattande beskrivning och tabell över an
läggningstyper, schakt och fynd. För en fullständig 
redovisning hänvisas till den renskrivna rapporten 
i ATA.

Kulturlager
Som syns av exemplet i figur 2 (en profil från schakt 
1 på Lauritse 31), så finns det inga urskiljbara lager 
eller någon stratigrafi inom kulturj orden, något som 
också gäller de andra schakten. Kulturj orden täcks 
av ett decimetertjockt torvlager och sedan vidtar 
ett homogent lager med brunsvart/gråsvart sandig 
humus. Detta överensstämmer också med beskriv
ningar av kulturlagren gjorda vid andra under
sökningar i området. Det första som slår en är att 
plöjning kunde vara orsak till den oskiktade kultur
jorden. Detta antagande skulle stödjas av att anlägg
ningarna påträffats först 0,3-0,4 m under marknivå. 
Vid förfrågan säger sig dock de ansvariga för under
sökningen inte ha haft en känsla för att jorden varit 
plöjd. Orsaken bakom de störda kulturlagren är 
således oklar, men det kan konstateras att föremål 
från en lång tidsperiod ligger blandade. Detta har 
också uppmärksammats av Mats Roslund vid be
arbetningen av keramiken. Han påpekar där att 
blandningen av olika godstyper är stor och att de 
härrör från en mycket bred tidsperiod (1100-1900-

talen). Vid den medeltida hamnplatsen Kapelludden 
på Öland, som återkommer i diskussionen längre 
fram, hade man liknande förhållanden med omrörda 
lager. Här fanns sentida föremål av porslin och 
fajans, inte bara spridda i kulturlagren, utan också 
i anläggningar tillsammans med medeltida fynd.

Kulturlagrens tjocklek är relativt jämna över 
hela undersökningsområdet och varierar mellan 0,2- 
0,4 m. I nordöstra delen av undersökningsområdet 
(Snauvalds Is) var emellertid kulturlagret något 
tjockare och uppgick i schakt 2 till 0,6 m. De flesta 
anläggningarna finns inom fastigheten Snauvalds 
Is som är belägen i den nordöstra delen av under
sökningsområdet, och här finns också den över
vägande andelen fynd (ca 80 %). Man kan också 
nämna att detta område, vilket hade de kraftigaste 
och fyndrikaste kulturlagren, ansluter till den gamla 
Sandavägen som låg något längre norr ut än nu
varande vägsträckning. Vid eventuella framtida 
undersökningar bör man fundera på att bl a prio
ritera detta område.

Schakt och anläggningar
Totalt undersöktes nio schakt, och i ytterligare fyra 
schakt gjordes schaktkontroller (se bilaga schakt
tabell). Sammanlagt undersöktes en yta av 205 
kvadratmeter. Fem av dessa schakt innehöll anlägg
ningar (se bilaga anläggningstabell).

I Snauvalds Is, schakt 1, längst norrut i under
sökningsområdet fanns 20 anläggningar (A1-A20). 
Till största del bestod de av nedgravningar i form 
av grunda gropar (Al, A3, A13, A14, Al7, A18, 
A20), en kolgrop (A4), en nedgravning med stolphål 
(A6), en ränna (A8) och ett dike (Al6). Dessutom 
påträffades en mindre stensamling (Al 9), ett stör-

Lauritse 31 

Profil

(Del av) Schakt 1 från väster

Brun/svart sandig humus, täckt av 0,1 m torv

Gul sand

Figur 2. Ett exempel på en kul- 
turlagerprofil från schakt 1, Lau
ritse 3:1. Liksom i hela under
sökningsområdet är kulturlagret 
homogent och utan inre av
gränsade lager.
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hål(?) (A15), rester av störar (AIO, All) och ett 
stolphål (A2). En stenpackning (A12) har tolkats 
vara en del av en vägbank, tillhörande den gamla 
sträckningen av Sandavägen. Anläggning 5, en 
”sandlins” innehöll en mängd flinavslag. Någon 
närmare analys har inte gjorts av dessa, men en 
jämförelse kan göras med de stora mängder flinta 
som påträffades i det närliggande Paviken. Dessa 
har av Per Lundström tolkats som tillverkning av 
eldslagningsflinta, kanske för avsalu (Lundström 
1981:53). Av anläggningarna i schakt 1 är en ler- 
botten (A7) och en klockgjutningsplats (A9a och b) 
av speciellt intresse och behandlas mer ingående 
nedan.

En stor mängd fynd (drygt 80 % av det totala 
antalet) påträffades i schakt 1, Snauvalds V, både i 
anläggningar och spridda i kulturlagren. För att ge 
en uppfattning om den relativa fyndmängden 
betyder detta ungefär dryga 30 fynd per schakt
meter.

På Snauvalds Is, i schaktet ”Vägen”, som är 
beläget vinkelrätt under nuvarande Sandavägen, 
påträffades två anläggningar A (stenkantad mörk- 
färgning) och B (stensamling), båda fyndtomma 
liksom schaktet i övrigt. På sträckan längs med 
Sandavägen, inom fastigheten Ammor 61 mitt i 
undersökningsområdet, fanns fem nedgrävningar av 
mer anonym art (A1-A5) och föremål spridda i 
kulturlagret.

På fastigheten Lauritse 18B, schakt 1, i under
sökningsområdets sydvästra del påträffades åtta 
anläggningar. De utgjordes av tre nedgrävningar 
(Al, A5, A7), en mörkfärgning (A6), en lerpackning 
(A2), en mindre stenrad (A3), störar (A4), samt en 
lerbotten (A8) som behandlas närmare nedan. Fynd
mängden kan emellertid inte mäta sig med schakt 1 
vid Snauvalds l5. I Lauritse påträffades i genom

snitt 8 fynd/meter, att jämföra med dryga 30 fynd/ 
meter vid Snauvalds. En fyndtom anläggning, Al, 
fanns i schakt 2 vid Lauritse 18B. Det bör också 
påpekas att man tidigare gjort undersökningar inom 
detta område (Elfwendahl 1989 och översiktskarta 
i kapitlet ”Västergarns antikvariska historia”).

Sammanlagt påträffades således totalt 36 an
läggningar, med koncentration i den nordöstra samt 
i den sydvästra delen av undersökningsområdet. Det 
är tyvärr inte möjligt att knyta anläggningarna till 
några tolkningsbara konstruktioner.

Av anläggningarna kan man speciellt lägga 
märke till lerbottnarna A7, Snauvalds l5, och A8, 
Lauritse 18B. Även A9, Snauvalds Is är mycket 
intressant och har vid bearbetningen omtolkats till 
att sannolikt utgöra lämningar av en klock
gj utningsplats, bestående av en ugnsbotten och ett 
gj utformsfundament.

Anläggning 7 och 8 - lerbottnar 
Anläggning 7 var belägen inom fastigheten Snau
valds l5 och tolkades som en lerbotten. Den låg 0,4 
m under marknivå och bestod av grå, torkad lera i 
en trågliknande, 0,2 m djup, nedgravning i den 
sterila sanden. Anläggningen, som bara delvis kunde 
grävas fram, hade en sida som var 1,8 m lång. Till 
formen var den fyrkantig med avrundade hörn (figur 
3 och 4).

Lerbottnen A8 inom fastigheten Lauritse 18B, 
låg även den 0,4 m under marknivå. Denna lerbotten 
var mer diffus och mer lik ett lager än en skålformad 
nedgravning. Inom anläggningen fanns även en 
klack av gulröd lera, möjligen bränd (figur 5 och 
6). Antalet fynd som kan knytas till respektive an
läggning skiljer sig också mycket åt. Vid A7, Snau
valds 1J, fann man stora mängder keramik, liksom 
slagg, en pärla, en tärning mm. På den förmodade

Profil A7, Snauvalds 1

-4,40

Brun/svart sandig humus

Figur 3. Profilritning av lerbotten A7, 
Snauvalds Is.
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Figur 4. Lerbotten A7 från Snauvalds Is. Foto från 
nordväst, taget av Christian Runeby (Unr 2093:8).

lerbottnen på Lauritse 18B finns endast två fynd
poster registrerade, en bit flinta och bränd lera.

Det bör dock påpekas att tolkningen av A7, 
Snauvalds V, till en medeltida lerbotten stöter på 
vissa problem. Mats Roslunds analys har visat att 
keramiken i denna anläggning härstammar från en 
mycket bred tidsperiod. Detta skulle kunna betyda 
att anläggningen är eftermedeltida (Roslund, denna 
rapport). Men som ovan konstaterats kan bland
ningen av olika godstyper ha orsakats av att kultur
lagren är omrörda genom senare aktiviteter.

Liknande lerbottnar har tidigare påträffats i 
Visby (Jacobsson 1984:214) och vid Västergarn i 
en annan undersökning (Wennersten et al 1998:20). 
Från fastlandet är de framför allt kända från Syd
sverige men de finns också på Öland. De har upp
fattats som ett kustfenomen, och ofta har de satts i 
direkt samband med sillfisket, där man t ex före
slagit att de använts för framställning av tran (t ex 
Stenholm 1981a,b). Lars Ersgård ifrågasätter dessa 
tolkningar och även dateringarna. Han menar att

de är en innovation i mitten på 1100-tal och att de 
är i bruk ända till 1300-tal. Ersgård uppfattar ler- 
bottnarna som ett uttryck för en bebyggelse, när
mare bestämt som rester efter marknadsbodar, och 
de skulle då markera inledningen på ett merkantilt 
skede som sträcker sig från 1100 till 1300-tal (Ers
gård 1988:46f).

De två lerbottnarna från föreliggande under
sökning ligger på drygt hundra meters avstånd från 
varandra och kan tyckas utgöra ett magert underlag 
för vidare tolkning. Men lerbottnarna måste sättas 
i relation till de andra lämningarna i området, och 
man kan då notera platsens strukturella likhet med 
t ex Kapelludden vid Sikavarps hamn på Öland (se 
nedan). Eftersom undersökningarna endast gjorts i 
form av schaktgrävningar inom området är det 
också troligt att fler lerbottnar ligger dolda i marken. 
Vid undersökningen 1991 på Snauvalds l2 på
träffades något man kan tolka som en lerbotten 
(Wennersten et al 1998:20). Denna plats ligger 
väster om Snauvalds l5 men också den norr om 
Sandavägen, ett område som har visat sig intressant. 
En utveckling av detta tema utgör en vetenskaplig 
potential där Västergarn kan sättas in i ett större 
sammanhang.

Anläggning 9 - en klockgjutningsplats 
Anläggningen 9a inom fastigheten Snauvalds l5 
uppfattades som svårtolkad vid undersökningen. 
Eftersom den rymde en hel del slagg och annat bränt 
material tolkades den som någon form av ugn. A9b, 
var betydligt mindre (0,5 x 1,4 m) än de andra 
lerbottnarna, A7 och A8, men tolkades ändå som 
en sådan.

Anläggningen, A9 a och b (figur 7, 8 och 9) har 
i bearbetningen inför denna rapport kommit att 
omtolkas till att utgöra en plats för klockgjutning. 
Efter granskning av dokumentationsmaterialet

A8 Lauritse 18B

i- 3,40

Brun/svart sandig humus

&u\ sand

Figur 5. Profilritning av lerbotten A8, 
Lauritse 18B.
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Figur 6. Ler botten A 8 från Lauritse 18B. Foto från 
sydsydväst, taget av Monica Wennersten (Unr 
2093:23).

menar Johan Anund (Riksantikvarieämbetet, UV 
Bergslagen, Örebro; muntlig uppgift), att platsen 
troligen var en klockgjutningsplats (se rekonstruk
tion figur 10). Som argument för sin tolkning pekar 
han på anläggningens konstruktion i två delar: en 
som antas ha utgjort ugnsbotten (A9b) och ett troligt 
gjutformsfundament av sten med ränna (A9a). 
Vidare argument är förekomsten av skörbrända 
stenar och andra brandrester, dvs klara tecken på 
eldpåverkan. Fynden av kopparlegeringsslagg indi- 
kerar också gjutning, och närheten till den romanska 
kyrkan styrker tolkningen till en klockgj utnings
plats.

Det finns två typer av klockgjutningsanlägg- 
ningar och anläggningen från Västergarn kan hän
föras till den äldre typen. Den kännetecknas av en

enklare typ av smältugn, samt ett gjutforms- 
fundament i form av en stenkantad ränna i stället 
för ett runt tegelfundament. Typen kan dateras grovt 
till ca 900-tal/tidig medeltid (möjligen även hög
medeltid). I Europa har man hittat ett flertal av 
denna typ (Anund muntlig uppgift). I Sverige är det 
bästa exemplet två klockgj utningsgropar från det 
äldsta Lund (Roslund 1987). Fyndet från Berga som 
beskrives nedan är möjligen en parallell. Utländska 
exempel finns bl a från två liknande anläggningar 
som har grävts ut i Winchester i England (Davies 
& Ovenden 1990).

Två invändningar kan emellertid göras. Dels att 
anläggningen inte ligger inom kyrkogården, dels att 
det inte tycks finnas några gjutformsdelar. Vad gäller 
den första invändningen finns det emellertid exempel 
på placeringar utanför kyrkogårdar. Ett exempel 
är undersökningen av en klockgj utargrop vid Berga 
kyrka i närheten av Ljungby i Småland (Åhman 
1987). Anläggningen påträffades omedelbart utan
för kyrkans bogårdsmur, i det som då var präst
gårdens trädgård och undersökningen kunde fastslå 
att det rört sig om en tillfällig klockgj utarverkstad, 
14C daterad till 1370+95 respektive 1225+100 e Kr. 
Det var vanligt att kringresande klockgj utare an
litades och de anlade sin tillfälliga verkstad nära 
den kyrka som behövde klockan (Åhman 1987:22f).

Angående avsaknaden av gjutformsdelar är det 
inte ovanligt med få eller inga formfragment. Detta 
skulle kunna förklaras med att man avsåg att åter
använda materialet (något som förefaller mindre 
troligt) eller med att det fanns rituella skäl att ta 
bort dem. Kring både klockgjutningen och klockans 
behandling, liksom vid invigning och dop av klockan 
(möjligen av biskopen) fanns omfattande ceremonier 
(Anund muntlig uppgift).

A9 Snauvalds l5

, 4,40
Brun/svart sandig humus

Figur 7. Profilritning av klockgjutningsplats 
A9, Snauvalds Is.
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Figur 8. Klockgjutningspats A9, Snauvalds Is. Foto 
från väst, taget av Monica Wennersten (Unr 
2093:38).

Det bör emellertid uppmärksammas att det vid 
denna anläggning, liksom vid den tidigare beskrivna 
lerbottnen A7 på Snauvalds, påträffats keramik från 
en lång tidsperiod. Denna fyndsammansättning kan 
möjligen tala för att anläggningen är eftermedeltida 
(Roslund, denna volym), eller som ovan diskuterats, 
att anläggningskontexten är osäker och att kultur
lagren är omrörda.

Fynd och datering
Det sammanlagda fyndmaterialet som består av fynd 
i anläggningar och fynd spridda i kulturlagren upp
går till 3508 poster. I den löpande fyndnumreringen 
ingår även materialprover och 220 recenta fynd. 
Det skall påpekas att det, med undantag för Ros
lunds kermikstudie, inte funnits möjlighet att

A9 Snauvalds 15
Schematisk rckongtriictrefi 

ev Htsck&jitfrmysplm*

rmé khzki

Figur 10. Schematisk rekonstruktionsritning av 
klockgjutningsplats A9, Snauvalds Is, efter beskriv
ning av Johan Anund.

Figur 9. Klockgjutningspats A9, Snauvalds Is. Foto 
från nordväst, taget av Monica Wennersten (Unr 
2093:39).

bearbeta fynden speciellt inom ramen för denna 
rapport. Fyndmaterialet är dock rikligt och är med 
all säkerhet värt olika typer av specialstudium. 
Några av föremålen finns också tecknade av Jenny 
Osterman i figur 11.

Fyndmaterialet dominerades keramik, djurben 
och slagg. Kulturlagret i undersökningsområdet kan 
dateras framför allt genom Mats Roslunds analys 
av keramiken. Han har konstaterat en stor spänn
vidd, från 1100-tal till 1900-tal. Om vi här fokuserar 
på den medeltida dateringen så ligger de äldsta i 
1100-tal och tyngdpunkten i 1200-1350-tal. Även 
om en datering till 1000-tal inte kan uteslutas är 
den mindre trolig eftersom en inhemsk senvikinga- 
tida keramik helt saknas. Som man kan se på mynt
dateringarna så överensstämmer de med dessa dater
ingar. Undantaget är det som med stor osäkerhet 
kan vara ett vikingatida hänge (se bilaga, bestäm
ning av mynt).

I materialet finns främst följande kategorier och 
föremål (se anläggningstabell och schakttabell för 
respektive fyndförekomst och fullständig rapport i 
ATA för specificering):
Järn: armborstpilspetsar, smidesskållor, knivag lås, 
nycklag knapp, sporre, metkrok, spikar, hästsko- 
söm, nitar samt slagg och smidesavfall. 
Kopparlegering: ringspänne, mynt (se egen rubrik 
nedan), slagg.
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Figur 11. Figur 11. a) Kvinnohuvud i ben, Lauritse 1SB-Schakt 1. Fyndnummer 3065. b) Kam, Lauritse 18B, 
Schakt 1. Fyndnummer 3146. c) Kam, Snauvalds Is, Schakt 1. Fyndnummer 2025. d) Kam, Snauvalds Is, 
Schakt 1. Fyndnummer 1977. e) Kam, Snauvalds Is, Schakt 1. Fyndnummer 724. f) Tärning, Snauvalds Is, 
Schakt 1, Fyndnummer 2079. g) Sländtrissa av ben, Ammor 61, Schakt 2. Fyndnummer 3334. Teckningar: 
Jenny Österman.
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Bly: fragment av föremål och hantverksspill.
Glas: fragment av kärl, pärlor.
Pärlemor: knappar.
Bärnsten: fragment.
Ben: pärlor, litet kvinnohuvud (figur 11), krucifix(P), 
kammar (figur 12-15), tärning (figur 16), sländ- 
trissor (figur 17), knappar, hantverksspill.
Horn: spelpjäs(P)
Bergart: nätsänke, stylos, sländtrissa, skifferbryne, 
sandstensbryne.
Flinta: pilspets(P), avslag.
Kritpipor
Harts
Myrmalm
Keramik - se bilaga, Mats Roslund.

Mynt
De fem mynten som påträffades har bestämts av 
Inger Hammarberg, Kungliga Myntkabinettet. De 
äldsta är två ”penningar” varav det ena i silveg 
daterat till 1225-88 (?) och med myntort Gotland 
(?). Vidare finns ett silvermynt i valören ”witten” 
från Pommern, Tyska Riket, daterat till före 1379- 
81. Yngst är ett silvermynt med mycket hög koppar
halt, myntort Gotland, Visby (?) och Erik av Pom
mern (?). Valören är en ”penning” från 1440-tal 
(?). Det femte myntet är obestämt och med stor 
tveksamhet föreslaget vara ett vikingatida hänge.

Osteologi
Benmaterialet består av 336 fyndposter, knutna både 
till anläggningar och spridda i schakt (se bilaga 
bentabell). Benmaterialet har inte analyserats inom 
ramen för föreliggande rapport.

Arkeologisk potential
Förekomsten av lerbottnar i de medeltida kultur
lagren vid Västergarn utgör en grund för fortsatt 
forskning. Om vi följer Ersgårds tolkning av ler
bottnar innebär det att vi här skulle ha rester av 
marknadsbodar, anlagda på ett centralt initiativ 
(Ersgård 1988:47). Vid en framtida grävning skulle 
det exempelvis vara intressant att undersöka huru

vida det finns fler lerbottnar, och om det i så fall 
går att finna någon struktur på lerbottnarnas 
placering inom området. I detta sammanhang skulle 
man också försöka se hur lerbottnarna och övriga 
anläggningar relaterar till den gamla vägen in mot 
Sanda och till strandlinjen.

Lika viktigt som att låta platsen Västergarn 
”tala för sig själv” är det att höja blicken och se 
Västergarn i ett större sammanhang. Som tidigare 
nämnts finns likheter med exempelvis Kapelludden 
på Öland. Kapelludden, Bredsätra socken, ligger på 
Ölands östra kust, invid det som idag är en småbåts
hamn, Sikavarp. Inom detta fornlämningsområde 
finns bl a ett medeltida kapell, en vall vilken har 
tolkats som en skans och ett medeltida kors omgiven 
av en cirkelformad vall. Även här påträffades an
läggningar som tolkades som lerbottnar (Fernholm 
1986). Liksom Västergarn är Sikavarp markerad 
som hamnplats på Olaus Magnus Carta Marina från 
1539 (det skall dock noteras att Västergarn här är 
utsatt på Gotlands östra sida (Lundström 1981:18)). 
Undersökningarna vid Kapelludden resulterade i att 
platsen tolkades som en säsongsbetonad hamnplats 
med bodar och förrådsutrymmen. Här skall handel 
och utskeppning av varor ha skett under vissa tid
punkter på året (Fernholm 1986:42).

I detta sammanhang måste man också diskutera 
vem som kan tänkas ha stått bakom byggandet av 
denna typ av platser. I Västergarn ser vi idag ett 
starkt kyrkligt inslag med de två kyrkorna men även 
den världsliga makten bör ha kunnat ha haft intresse 
i hamnen. Talar fyndmaterialet om ett inhemskt eller 
ett främmande inflytande på platsen? Mats Roslund 
menar ju att keramiken kan tolkas som rester efter 
förbindelser med besökare från andra länder snarare 
än som lämningar efter handelsvaror (se vidare 
Roslund, bilaga).

Klockgjutningsanläggningen är ytterligare en 
potential för att förstå vad Västergarn har varit för 
plats, vilket ytterligare betonar den starka kyrkliga 
närvaron. Som tidigare påpekats befanns fynd och 
anläggningar koncentrerade till detta område längs 
Sandavägen, och det vore därför av intresse att 
fortsätta undersökningar här.
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Bilaga 1
Kommentarer kring keramikmaterialet från Snauvalds 1:5 m fl, 
Västergarn.
Mats Roslund

I fyndmaterialet från Västergarn är keramiken den 
mest frekventa artefakttypen och den källa som kan 
ge en uppfattning om platsens datering samt, i någon 
mån, funktion. I denna mycket kortfattade rapport 
över keramiken skall framför allt dateringsprob
lemet beröras. En begränsad kommentar kring för
hållandet mellan den vikingatida handelsplatsen vid 
Paviken och Västergarn, samt mellan keramiken 
från Västergarn, Visby och Söderköping kommer 
att avsluta rapporten. Bestämningen och dateringen 
av de olika godstyperna baserar sig i huvudsak på 
en i Sverige utvecklad praxis som utgår ifrån Sellings 
grundläggande indelning men även informtion från 
andra europeiska konsumtionsplatser används 
(Selling 1976, Broberg och Hasselmo 1981). Vid 
en genomgång av den medeltida keramiken från 
Visby och Söderköping har författaren fått en upp
fattning om sammansättningen på dessa platser som 
vävs in i analysen.

Förutsättningen för materialgenomgången var 
att ingen ny registrering av materialet kunde genom
föras och att observationerna bör betraktas som 
preliminära. I huvudsak har bestämningar utförda 
av SESAM-projektet vid Riksantikvarieämbetets 
Gotlandsundersökningar utgjort kunskapsbasen. En 
besiktning av keramiken utfördes för att med stick
prov undersöka och verifiera registreringens bär
kraft. Den visade sig vara av god kvalitet och lagd 
på en för uppgiften lämplig nivå. Ytterligare ett syfte 
med en översiktlig genomgång av originalmaterialet 
var att avgöra om särskilt tidsbundna godstyper 
fanns i samlingen eftersom den grundläggande 
registreringen baserad på Sellings indelningssystem 
av keramik i A-, B- och C-gods inte tar hänsyn till 
en proveniensbestämning som tillför mer specifik 
kronologisk information. För en beskrivning av 
godstyperna hänvisas till Broberg & Hasselmo 1981 
samt Liidtke 1985. I rapporten betraktar jag äldre 
svartgods, östers jökeramik, yngre svartgods, 
paffrathliknande gods, äldre rödgods, tidigt stengods

och stengods som medeltida keramiktyper. Däremot 
rödgods, yngre rödgods, fajans och porslin ses som 
eftermedeltida. Produktionen av yngre rödgods har 
sin början under mitten av 1300-talet, men vid 
genomgången på plats framgick det att flertalet 
skärvor härrörde från kärl med mycket senare 
datering. Ett par andra källkritiska synpunkter bör 
beaktas. Skärvor som betecknats som rödgods är i 
SESAM-registreringen sådana som varit utan glasyr 
eller andra tydliga attribut för närmare bestämning. 
En fördjupad studie av dessa samt de Paffrath- 
skärvor som finns i materialet skulle vara nödvändig 
för att säkra dessa kronologiskt viktiga godstyper. 
Risken finns att tidigt stengods hamnat under be
teckningen Paffrath.

Kommentarerna kommer att ligga på två nivåer. 
En kvantifiering av keramiken har gjorts för de 
anläggningar som dokumenterats för att se om de 
kan knytas till medeltida aktiviteter. Keramiken från 
övriga delar av de aktuella schakten måste betraktas 
som hopade fynd utifrån vilka man kan notera 
förekomst av specifika godstyper för en kronologisk 
evaluering av platsen som helhet.

Keramiken i anläggningarna
Keramiken från de dokumenterade anläggningarna 
fördelar sig på 11 godstyper som framgår av tabel
lerna 1 till 10. Anläggningarna 1, 3,4, 6, 7, 8, 9,12 
och 20 återfanns i schakt 1 inom Snauvalds 1:5 ägor. 
Endast en anläggning (Anl 1) kommer ifrån Ammor 
1:6, schakt 1. Som materialet visar är samman
blandningen stor av olika godstyper från en mycket 
bred tidsperiod. Detta kan betyda att anläggning
arna Snauvalds 1:5, schakt 1, anl. 1, 7, 8, 9, och 12 
kan vara eftermedeltida eftersom yngre rödgods, 
fajans/porslin och kakel återfinns i kontexten. Kak
let finns inte med i rapportens numeriska tabeller 
och återfinns endast i anläggningarna 7 och 9. An
läggningarna Snauvalds 1:5, schakt 1, anl. 1, 3, 4,
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6 och 20 innehåller enbart medeltida godstyper men 
är å andra sidan ett ytterst begränsat material. 
Därför kan de vara medeltida, även om dateringen 
förblir grundad på svaga indicier. Av särskilt intresse 
är Ammor 6:1, schakt 1, ani. 1 eftersom man där 
kan vara säker på den medeltida dateringen (tab. 
10). Huvuddelen av kärlresterna från denna ned
gravning består av äldre rödgods, yngre svartgods 
och tidigt stengods vilket pekar på en datering till 
1200-talet. Frånvaron av östersjökeramik och större 
mängder äkta genomsintrat stengods begränsar 
materialet bakåt och framåt i tid. En mer kvalitativ 
bedömning stärker detta antagande då en skärva 
östersjökeramik, en trindhänkel från en gryta av 
yngre svartgods, tre skärvor Paffrathliknande gods 
och en skärva polykromt gods från Rouen finns med 
i materialet. Även det äldre rödgodset uppvisar 
samma tendens. Huvuddelen av detta kan betämmas 
som flandrisk import av mycket hög kvalitet om vi 
beaktar de tunna kärlväggarna och den genom
gående starkt orangeröda godsfärgen. Bland skär
vorna finner man vitengoberade kannor med grön- 
melerad glasyr och/eller försedda med roulette
stämpel (Fyndnummer 3364, 3368, 3373, 3422). 
Denna typ av kannor brukar anses vara producerade 
i Brügge och uppträder på konsumtionsorter i norra 
Europa redan strax före 1200, har sin tyngdpunkt 
förlagd till 1200-talet och en markerad nedgång 
omkring 1350 (Verhaeghe, 1983, Verhaeghe 1989). 
Aven väl utförd fjälldekor och ett blomformat orna
ment finns i samlingen (Fyndnummer 3365, 3371, 
3372, 3431). Två trindhänklar till kannor finns 
också i nedgravningen som alltså bör ha fyllts igen 
under 1200-talet eller mycket tidigt 1300-tal.

Keramiken från schakten
Keramiken från schakten uppvisar en samman
sättning som liknar den som finns i de eftermedeltida 
anläggningarna. Yngre rödgods, fajans och porslin 
tillsammans med östersjökeramik, yngre svartgods, 
tidigt stengods, stengods, paffrathliknande gods och 
äldre rödgods hittades i lager som i samtliga schakt 
beskrivs som homogen, brunsvart eller gråsvart 
sandig humus. Inga observerbara stratigrafiska skil
jen finns dokumenterade. Av särskilt intresse är det 
äldre rödgodset som är av samma höga kvalitet som 
importerna från Ammor 6:3, anläggning 1. Kannor

från Flandern med pålagda lister och fjäll av piplera 
och transparent grön glasyr dominerar, men enstaka 
exempel på kannor med transparent brun glasyr och 
stjärnmönster av piplera förekommer (Fyndnummer 
3265). Med dem samsas en skärva grårött gods med 
transparent grönbrun och porig glasyr som kan vara 
av sydskandinaviskt ursprung (Fyndnummer 660). 
Ett par skärvor med jämn transparent glasyr som 
framhäver den skröj brända bruna ytan hos kannan 
kan ha ett något yngre datering, dvs slutet av 1200- 
eller 1300-talet (Fyndnummer 3052). Likaså är den 
stora mängden yngre svartgods och tidigt stengods 
av intresse eftersom de uppträder tillsammans under 
1200- och tidigt 1300-tal. För den förstnämnda 
typen rör det sig i Västergarn uteslutande om grytor 
utan eller med tre ben. En hank observerades (Fynd
nummer 778). Endast en drej ad tunn skärva efter 
en kanna har noterats (Fyndnummer 1730). Sten
gods finns i en mycket ringa mängd.

Något som däremot avviker från anläggning
arnas innehåll är att östersjökeramiken får en mer 
framträdande roll bland fynden från schakten 
(tabellerna 11-17). Bland annat finns ett lock med 
fals och tre våglinjer samt märke för passning i 
materialet (Fyndnummer 145). Det är emellertid 
viktigt att betona att närvaron av denna godstyp 
inte behöver betyda att aktiviteterna på platsen har 
haft sin början under 1000-talet, det århundrade

Figur 1. Mynningar från undersökningen i Väster
garn. Samtliga troligen av rysk proveniens. Från 
ovan fyndnummer: 717, 819, 1311 och 3377. 
Teckning: Mats Roslund.
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HI Importerad slavisk 
keramik, 87,9 %

Figur 2. Importerad slavisk keramik och östersjö- 
keramik från Visby, kv. Munken 1 och Priorn 4. 
n-279 mynningar och bottnar.

då dessa kärl började uppträda i Skandinavien. I 
material från kvarteren Munken och Priorn inne i 
Visby som tillhör expansionsområdena i staden 
under 1100-talet finns östersj ökeramiken parallellt 
med yngre svartgods, tidigt stengods och äldre röd
gods. Av intresse är också de fyra rekonstruerbara 
mynningar som finns i Västergarn (fig. 1). De är 
samtliga av en godskvalitet som i Visby kan knytas 
till en slavisk import baserad på personliga närvaro 
av ryska handelsmän. Längden och utformningen 
av mynningarnas kant och insida passar in i den 
morfologi för 1100- och 1200-talen som upprättats 
för keramiken i staden (Roslund, under produktion). 
Förhållandet mellan den enklare, troligen lokalt 
tillverkade, östersj ökeramiken och de importerade 
slaviska kärlen visar att bruket av båda typerna fort
gått parallellt under 1100- och 1200-talet (fig. 2).

En viktig observation rör frånvaron av den sen- 
vikingatida keramik av Sellings typ AIV i det befint

liga materialet från Västergarn. Denna uppträder i 
skattfynd på gotländska landsbygden fram till mitten 
av 1000-talet och borde alltså finnas med i upp
sättningen om Västergarn fungerat som mötesplats 
under sent 900- och under 1000- talet (Roslund, 
under produktion).

Keramiken och porslinet har en spännvidd i tid 
mellan 1100- till 1900-talet. Tyngdpunkten för den 
medeltida aktiviteten tycks emellertid ligga i inter
vallet ca 1200 till 1350, alltså under Visbys hög
konjunktur. Det går emellertid inte helt att utesluta 
en 1000-talsdatering eftersom östersj ökeramiken är 
så rikligt företrädd. Svårigheten med denna gods
typ är som alltid att den uppträder utan tydlig 
koppling till andra godstyper under detta århund
rade. Frånvaron av inhemsk senvikingtida keramik 
kan tala mot en sådan datering.

Sammansättningen av keramik är intressant om 
vi jämför med liknande material från Söderköping 
och Visby. Västergarn uppvisar exakt samma bland
ning som i dessa viktiga städer. Kokkärl av yngre 
svartgods och högdekorerade kannor för bordets 
taffel är genomgående närvarande, liksom mindre 
kannor och bägare av tidigt stengods. Östersjö- 
keramiken finns också i de båda städerna under 
1100- och 1200-talet. I Söderköping verkar dock 
frekvensen minska kraftigt omkring 1250, medan 
Visby har en fortsatt konsumtion av denna godstyp 
åtminstone fram till år 1300. Detta beroende på att 
de ryska gästerna fortsatte att föra med sig kokkärl 
och förvaringskärl från sitt hemland när de var på 
resande fot (Roslund, under produktion). Införseln 
till Västergarn av importgods bör emellertid inte 
ses som resultatet av en handel med keramik. Under 
senare år har den främmande keramiken snarare

j I Ä svartgods 2,7 %

["""l Östersjö 33,9 %

[T] V svartgods 22,7 % 

gg Paffrath 3,7 <Vb 

j\^| Tidigt stengods 11,9 % 

jv3j Stengods 4,0 %

[Hl Ä rödgods 20,9 %

H Rouen 0,1 %

Figur 3. Samtliga medeltida gods
typer från alla schakt och anlägg
ningar. n.670.
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börjat tolkas som rester efter förbindelser med be
sökare från andra länder än direkta handelsvaror. 
Med sig förde man det kulturella mönster som 
upprätthölls vid matbordet i form av ett urval av 
hushållskärl. Därför kan fynden lika gärna vara 
rester efter en besökande handelspartner som kärl 
använda av gotlänningarna själva.

Slutord
Sammanfattningsvis kan man angående dateringen 
säga att det samlade intrycket av keramiken från 
Västergarn ger kronologisk tyngdpunkt i 1200- och 
1300-talet med en sannolik aktivitet förlagd till 
1100-talet på grund av den stora kvantiteten öster- 
sjökeramik i förhållande till yngre svartgods (fig. 
2). I det föreliggande materialet finns det alltså ingen 
entydigt belägg för kontinuitet mellan den vikinga- 
tida mötesplatsen i Paviken strax intill och Väster
garn. Där har ett rikt artefaktmaterial hittats som 
visar på en mycket varierad aktivitet (Lundström 
1985). Hushållsföremål som glasbägare, knivar, 
nycklar, grytkedjor, fiskekrokar, eldstål och brynen 
återfanns i materialet. Avfall från både smide, gjut- 
ning, mosaikbitar för glashantverk samt rester efter 
horn och benhantverk hittades, liksom obearbetade 
granater för tillverkning av infattningsstenar. På den 
1000 m2 stora ytan som undersökts hittades 40 
vikter och 122 mynt, vilket får anses som ett rikligt 
fyndmaterial. Mynten ger en datering för aktivite
terna upphörande. Flertalet är arabiska med en 
yngsta datering till 900-talets slut. Det enda anglo
saxiska och de två tyska mynt som också hittades 
är också från det utgående 900-talet och passar väl 
in i det generella mönstret för tidens myntcirkula
tion. Denna artefakttäthet och varierade tillvaro 
kontrasterar starkt mot det magra fyndmaterialet 
från Västergarn. Om en direkt funktionsöverföring 
till denna nya mötesplats skett omkring år 1000 
borde detta märkas i fyndmaterialet. Typiskt för 
både urbana och viktigare agrara miljöer under detta 
århundrade är att rester efter bronsgjutning och 
smide samt större mängder hushållskärl deponerats 
i kulturlagren. Istället ger mönstret efter konsum
tionen av keramik på platsen associationer till hög
medeltida urbana miljöer i Visby och mellansvenska

städer på fastlandet. Huruvida liknande fynd finns 
på gårdarna runt om på Gotland är i nuläget svårt 
att säga. Inga noggrannare analyser av keramik 
funnen på landsbygden är gjorda som skulle kunna 
utvisa om ett annorlunda konsumtionsmönster upp
rätthållits där. Därför är det svårt att uttala sig om 
Västergarns karaktär i förhållande till landsbygden. 
Vad gäller keramiken däremot visar Visby och 
Västergarn ett likartat skeende. Konsumtionen vid 
Västergarn kan både spegla en nära kontakt med 
Visby och en egen kontaktyta med utifrån 
kommande besökare under 1100-talet till omkring 
år 1300.
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Tabeller över keramikens 
sammansättning

Tabell 1. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 1. 
Antal skärvor.

Ä svartgods
Östersjö 1
Y svartgods -
Paffrath -
Tidigt stengods 1
Stengods -
Ä rödgods -
Rödgods 1
Y rödgods 2
Fajans / porslin 2

Summa 7
Varav medeltid 2

Tabell 2. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 3. 
Antal skärvor.

Ä svartgods -
Östersjö -
Y svartgods 7
Paffrath -
Tidigt stengods -
Stengods -
Ä rödgods
Rödgods -
Y rödgods -
Fajans / porslin -

Summa 7
Varav medeltid 7

Tabell 3. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 4. 
Antal skärvor.

Ä svartgods -
Östersjö 5
Y svartgods -
Paffrath -
Tidigt stengods -
Stengods -
Ä rödgods -
Rödgods -
Y rödgods -
Fajans / porslin -

Summa 5
Varav medeltid 5

Tabell 4. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 6. 
Antal skärvor.

Ä svartgods -
Östersjö -
Y svartgods 1
Paffrath -
Tidigt stengods -
Stengods -
Ä rödgods -
Rödgods -
Y rödgods -
Fajans / porslin -

Summa 1
Varav medeltid 1

Tabell S. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 7. 
Antal skärvor.

Ä svartgods 2
Östersjö 2
Y svartgods 3
Paffrath -
Tidigt stengods 1
Stengods -
Ä rödgods 1
Rödgods 8
Y rödgods 10
Fajans / porslin 35

Summa 62
Varav medeltid 9

Tabell 6. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 8. 
Antal skärvor.

Ä svartgods 
Östersjö
Y svartgods 
Paffrath 
Tidigt stengods 
Stengods
Ä rödgods 
Rödgods
Y rödgods 
Fajans / porslin

Summa
Varav medeltid

1

1
2
1
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Tabell 7. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 9. Tabell 10. Ammor 61, Schakt 1, Anläggning 1. Antal
Antal skärvor.

Ä svartgods 2

skärvor.

Ä svartgods
Östersjö 9 Östersjö 1
Y svartgods 5 Y svartgods 28
Paffrath — Paffrath 3
Tidigt stengods 1 Tidigt stengods 23
Stengods 1 Stengods 9
Ä rödgods 12 Ä rödgods 55
Rödgods 12 Rouen 1
Y rödgods 8 Rödgods 2
Fajans / porslin 37 Y rödgods —

Summa 87 Fajans / porslin —

Varav medeltid 30 Summa 122
Varav medeltid 120

Tabell 8. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 12. 
Antal skärvor.

Ä svartgods -
Östersjö -
Y svartgods -
Paffrath -
Tidigt stengods -
Stengods -
Ä rödgods -
Rödgods -
Y rödgods 1
Fajans / porslin -

Summa 1
Varav medeltid -

Tabell 9. Snauvalds Is, Schakt 1, Anläggning 20. 
Antal skärvor.

Ä svartgods 1
Östersjö
Y svartgods -
Paffrath -
Tidigt stengods -
Stengods -
Ä rödgods -
Rödgods
Y rödgods -
Fajans / porslin -

Summa 1
Varav medeltid 1

Tabell 11. Snauvalds Is, Schakt 1. Antal skärvor 
utanför anläggningarna.

Ä svartgods 10
Östersjö 142
Y svartgods 67
Paffrath 9
Tidigt stengods 35
Stengods 9
A rödgods 45
Rödgods 56
Y rödgods 106
Fajans / porslin 219

Summa 698
Varav medeltid 319

Tabell 12. Snauvalds Is, Schakt 2. Antal skärvor 
utanför anläggningarna.

Ä svartgods -
Östersjö 1
Y svartgods 6
Paffrath -
Tidigt stengods 4
Stengods 2
Ä rödgods 5
Rödgods 13
Y rödgods 4
Fajans / porslin 35

Summa 70
Varav medeltid 18
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Tabell 13. Snauvalds Is, Schakt 3. Antal skärvor 
utanför anläggningarna.

Ä svartgods 1
Östersjö 26
Y svartgods 21
Paffrath 7
Tidigt stengods 6
Stengods 1
Ä rödgods 7
Rödgods 8
Y rödgods 4
Fajans / porslin 44

Summa 126
Varav medeltid 70

Tabell 16. Lauritse 31, Schakt 3. Antal skärvor 
utanför anläggningarna.

Ä svartgods -
Östersjö 4
Y svartgods
Paffrath -
Tidigt stengods -
Stengods -
Ä rödgods -
Rödgods 1
Y rödgods 1
Fajans / porslin -

Summa 6
Varav medeltid 4

Tabell 14. Lauritse 31, Schakt 1. Antal skärvor 
utanför anläggningarna.

Ä svartgods 2
Östersjö 28
Y svartgods 6
Paffrath 2
Tidigt stengods 3
Stengods -
Ä rödgods 8
Rödgods 2
Y rödgods 6
Fajans / porslin 23

Summa 80
Varav medeltid 49

Tabell 15. Lauritse 31, Schakt 2. Antal skärvor 
utanför anläggningarna.

Ä svartgods -
Östersjö -
Y svartgods 1
Paffrath -
Tidigt stengods -
Stengods -
Ä rödgods 4
Rödgods -
Y rödgods -
Fajans / porslin -

Summa 5
Varav medeltid 5

Tabell 17. Ammor 61, Schakt 2. Antal skärvor 
utanför anläggningarna.

Ä svartgods -
Östersjö 8
Y svartgods 6
Paffrath 4
Tidigt stengods 6
Stengods 5
Ä rödgods 3
Rödgods 2
Y rödgods -
Fajans / porslin 1

Summa 35
Varav medeltid 32

Tabell 18. Samtliga medeltida godstyper i schakt 
och anläggningar.

Ä svartgods 18
Östersjö 227
Y svartgods 152
Paffrath 25
Tidigt stengods 80
Stengods 27
Ä rödgods 140
Rouen 1

Summa 670
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Bilaga 2

Sammanfattande schaktbeskrivning

Snauvalds Is

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd

1 76 x 1 76 Torv ca 0,1 m över ett ca 0,2-0,4 m 
homogent lager av gråsvart, sandig 
humus över gul finkornig sand.

A1-A20 1-1605, 1808-97, 
2187-99, 2203-06 
2212-13,2224, 
2226-29,2231-33 
238-57, 2270-71, 
2276, 2279-94,
2296, 2302-42,
2782

2 5,7 x 1 5,7 Torv ca 0,1 m över ett ca 0,4-0,6 m 
homogent lager av brunsvart sandig 
humus, med enstaka stenar över gul 
sand.

Inga anl 2343-2502

2, prov
grop i 
sand

0,8 x
0,7

1,5 Ca 0,2 m ner i sanden ett ca 0,2 m 
tjockt lager av grått grusmaterial med 
lera (märgel?). Under gruset sand.

Inga anl Inga fynd

3 9 x 1 9 Torv ca 0,1 m över ett ca 0,2-0,3 m 
tjockt homogent lager av brunsvart 
sandig humus över gulvit sand.

Inga anl 2503-2778,
2788-2805

Snauvalds Is / Lauritse Vs

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd

”Vägen” 6,8 x 1 3 Lagerbeskrivning saknas. Anl A & B Inga fynd

Lauritse 3'

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd

1 5,45 x 1 5,45 Torv ca 0,1 m över ett ca 0,2-0,3 m 
homogent lager av brunsvart sandig

Inga anl 2808, 2849, 
2853-2912

humus över gul sand.
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Lauritse 18B

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd

1 38 x 1 38 Ett ca 0,02-0,25 m tjockt påfört 
fyllnadslager mellan rutmeter 0-10,2. 
Under detta ett ca 0,2-0,4 m tjockt 
homogent lager av brunsvart sandig 
humus över gul sand.

A1-A8 2850-52, 2913- 
3199, 3212-13,
3507-08

Lauritse 18B

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd

2 91,3 x 1 91,3 Endast schaktkontroll. Inga anl Inga fynd

Lauritse l8b

Schakt Storlek m Ytam2 Lagerföljd Anl Fynd

3 9x1 9 Torv ca 0,1 m över ett ca 0,3-0,4 m 
tjockt homogent sandigt humuslager 
med enstaka djurben över ljusbrun 
finkornig sand.

Inga anl 3214-53

Ammor 61

Schakt Storlek m Ytam2 Lagerföljd Anl Fynd

1 48 x 1 + 
utvidgning

48 + 3 Torv ca 0,1 m över ett ca 0,15-0,4m 
tjockt homogent lager av gråsvart 
sandig humus med djurben, koncen
trerat i rutmeter 57-58.

A1-A5 3272

Ammor 61

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd

2 4,5 x 1 4,5 Torv ca 0,1 m över ett ca 0,2-0,3 m 
homogent lager av brunsvart sandig

Inga anl 3273-3352,
3499

humus, mycket hårt packat. Lagret 
ligger på likaledes hårt packad gul 
sand. Recent nedgravning upptar 
1/3 av schaktet.
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Bilaga 3

Sammanfattande anläggningstabell

Snauvalds Is

Anl Schakt Rutmeter Typ Fynd Anmärkning

1 1 0-2 Nedgravning

2 1 Stolphål

3 1 5-6 Nedgravning

4 1 6,5-7,5 Nedgravning;
kolgrop

5 1 8-10 Sandlins (?)

6 1 15-17 Nedgravning och 
stolphål

7 1 9-11 Lerbotten

8 1 18 Nedgravning;
ränna

9 1 23-25 Klockgjutnings-
plats

10 1 42-44 Stör

11 1 42-44 Störar

12 1 36-40 Stenpackning

13 1 2-4 Nedgravning

14 1 4-5 Nedgravning

15 1 4-6 Störhål (?)

16 1 32-36 Nedgravning;
Dike

1606-15,2167-85,
2272, 2277

Inga fynd Anl. beskrivning saknas

1616-26 

1628-31,2273

1632-33

1635-51

1652-1799,2262-64 
2274-75, 2783-84

1893-07

1898-2130, 2200-02,
2207-11,2214-22,
2225, 2230,2234-37,
2785-87

Inga fynd

Inga fynd

2131-42, 2265

Inga fynd

Inga fynd

Inga fynd

Inga fynd Se även Al2
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Ani Schakt Rutmeter Typ Fynd Anmärkning

17 1 57-58 Nedgravning Inga fynd

18 1 60-61 Nedgravning Inga fynd

19 1 67-68 Stensamling Inga fynd Överlagrar A20

20 1 67-68 Nedgravning 2146-49, 2258-60 Överlagrad av Al 9

Snauvalds Is / Lauritse 115

Ani Schakt Rutmeter Typ Fynd Anmärkning

A ”Vägen” 2-3 Mörkfärgning,
stenkantad

Inga fynd

B ”Vägen” 4-5 Stensamling Inga fynd

Lauritse 1SB

Anl Schakt Rutmeter Typ Fynd Anmärkning

1 1 36 Nedgravning 3200-04

2 1 25-26 Lerpackning 3506

3 1 21-22 Stenrad Inga fynd

4 1 15-22 Störar Inga fynd

5 1 25 Nedgravning 3205-09

6 1 23-24 Mörkfärgning Inga fynd

7 1 24-25 Nedgravning Inga fynd

8 1 17-19 Lerbotten 3210-11

1 2 78 Nedgravning Inga fynd
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Ammor 61

Ani Schakt Rutmeter Typ Fynd Anmärkning

1 1 18 Nedgravning 3353-3505

2 1 23-24 Nedgravning Inga fynd

3 1 30 Nedgravning Inga fynd

4 1 43-44 Nedgravning Inga fynd

5 1 49-50 Nedgravning Inga fynd
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Bilaga 3. Sammanfattande Föremål 43
l

fyndtabell. Kam 1

Fynden är registrerade av SESAM-projektet i Visby.
Klump
Kniv

7
1

Här finns endast en sammanfattande lista med fynd- Krok 2
typernas antal fördelade på respektive fastighet. För Kula 1
en fullständig redovisning av fynden hänvisas till Kärl 54
handlingar i ATA. Materialprov 29

Mutter 1
Mynt 2
Nit 25

Ammor 61 Nyckel 1
Br lera 17 Platta 1
Bryne 7 Pärla 1
Bärnsten 1 Ring 1
Flinta 7 Skiffer 10
Fragment 21 Skruv 1
Fönsterglas 1 Slagg 15
Föremål 34 Sprik 42
Kalkputs 1 Tegel 6
Kam 1 Tråd 1
Klump 1
Knapp
Kniv

1
2 Lauritse 31

Kärl 97 Br lera 2
Materialprov 4 Flinta 7
Nit 15 Fragment 8
Nyckel 1 Föremål 9
Nål 1 Harts 1
Platta 2 Hylsa 1
Pärla 1 Kakel 2
Slagg 6 Klump 1
Sländtrissa 1 Klädnypa 1
Sm lera 3 Knapp 5
Spik 23 Kritpipa 1

Kärl 26
Mynt 1

Lauritse l3 Slagg 14
Beslag 1 Sm lera 5
Br lera 6 Smidesavfall 1
Föremål 4 Spik 11
Kärl 3 Stylos 1
Nit 1 Tegel 6
Spik 2 Ten 1
Tegel 1

Snauvalds Is
Lauritse 18B Avslag 2

Beslag 1 Band 1
Bleck 1 Beslag 5
Br lera 50 Bleck 2
Bryne 1 Borr 1
Bärnsten 2 Br lera 222
Flinta 14 Bruk 1
Fragment 45 Bryne 7
Fönsterglas 3 Bärnsten 3
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Elpropp 1 Pil 1
Flinta 108 Pilspets 2
Fossil 1 Pincett 1
Fragment 345 Pipa 1
Fönsterglas 61 Platta 10
Föremål 257 Pärla 8
Glas 1 Ring 10
Hake 2 Ringspänne 1
Hantverksspill 1 Rör 2
Harts 8 Sked 1
Hyska 1 Skiffer 9
Häftstift 1 Skruv 11
Hölje 3 Slagg 179
Kakel 37 Slipsten 1
Kalkbruk 8 Sländtrissa 3
Kalkputs 3 Sm lera 30
Kam 28 Spelpjäs 1
Klump 22 Spik 212
Klädnypa 4 Sporre 1
Knapp 14 Stenkol 3
Kniv 9 Stylos 1
Krita 1 Sölja 3
Kritpipa 2 Tegel 77
Krok 1 Ten 4
Kula 1 Tråd 3
Kärl 877 Tärning 3
Kärna 1 Öljett 1
Leksak 4
Ljushållare 1 Snauvalds Is ?
LP-skiva 1
Lås
Materialprov

1 Br lera 4
121 Flinta 1

Metkrok 1 Fragment 5
Mynt
Myrmalm
Märla

3
1
8

Föremål
Hantverksspill
Kärl

1
1
3

Nit 68 Materialprov 1
Nyckel
Nål

2
3

Slagg
Sm lera

2
1

Nätsänke 1



ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MEDELTIDA 
KULTURLAGER INOM VÄSTERGARNSVALLEN 1987

Fastigheten Öninge 110, RAÄ 50, Västergarns socken, Gotland
Projektet Västergam och upp dragsarkeologin,
Kunskap sav delningen, Riksantikvarieämbetet

Undersökningen på Öninge l10 gjordes 1987, tro
ligen i juni. Ingen skriven dokumentation finns, 
varken i form av kartmaterial, planer, profiler eller 
schaktbeskrivningar. Därför kan fynden endast åt
följas av fyndlistor och ett ungefärligt lokaliserande 
av undersökningsområdet. På översiktskartan i den
na volym är området markerat med * (se nedan).

Fyndmaterialet
Fyndmaterialet är registrerat vid Gotlands Fornsal. 
Från undersökningen är 350 fyndposter registrerade. 
Materialet domineras av keramik som upptar 148 
poster, d v s 42 % av det totala fyndantalet. Liksom 
från de andra undersökningarna i kulturlagren är 
keramiken blandad och består av B-, C- och D-gods. 
(Enligt Mats Roslund bör det registrerade A-godset 
snarare klassificeras som B-gods, muntlig uppgift. 
Se även Roslund, bilaga denna volym.) I övrigt 
består fyndmaterialet bl a av flinta, bränd lera, krit
pipor tegel, spik/nit, slagg, kakel och fönsterglas.

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens tillstånd: 1987-03-20, dnr: 11.391- 
337-87
Riksantikvarieämbetets dnr: 2855/87 (fynden regist
rerade under dnr: 1990/88, övriga undersökningar 
inom samma fornlämning)
Grävningstid: troligen juni 1987
Lägesangivelse: Ekonomiska kartans blad 6I4i
Västergarn
Fornlämningsnr: RAÄ 50 
Fastighet: Öninge l10 
Koordinater: - 
Koordinatsystem: - 
Höj dsystem: - 
Tidsåtgång: -
Arkeologisk personal: Ragnar Engeström 
Arkivhandlingar: Fyndlistor
Fynden förvaras tillsvidare vid Gotlands Fornsal i 
Visby.

Ungefärlig markering av under
sökningsområdet på Öninge 
lw, 1987.



ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR I DEN ROMANSKA 
KYRKAN, KYRKOGÅRDEN, KASTALEN, VALLEN SAMT 
BOPLATSLÄMNINGAR 1974

Fastigheterna Ammor l29, Kyrkogården 11 och Snauvalds 12 
RAÄ 1, 24, 25, 27 och 50, Västergarns socken, Gotland

Projektet Västergam och uppdragsarkeologin 
Kunskap sav delningen, Riksantikvarieämbetet

Inledning

Under vintern och våren 1974, från 2 januari till 
och med april, dock ej kontinuerligt (?), företog 
Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, 
RA GU, i samarbete med Länsarbetsnämnden en 
undersökning av kyrkoruinen i Västergarn (RAÄ 
24) och dess omgivning. Undersökningarna om
fattade utöver kyrkoruinen flera större och mindre 
schakt på den medeltida kyrkogården (RAÄ 24 
respektive 50), ett schakt intill kastalen (RAÄ 25) 
och ett schakt genom Västergarnsvallen (RAÄ 1). 
Dessutom gjordes provgropar i förmodade sten- 
sättningar (RAÄ 27) öster om vallen. De fastigheter 
som berördes var Ammor l29, Kyrkogården l1 och 
Snauvalds l2.

Undersökningen kom delvis till stånd som ett 
arbetsmarknadsprojekt som syftade till att skapa 
arbetstillfällen under vårvintern. Som objekt valde 
man den romanska kyrkoruinen i Västergarn. 
Motiveringen var att ruinen en tid stått frilagd och 
därmed vittrande. Nu önskade man konservera 
ruinen och i samband därmed skulle en arkeologisk 
undersökning genomföras. Man passade samtidigt 
på att ta upp en del sökschakt i området, främst av 
forskningsskäl (se Bakgrund och tidigare undersök
ningar). Arbetet utfördes och bekostades av RAGU 
och Arbetsmarknadsstyrelsen/Länsarbetsnämnden 
på Gotland. Grävningsledare vid undersökningarna 
var förste antikvarie Waldemar Falck och som 
arbetsledare i fält fungerade antikvarie Ragnar 
Engeström. Ytterligare arbetskraft, mellan 4 och 5 
personer, tillhandahölls genom Länsarbetsnämnden.

Den undersökta ytan omfattade för kyrkans del

sammanlagt ca 310 m2. Schakten på kyrkogården, 
intill kastalen och genom vallen omfattade samman
lagt en yta på minst ca 125-130 m2 (uppgifter saknas 
för fyra mindre schakt). Dessutom upptogs ett par 
provgropar om sammanlagt en kvadratmeter. Totalt 
undersökte man sålunda en yta om ca 440 m2.

Rapportarbetet
Föreliggande rapport har utarbetats inom projektet 
Västergarn och uppdragsarkeologin, Riksantikvarie
ämbetet, Kunskapsavdelningen. Den har samman
ställts utifrån bevarat dokumentationsmaterial från 
undersökningen i form av ritningar (planer och 
profiler), fotografier, samt anteckningar på ritning
arna, lösa lappar och grävdagböcker. Uppgifter har 
också hämtats ur en påbörjad rapport av Waldemar 
Falck tillställd Riksantikvarieämbetet, samt artiklar 
av Waldemar Falck och Ragnar Engeström. Falck 
har också vänligen bidragit med muntlig infor
mation.

Då vissa väsentliga delar av dokumentationen 
saknas, särskilt plan- och profilritningar samt 
schakt- och anläggningsbeskrivningat; har den rik
liga fotodokumentationen ibland kunnat fungera 
som ersättning. De många hänvisningar till arkivera
de fotografier (foto:x eller foto U 2094:x) som finns 
i rapporttexten använder vi för att stötta vårt resone
mang och ge vägledning till den särskilt intresserade. 
Som nämnts i inledningskapitlet har vi valt att i 
denna tryckta rapportdel endast ta med samman
fattande resultat. För detaljerade schakt- och anlägg- 
ningsbeskrivningar, fyndlistor, plan- och profilrit
ningar samt fotodokumentation hänvisas till ATA.

Grävda och dokumenterade anläggningar gavs



124 Västergarnsstudier

vid undersökningen endast sporadiskt anläggnings- 
nummer (nummer har framför allt getts åt gravarna 
i schakt 8). En anläggningsnumrering har därför 
gjorts i efterhand. Schakt- och anläggningsbeskriv- 
ningar har på samma sätt gjorts efteråt. Fynden, 
som vid grävningen tillvaratogs rut- och schaktvis, 
har registrerats av SESAM-projektet i Visby. Denna 
registrering har bibehållits i föreliggande rapport.

Bakgrund och tidigare undersökningar 
I 1600-talets Rannsakningar efter antikviteter upp
märksammas både vallen och kastalen i Västergarn. 
Pastorn i Sanda, Hans Jörgensen Oxenv:, beskriver 
den skans som finns i Västergarn, som börjar i söder 
vid havet och går omkring hela socknen ”och kirken 
ligger inden faare” (Olsson, Stahre &c Ståhle 
1969:313). I Rannsakningara beskrivs även en tidig 
”rovgrävning” av kastalen. Man säger att det vid 
kyrkan finns en hög backe, sammanburen av jord 
och kämpastenar. De gamle har grävt in i backen, 
tills de funnit en järndörr. Sedan har de ej gjort fler 
försök (Olsson, Stahre & Ståhle 1969:313). Genom 
antikvitetsintendenten Per Arvid Säves besök i 
Västergarn år 1863, 1864 och 1870 och genom 
prosten Herlitz i Sanda socken korrespondens 1868, 
gjordes Kungliga Vitter hets Historie och Antikvitets 
Akademien uppmärksam på ruinerna efter en äldre 
kyrka och kastal samt vallen. När ägaren till Snau- 
valds Is år 1868 ansökte om tillstånd hos Akademien 
om att få borttaga fast fornlämning nekades han 
detta. Fornlämningen i fråga var Västergarns kyrko
ruin, och Akademien förbjöd tillsvidare all grävning 
i både kastal- och kyrkoruinen (beslut Dagb. 
27.7.1869, se ATA, sn). Sedan 1868 åtnjöt dessa 
skydd som fasta fornlämningar (ATA, sn). Innan 
dess, under sommaren 1864, hade dock klockaren 
Erik Stenquist i Västergarn på uppdrag av Per Arvid 
Säve hunnit utföra en 122 dagar lång grävning i 
kastalen (se fig. 1 i avsnittet Västergarns antik
variska historia). De fynd som då framkom fördes 
till Visby Läroverk (Säve 1864:305ff).

1932 anslog Gotlandsfonden medel för att kar
tera området inom och närmast utanför vallen. 
Arbetet utfördes av Erik Floderus under hösten 
samma år. Han lät då frilägga grundmurarna till 
den äldre kyrkan, men bara så mycket att kyrkans 
grundplan kunde upprättas (Floderus 1934:66ff). 
Ruinen befanns vara resterna av en romansk kyrka

utan torn. Kyrkan tycktes, enligt Floderus, endast 
ha haft en byggnadsperiod. Sockeln, stenhuggnings- 
tekniken och kyrkans grundform gjorde att arkitek
turhistorikern Erik Eundberg, som Floderus kon
sulterade, placerade kyrkan i 1100-talets första hälft. 
Floderus kunde därigenom konstatera att detta var 
den enda kända romanska kyrkan från gotländskt 
1100-tal som hade undgått om- och tillbyggnader. 
När karteringen var avslutad tycks Floderus ha 
återställt ruinen i det skick den tidigare varit. Inga 
uppgifter finns om att några fynd ska ha tillvara
tagits (Floderus 1934:68). Även kastalen rensades i 
samband med karteringen, och i den påträffades 
ett ”skulpterat arkitekturfragment” (ibid.).

Nästa kända ingrepp i området gjordes 1935, 
då Nils Tidmark undersökte kastalruinen (Tidmark 
rapport i ATA, dnr 3603/35, se vidare avsnitten i 
denna volym om Den antikvariska historien, samt 
Staden Västergarn? med referenser).

År 1966 friläde personal från Arbetsmarknads
styrelsen på Gotland, på uppdrag av landsantikvarie 
Gunnar Svahnström, kyrkoruinens grundmurar. 
Detta tycks ha gjorts för hand och utan antikvarisk 
kontroll. Syftet verkar ha varit att göra ruinen visu
ellt och upplevelsemässigt mera tillgänglig, och göra 
den till ett minnesmärke som tydligare framhävde 
själva kyrkobyggnadens art och karaktär (hand
lingarna kring detta verkar saknas i Gotlands Forn- 
sals arkiv och i ATA). Antikvarien Gustaf Trotzig 
skickades i efterhand ut för ”att rädda stratigrafin”. 
Men grävningen runt hela kyrkoruinen var då redan 
genomförd och Trotzig fick återvända med oför
rättat ärende (muntligt meddelande Trotzig nov. 
1998). Han dokumenterade det han såg på en skiss, 
en profil som visar stratigrafin från kyrkans nordmur 
och tre meter norrut. Av profilen framgår att lagren 
närmast kyrkans grundmur och 0,5 m ut från denna 
var helt avlägsnade ned till 0,4 meters djup. Profilen 
visar även de bevarade lagren norr om det förstörda 
partiet. Dessa lager består från torven och nedåt av 
ett raseringslager, ca 0,5 m tj, innehållande kalkbruk 
och större stenar. Under detta är ett 0,1 m tj kultur
lager. I kulturlagret uppträder spridda anläggningar 
av oklar karaktär. Under kulturlagret finns ett 0,1 
m tj sandlager som innehåller en möjlig grav, be
lägen ca 1,5 m norr om kyrkans grundmur. Profil
skissen är upprättad i skala 1:20 och förvaras i 
arkivet i Gotlands Fornsal.
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Mellan 1966 och 1974 stod kyrkoruinen delvis 
frilagd. I och med friläggningen började ruinen vittra 
(Falck 1983:207), och man önskade därför kon
servera murverket. Länsarbetsnämnden på Gotland 
tillsköt i december 1973 ett belopp om max 100 
000 kronor för ruinens restaurering (S Rbh.1.12 Lan 
73/74). Från Arbetsmarknadsstyrelsen gavs medel 
om 62 315 kronor för att en arkeologisk under
sökning först skulle kunna genomföras (ATA, dnr 
3238/77; beredskapsarbete S Xb I 11 Lan 73/74 
Ark und Västergarn 09-55610-9).

Men någon restaurering kom aldrig till stånd. I 
juli 1974, efter avslutade arkeologiska under
sökningar, beslutade Riksantikvarieämbetet efter 
”förnyade överväganden” att ruinen inte skulle 
restaureras, utan istället övertäckas (ATA dnr 4283/ 
74). Margit Forsström, som var delaktig i beslutet, 
tror sig minnas att motivet var att det var svårt att 
på ett tillfredställande sätt konservera murverket 
inför framtiden (muntlig uppgift december 1998).

Undersökningen 1974 - syfte, 
metod och genomförande
Undersökningens syfte var att frilägga den romanska 
kyrkan och klargöra dess utseende. Därefter önskade 
man konservera ruinen i frilagt skick (Falck 
1979:42, jfr ovan). Sökschakt togs också upp i 
området kring kyrkan av forskningsskål. Schakten 
på kyrkogården hoppades man skulle visa om det 
fanns några s k kyrkogårdsfynd i de medeltida 
gravarna. Detta skulle i så fall ge en uppfattning 
om kyrkans ålder och om den haft någon eventuell 
föregångare. Man ville också bestämma den medel
tida kyrkogårdens utsträckning. Väster om den stå
ende korkyrkan tog man upp schakt för att söka 
efter ett eventuellt (påbörjat eller raserat) långhus, 
som man hade anledning förmoda hade funnits där 
(Falck 1983:215). Ett schakt lades också mellan den 
romanska kyrkan och den öster därom belägna 
kastalruinen, för att undersöka relationen mellan 
dessa byggnader, och ett schakt lades norr om kastal- 
kullen för att söka efter rester av vallen. Öster om 
vallen gjordes ett par provgropar i vad som för
modades vara förkristna gravar (för schaktplan över 
området, se fig. 3 i Kyrkolandskapet).

De olika undersökningsobjekten (kyrkoruin, 
kyrkogård, kastal, vall, förmodade gravar) angreps

med olika metoder. I huvudsak nöjde man sig med 
att rensa fram och dokumentera anläggningar ytligt, 
utan att gå ner i dem och gräva bort dem.

Arbetet utfördes under januari - april 1974, dock 
ej kontinuerligt (?). Dessförinnan hade förberedande 
arbeten utförts, såsom avvägning av kyrkoruinen 
innan avtorvning (augusti 1973), utsättning av ett 
lokalt koordinatnät (oktober 1973) samt foto
grafering av ruinen (november 1973). För under
sökningen av enbart den romanska kyrkoruinen 
finns antalet dagsverken specificerat. Enligt Falck 
pågick detta arbete tiden 2/1 - 28/2 1974. Det 
omfattade 40 dagars arbetsledning och 240 dags
verken grovarbetskraft (rapportutkast W. Falck).

Koordinatnätet tycks inte ha kommit till an
vändning vid dokumentationsarbetet. I kyrkoruinen 
användes dock ett rutnät med 1-metersrutor, lagda 
med kyrkans längdaxel som utgångspunkt. Rutnätet 
gör det möjligt att i efterhand analysera kyrkfyndens 
horisontella spridning.

Övriga schakt är inmätta från olika hållpunkter; 
ofta relaterade till kyrkoruinen eller den stående 
korkyrkan (jfr schaktbeskrivningarna, ATA). De 
flesta schakten är små till både yta och volym vilket 
gör att de lager och konstruktioner som planer och 
profiler visar sällan är möjliga att avgränsa.

För inmätning av nivåer använde man en fix- 
punkt belägen vid sockenkyrkans västra portal, som 
ligger på 5,41 m ö h.

Utanför kyrkoruinen insamlades fynden schakt- 
och ibland anläggningsvis. Fynd från området utan
för kyrkan kan därför oftast bara föras till ett schakt 
eller en anläggning, ibland med höj dangivelse, men 
annars utan närmare precisering. Samtliga tillvara
tagna fynd från undersökningen har senare, under 
1998, registrerats av SESAM-projektet i Visby.

Någon osteologisk analys av påträffat ben
material har inte gjorts. Ben har insamlats i mycket 
liten omfattning. Fyra skelett från gravar i kyrkans 
långhus förvaras för närvarande i Visby.

Fyra prover med träkol har 14C-analyserats, två 
prover togs i kyrkan och två i anslutning till vallen 
(se 14C-tabell, Västergarns antikvariska historia).

Kyrkan
Kyrkan undersöktes alltså huvudsakligen under 
januari och februari 1974, under delvis besvärliga



126 Västergarnsstudier

väderförhållanden. Den undersökta ytan (kyrkan 
inklusive dess murar) kan uppskattas till ca 310 m2. 
Arbetet dokumenterades fortlöpande med foto
grafier.

Ruinen var före undersökningen täckt av ras- 
massoi; torv och växtlighet (enstaka träd). Arbetet 
inleddes därför med städning kring ruinen och upp
rensning av det sedan tidigare frilagda murverket 
(jfr ovan, Bakgrund och tidigare undersökningar). 
Man rensade också murarna från rasmassor till 0,1 
meter innanför det yttre murlivet och rensade upp 
kring syd- och västportalerna. Arbetet utfördes av 
den anställda grovarbetskraften och under antik
varisk kontroll.

Därefter upptogs tre schakt genom rasmassorna 
(figur 1). Ett schakt lades i nordsydlig riktning unge
fär i höjd med sydportalen. Schaktet fördes ner ca 
0,2 meter genom rasmassorna. Det andra schaktet 
togs upp i långhusets mittaxel, från västportalen 
och fram till koret. Västportalen frilädes ner till 
”trampstensnivå”. Ett tredje profilschakt placerades 
i korets västra del, i nordsydlig riktning. Detta fördes 
ner ca 0,3 meter genom rasmassorna.

I rasmassorna hittades ”såsom intressantaste 
fynd” (rapportutkast W. Falck) fragment av tak
tegel.

Därefter (efter en veckas fältarbete) beslutades 
att en total avtorvning av kyrkoruinens inre skulle 
utföras. Hela ruinen var då täckt av ”fältstenar” 
(ytan på raslagret). Av fotodokumentationen att 
döma utgjordes dessa av huvudsakligen 0,2-0,4 m 
st rundade och kantiga stenar, samt en del både 
mindre (ca 0,1 m) och större (intill ca 0,6 m) stenar. 
Sannolikt bestod dessa till stor del av sten från 
skalmurarnas kärna. Som ett första steg avlägsnades 
myllan mellan stenarna och fotografering av ras
lagrets yta gjordes (foto U 2094:40-41).

Därefter avlägsnades rasmassorna. I dokumen
tationsmaterialet har detta arbetsmoment kallats 
”skede 1”. Tre profiler sparades (figur 2). En profil 
lades i nordsydlig riktning i långhuset, i norra kanten 
av det tidigare upptagna östvästliga schaktet. En 
lades i nordsydlig riktning i koret, och en i nord- 
sydlig riktning i västra delen av långhuset, söder 
om västportalen.

Därefter borttogs rasmassorna fullständigt. 
Under rasmassorna fanns ett fyndförande kultur
lager. Utgrävarna karakteriserade detta som mylla 
inmängt med sot, träkol och grus.

Kulturlagret rutgrävdes för hand. Av arbets- 
bilder att döma (figur 3) sållades jorden åtminstone 
delvis. Fynd tillvaratogs r utvis. Däremot finns inga

Figur 1. Långhuset efter partiell avtorvning, sett från väster, med de schakt som togs upp genom ras
massorna. Foto W. Falck.
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Figur 2. Plan över kyrkoruinen med de sparade 
profilerna.

nivåuppgifter för fynden utan de har endast hänförts 
till antingen ras- eller golvlager. I efterhand är det 
därför inte möjligt att rekonstruera den exakta nivån 
för de gjorda fynden.

Kyrkogården
På kyrkogården tog man upp flera schakt (schakt 
6, 7, 8, 9, 11, 14 på fastigheten Kyrkogården l1 
samt schakt 1, 2, 3, 4 på fastigheten Snauvalds l2, 
se schaktplanen fig. 3 i Kyrkolandskapet samt 
schakttabell i bilaga). Det uttalade syftet var att 
försöka bestämma utsträckningen av den medeltida 
kyrkogården (Falck 1979:49), men man ville också 
utröna huruvida gravarna rymde föremål, s k kyrko- 
gårdsfynd, vilket i så fall skulle kunna ge en indika
tion om kyrkplatsens datering (Falck 1983:214). 
Några sådana påträffades emellertid inte.

De flesta schakten lades väster och norr om 
kyrkoruinen. Sammanlagt grävdes för hand ca 0,5 
eller 1,0 m breda schakt till en längd av ca 85 m, 
eller en yta av ca 95 m2 (uppgifter saknas om två 
schakt).

För övriga schakt, invid kastalen, vallen samt 
öster om vallen, se nedan.

Resultat och tolkning 
Den romanska kyrkan
Byggnaden och murverket
Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus, 
ett kor samt en absid (figur 2 och 4). Kyrkan ligger 
i närmast östvästlig riktning, med en dragning åt 
ÖNÖ-VSV. Kyrkans olika delar förefaller vara upp
förda i ett sammanhang (Falck 1983:10). Långhus 
och kor har dagermurar bevarade, medan absiden i 
dess östra del endast har grundmuren kvar eftersom 
en källare har anlagts där i sen tid.

Långhusets nord- och sy dmurar är helt parallella 
medan västmuren är sned. Kyrkans totala yttre 
längdmått ovan sockeln torde ha uppgått till ca 27 
meter. Den största yttre bredden är 12,3 m. Den 
inre längden är 15,6 m och den inre bredden 9,72- 
9,78 m. Långhusets yta blir därmed ca 152 m2. Koret 
är en något oregelbunden rektangel med större bredd 
än längd. Dess yttre mur är i väster 10,1 m och i 
öster 9,65 m lång. Korets inre mäter ca 4,75- 4,8 m 
i längd och ca 7,2 m i bredd. Absidens mått är mer 
osäkra, den torde ha mätt ca 3 m i längd (djup) och 
ca 5,85 m i bredd. Hela kyrkan är försedd med 
sockel.

Korets yttermurar bildar en rektangel som kan 
inskrivas ungefär tre gånger i långhuset. Yttermurar-

Figur 3. Arbetsbild från grävningen taget den 13/2 
1974. Av fotot framgår att kulturjorden i kyrko
ruinen tycks ha sållats. Foto W. Falck.
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Figur 4. Översiktsbild över den romanska kyrko
ruinen. I långhuset syns frampreparerade skelett
gravar, dopfuntsfundament, stolphål samt inne i 
koret den aldrig undersökta, framrensade central
graven. Foto W. Falck.

na ligger i flykt med långhusmurarnas innerliv.
Murarna är uppförda i skalmursteknik. Den 

yttre murytan består av kalkstenskvadrar medan den 
inre består av tuktad kalksten och marksten. Den 
mellanliggande kärnan består av markstenar i kalk
bruk.

Kärnan i västmuren är bevarad till 1,31 meter 
ovan sockeln. Kärnans yttersida befinner sig mellan 
0,16 till 0,35 m innanför dagermurens ytterliv. Norr 
om västportalen har kärnan en bredd om ca 0,8 m, 
och där syns att också kärnan är lagd i skift.

Grundmuren
Grundmurens (muren upp till sockeln) tjocklek i 
marknivå är 1,2-1,45 meter, tjockast närmast lång
husets sydvästra hörn. Stenmaterialet består av tuk
tade kalkstensblock, ca 0,5 m långa och 0,2-0,3 m 
tjocka. Vid långhusets nordvästra hörn är enstaka 
block uppemot 1,5 m långa. Grundmuren är om
sorgsfullt lagd med flerstädes regelrätta murskift (jfr 
ovan). Inga tecken på sättningsskador har obser
verats (Falck 1983:210). Stenar ingående i kyrkans 
grundkonstruktion påträffades i schakt 7 (under 
marknivå intill och utanför västfasadens södra del, 
se schaktbeskrivning i ATA). Dessa bestod av mark
stenar, 0,4-0,5 m stora, som hade lagts i märgellera 
på en nivå av + 3,60 (figur5a & b).

Av samma schakt framgår att det omedelbart 
utanför västportalens tramp- eller tröskelsten funnits

Figur Sa. Del av kyrkans grundkonstruktion, synlig 
i schakt 7 intill och utanför västfasadens södra del. 
Foto W. Falck.

Figur 5b. Kyrkans murverk, sektion mot norr i 
schakt 7.
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Figur 6. I korets norra grund
mur finns en märklig sten- 
packning, som tycks sträcka sig 
in i koret och där utgör en del 
av golvbeläggningen. Bilden 
visar korets yttermur från norr 
med stenpackningen till höger 
i grundmuren. Foto W Falck.

ett 0,2 m tjockt lerlager som bara förekommer i 
direkt anslutning till ingången (se profilritning 
schakt 7, ATA). En möjlig tolkning är att leran varit 
ett underlag för en gångväg som lett fram mot 
västportalen. Det centimetertunna kalkrasskikt som 
överlagrar leran skulle i så fall kunna utgöra, inte 
ett raslager som utgrävarna menar, utan en rest av 
ett täckmaterial för en sådan gång.

Stenpackning i korets grundmur 
I korets norra grundmur är en stenpackning synlig 
som avviker från övriga delar av grundmuren (figur 
6). Den är belägen mellan korets anslutning mot 
långhuset och fram till kormurens mitt. I höjd 
sträcker den sig upp till skift tre i grundmuren (och 
motsvarar alltså skift 1 och 2). Om man betraktar 
fotodokumentationen och planritningen så tycks 
karaktären på stenmaterialet överensstämma med 
golvbeläggningen i korets norra del. Den idag för
svunna profilritningen I-J (nord-sydprofil över korets 
västra del) kunde ha gett svar på om stenpackningen 
inne i koret ligger på samma nivå som markstenarna 
(stenpackningen) i och strax utanför grundmuren. 
Endast en kompletterande undersökning kan ge svar 
på detta.

Piscina i grundmuren
I absidens norra grundmur, omedelbart O om an
slutningen till kormuren, påträffades i murens botten 
en piscina. Piscinans mått finns ingenstans angivna. 
Dess ungefärliga storlek framgår av fig. 25 i avsnittet 
Kyrkolandskapet, uppskattningsvis är den ca 0,6 m 
i diameter och ca 0,2 meter hög. På foto :17 (ATA) 
framgår stenens utseende före undersökningen.

Sockeln
Sockeln har dokumenterats sorgfälligt. Den sam
manlagda längden sockel uppgår till 50,15 meter. 
Sockeln löper runtom hela kyrkan frånsett vid 
absiden där den brutits loss för att ingå i den sentida 
källaren (se plan över kyrkan, figur 2). Sammanlagt 
nitton sockelblock var tillräckligt bevarade för att 
man skulle kunna studera kälningen närmare. 
Denna är mycket flack. En viss tendens till djupare 
kälning finns i koret, något som utgrävarna anser 
bekräftar tanken på att koret har uppförts först 
(Falck 1983:211). Kälningen är varierad vilket tyder 
på att flera olika stenhuggare har varit verksamma. 
Sockelblocken är mellan 0,37 och 1,13 meter långa, 
vanligen 0,5-0,6 m. Sockelstenarnas höjd nedan 
kälningen varierar mellan 0,09 och 0,16 m. Från 
öster till väster sluttar sockeln med cirka 0,4 m. 
Fallet är synnerligen jämnt, vilket tyder på att 
murningen har gjorts med stor precision samt att 
grunden har varit stabil.

Dagermurarna
Dagermurarna är bäst bevarade i väster, där de når 
en höjd av maximalt 0,88 meter över sockeln. 
Dagermuren har här en total tjocklek av 1,43-1,45 
m. De bevarade kvadrarna i samtliga kvarstående 
skift ovan sockel är mellan 0,31 och 0,515 m höga. 
Fogarna mellan kvadrarna är öppna i vertikalled 
och kan därför mätas till 2-13 mm bredd. I fogarna 
förekommer ingen pinning.

Stenvalet är relativt enhetligt. Färgen är i all
mänhet gråvit, men enstaka block har en svagt brun 
ton. Ett flertal fossil förekommer i vissa block. 
Narbhuggning har utförts på enstaka block, också 
på tre av de fyra kvadrar som befinner sig under
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Figur 7. Passningsurbuggning förekommer i ur
sprungligt läge på västfasaden, på andra stenen i 
andra skiftet som ligger mot det första blocket i det 
första skiftet omedelbart söder om västportalen. Här 
finns en 10 x 2 cm stor urtagning för kvadern i 
första skiftet. Foto W. Falck.

den södra tornmursförtagningen (se nedan), dock 
ej på de två bevarade kvadrarna under norra torn- 
mursförtagningen. Passningsurbuggning förekom
mer i ursprungligt läge på västfasaden (figur 7). 
Bruket är genomgående i liv med kvadrarna. Som 
framgår av kyrkans västfasad är kvadrarna i flera 
fall konformade (avsmalnande inåt) för att största 
precision ska uppnås i fogningen av murlivet.

Kvadrarna är huggna i räta vinklar (max 1-3° 
avvikelse). Behuggningen är dels slät med narb- 
huggning, dels en grund snedhuggning av parallellt 
gående räfflor (figur 8). En enda kvader i 
västfasaden, den andra bevarade i första skiftet ovan 
sockeln norr om västportalen, har en behuggning i 
form av fem stycken koncentriska punktcirklar.

Kvaderstenarna i västfasaden är således i flera 
fall försedda med en dekorativ utsmyckning. Då 
kvadrarna i övriga delar av murverket saknas, vet 
vi inte om västfasaden har varit speciellt utsmyckad 
eller om dekorbehuggning har förekommit på hela 
fasaden.

Tornmursförtagning
Det tredje bevarade blocket i andra skiftet ovanför 
sockeln, ca 1,8 m S om västportalen, utgörs av en 
utskjutande förtagningssten (figur 7, jfr plan över 
kyrkan, samt foto :149, U 2094:85, U 2094:108 i 
ATA). Förtagningsstenen är 0,35 x 0,34 m och 
skjuter som mest ut 0,3 m utanför murlivet.

I västfasaden norr om portalen finns ytterligare 
en förtagningssten, belägen ovanför den tredje 
kvadern från portalen räknat. Stenen är 0,28 x 0,15 
m stor och ligger i liv med fasaden (foto :70 i ATA).

Murens innerliv
Innerlivet är uppbyggt av tuktad kalksten och mark
sten. Markstenarna finns främst norr om portalen, 
och är 0,5-0,6 meter stora (figur 9). Muren har 
invändigt varit putsad. En viss pinning har utförts 
med kalkstensflis och 0,1-0,15 m stora markstenar.

Västväggen är norr om portalen bevarad till 
1,42 m ovan lergolvet. De två nedersta skiften 
skjuter ut 13 till 23 cm utanför de övre delarna av 
murlivet. Sammanlagt skapar de utskjutande skiften 
en 0,33 m hög ”bänk”. Ovanför denna är muren 
bevarad till 1,09 meters höjd.

I västväggens södra del skjuter det nedersta 
skiftet ut 13 till 29 cm från murlivet. Detta skift är

Figur 8. Kvaderblock i västfasaden med dekorativ 
snedbehuggning. Ovan till höger syns den södra 
förtagningsstenen (se också foto :148 i ATA). 
Dekorativ behuggning förekommer även i 
västportalens södra smyg (se Kyrkolandskapet fig. 
9). Foto W. Falck.
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Figur 9a & b. Murens innerliv från öster. Foto W. 
Falck.

0,3 m högt. Ovanför detta vidtar en vägg av enhetlig 
karaktär, bestående av enbart tuktade kalkstens- 
block, till en höjd av 1,33 m.

Portaler
Långhuset har haft tre portaler, en i syd-, en i vä st
och en i nordmuren. Även i koret har en portal 
funnits, som vett mot söder. Västportalen har varit 
bredast, ca 1,3 meter bred, medan sydportalen har 
varit 1,1 meter och nordportalen 1,0 meter bred. 
Koringången har varit smalare, med en uppskattad 
bredd av ca 0,8 meter (se planritning över kyrkan 
samt foto :104, U 2094:5 i ATA).

Fönster
I kyrkoruinens långhus och kor framkom samman
lagt 59 skärvor av medeltida fönsterglas. Flertalet 
har mer eller mindre skadad yta. Sju skärvor upp
visar spår av bemålning. En skärva är försedd med 
en kantbård med i färgen utsparade rundlar. Mot

svarande bemålning finns i tretton andra gotländska 
kyrkor och glasmåleriet dateras i dessa till ca 1250- 
1325 (Falck 1983:216). 12 glasskärvor är kröjsiade 
kantfragment.

Fynd av bemålat fönsterglas i rutorna 250 och 
252 (F794, F799 och F802) och kröj slat fönsterglas 
(kantfragment) i ruta 222 (F 684) kan indikera att 
koret har haft ett polykromt fönster i sydväggen. 
Ytterligare fragment av både målat och kröjslat 
fönsterglas har hittats spritt i långhuset vilket an
tyder att också långhuset har varit försett med poly
kroma fönster, förmodligen i både nord- och syd
väggen (se fyndlistan, ATA).

Profileringar och skulpturutsmyckningar 
I övergången mellan kor och absid på kyrkans nord
östra sida, finns vid sockeln en bevarad sten som 
bör vara rest av en lisen (foto U 2094:52, foto : 17). 
Detta vertikala murband har föranlett utgrävarna 
att anta att absiden har varit smyckad med en bågfris 
(Falck 1979:47).

Portalöppningarna har saknat dekorativ ut
smyckning, enligt Falck (1983:212). Men då por
talernas övre delar inte finns bevarade kan man inte 
utesluta att en tympanonskiva funnits vid exempel
vis sydportalen. Syd- och nordportalerna i långhuset 
är byggda i mer än ett språng med profilerade mur-

Figur 10. Vid friläggningen av triumfbågsmuren 
framkom ett hugget block, som dock ej låg i ur
sprungligt läge. Det är oklart vad detta block re
presenterar. Foto W. Falck.
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hörn, i sydportalen i form av en regelrätt karnis (se 
figur 2 samt foto U 2094:65, jfr Gustafsson 
1990:113). Västportalen är dekorerad med yt- 
huggna kvaderblock (se ovan). Av eventuell ut
smyckning i korportalen finns ingenting bevarat.

Varken kor eller långhus har varit välvda, efter
som inga valvstenar finns bland rasmassorna. Ab
siden bör ha varit försedd med ett hjälmvalv (Falck 
1983:212f).

Konstruktioner i kyrkans inre 
Golvets uppbyggnad
En del av fynden har av undersökarna förts till lager 
eller golvnivå 1:1 respektive 1:2. Några profiler eller 
annan dokumentation som visar vad som avses med 
dessa beteckningar finns dock ej i det befintliga 
dokumentationsmaterialet. De lager som redovisas 
där är tre: rasmassorna, kulturlagret samt lergolvet. 
Eftersom det senare inte undersöktes utan bara 
rensades fram (figurl 1) bör det ha varit kulturlagret 
under rasmassorna som delades in i två lager eller 
”golv”. För att försöka säkerställa detta antagande 
har vi undersökt hur några fyndkategorier fördelar 
sig mellan ”golven” 1:1 och 1:2. De material som 
valdes var mynten och keramiken.

Totalt hittades 145 mynt. 95 av dessa är möjliga 
att hänföra till golvlager. De flesta av dessa mynt, 
83%, är påträffade i det golvlager som utgrävarna 
har betecknat som 1:1. Resten, eller 17%, hittades 
i golv 1:2.

Kvalitativt, beträffande mynttyper, förefaller i 
stort sett samma proportioner råda mellan golv
lagren. I både nivå 1:1 och 1:2 är W-brakteatrar 
med låg silverhalt dominerande, föjda av W- 
brakteatrar med hög silverhalt och gotländska 
penningar. I golvlager 1:1, som ibland omtalas som

det övre eller yngre, finns dock fler yngre mynt från 
1400- och 1500-talen än i golv 1:2. Även golv 1:2 
har dock gett ett 1500-talsmynt, en Sören Norby- 
skilling.

Det är främst den kvantitativa skillnaden (an
talet mynt i respektive nivå) som stärker antagandet 
att utgrävarna gjorde vissa iakttagelser vid under
sökningen som motiverade dem att separera kultur
lagret under rasmassorna i två golvnivåer.

Det keramikmaterial som går att föra till golv
nivå är litet, sammanlagt 19 skärvor. Kvantitativt 
fördelade sig keramikskärvorna på samma sätt som 
mynten. 14 st eller 74% återfanns i nivå 1:1 medan 
fem skärvor fanns i golv 1:2. I golv 1:2 förekom 
keramik av typ C 1:2 (fyra skärvor), en kategori 
som inte uppträder i golv 1:1. I golv 1:1 förekom 
en skärva BI:l-gods, de övriga fördelar sig jämnt 
på fyra skärvor CII:1 och sex skärvor BII:4. Kera
miken som går att hänföra till golv 1:1 finns spridd 
i både långhus och kor medan däremot keramiken 
från golv 1:2 finns koncentrerad omedelbart innan
för långhusets sydportal.

Överlag (alla fyndkategorier) är fyndmängden 
störst i golv 1:1. Skillnaden kan inte sägas vara 
kronologiskt betingad då fyndens tidsställning i de 
båda golvlagren inte nämnvärt skiljer sig åt. Som 
konstaterades ovan finns ingen dokumentation om 
lagrens beskaffenhet eller tjocklek så det är oklart 
hur välavgränsade de olika nivåerna eller golven i 
själva verket var. En möjlig tolkning, som dock inte 
kan bekräftas, är att det har funnits ett golv ovanför 
det undre lergolvet, som släppt igenom en del före
mål men där den största mängden har avsatts ovan
för golvet. Några rester av ett sådant golv verkar 
utgrävarna emellertid inte ha iakttagit.

Kulturlagret (”golven” 1:1 och 1:2) rutgrävdes

Figur 11. Det framrensade 
lergolvet. Foto W. Falck.
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ner till vad man alltså uppfattade som ett ursprung
ligt lergolv. Profilen i kyrkans mittaxel visar att 
lergolvet har sluttat något och varit högre beläget i 
öst än i väst. Två schakt, 16 och 17, togs upp genom 
lergolvet.

Schakt 16 lades längs norra hälften av den nord- 
sydgående profilen i västra delen av långhuset (se 
plan figur 2). Schakt 17 lades intill ett stolphål i 
långhusets centrala östra del (jfr nedan och vidare 
schakt- och anläggningsbeskrivningarna, ATA). I 
schakt 16 påträffades under lergolvet ett ospeci
ficerat järnfragment (F 1038) samt en kedja(?) av 
järn (F1039). I stolphålets S del (schakt 17) på
träffades under lergolvet en spik (F 1040). Profilen 
i schakt 16 visar också att det ca 0,3 m under 
lergolvet, i sanden, fanns sotfläckar (se foto :216- 
220, jfr också foto :207-214) och en klump av 
kopparslagg (F 1078). Waldemar Falck hävdar i sin 
artikel om den romanska kyrkan att den har anlagts 
på obebodd mark (1983:270). Falck tycks mena att 
det sandlager som man påträffade i kyrkans golv 
skulle utgöra en ursprunglig marknivå. Då man 
emellertid inte har gått ner i sandlagret kan man 
med ledning av dokumentationsmaterialet inte 
hävda detta utan att göra kompletterande under
sökningar i kyrkans inre.

Profilen i schakt 16 (se fig. 10 i Kyrkoland- 
skapet) visar att kyrkans inre murliv har strukits 
med kalkputs. Också golvet närmast väggen har ett 
kalkputslager, ca 0,06-0,12 m tjockt, lagt ovanpå 
sanden. Kalkputslagret sträcker sig ca en meter 
söderut från väggen. Ovanpå kalkbrukslagret men 
under stenpackningen finns ett tunt kulturlager, ca 
0,05 m tjockt, karakteriserat som ”mylla” av ut
grävarna. Denna uppgift stämmer inte med Falcks 
artikel från 1983, där han menar att stenpackningen 
lagts i natursand (1983:212). En trolig tolkning är 
att detta lager har avsatts medan man uppförde 
kyrkans murar. Först senare har man lagt ut en 
stenpackning av 0,1-0,2 m (vanligen 0,12-0,15 m) 
stora markstenar. Denna har i sin tur sedan jäm
nats av med en lermantel (golv), som vid kyrkans 
norra del är 0,09-0,14 m tjock.

I syfte att undersöka golvlagren togs ytterligare 
ett schakt upp, intill och S om sydportalen (schakt 
12). Från detta schakt saknas dokumentation sånär 
som på ett antal fotografier. I schaktet påträffades 
bl a tröskelstenar samt en nyckel (F 1081).

Golvet i kor och absid
Waldemar Falck beskriver golven i långhuset och 
koret. Då föreliggande tolkning avviker från Falcks 
citeras beskrivningen i sin helhet (ur Falck 1979:43): 
”Långhusets golv utgjordes av något så egenartat 
som påförd lera, under det att man i koret på samma 
nivå haft ett mer påkostat golv av kullerstenar ut
jämnade med kalkbruk, likaså i absiden ett par 
trappsteg högre.”

Detta stämmer inte med vad fotodokumenta
tionen av korgrävningen visar. I norra delen av koret 
framkom i anslutning till triumfbågsmuren och 
korets norra sittbänk en stenpackning. Nivån på 
stenpackningen ligger något ovanför trampstenarna 
i triumfbågsöppningen. Resten av koret saknar 
denna stenpackning (se fotona :80-83 i ATA). De 
fynd som hittades ovanpå stenpackningen anges 
bara som liggande i kalkras alternativt bottenras, 
vilket inte i efterhand kan uppfattas som att där 
har funnits något utjämnande kalkbrukslager. Ty
värr finns ingen profilritning över korets västra del 
att tillgå, som skulle kunna klargöra förhållandet. 
Tydligt är dock att stenpackningen helt saknas i 
södra delen av koret. Där finns emellertid en kalk
flisa omedelbart innanför och norr om koringången 
(foto U 2094:5), och omedelbart väster om triumf
bågsöppningen finns ytterligare kalkstenshällar som 
verkar vara rester av samma kalkflisgolv (foto U 
2094:108, jfr även U 2094:11).

På de områden i koret som inte täcktes av sten
packningen eller av kalkflisor har man vid under
sökningen gått ner djupare. Centralt i koret fram
kom då en östvästligt orienterad mörkfärgning på 
vars yta fanns flera olika föremål. Via fotografierna 
(foto :88-89 och 93) kan åtminstone ett av dessa 
fynd identifieras, en bultlåsnyckel (F 1076. Obs. I 
fyndlistan anges för detta fynd ”fyndomständigheter 
saknas helt”). Bultlåsnyckeln finns röntgenfoto- 
graferad (foto :243). Nyckeln låg på nivån + 5,03 
(mittprofil A-B, ATA). I korets södra del fanns 
ytterligare en mörkfärgning, närmast rund och ca 
1,2 x 1,0 m (ÖNÖ-VSV). Av fotona att döma låg 
denna något högre än den ovan nämnda mörk- 
färgningen, men den är inte dokumenterad på något 
annat sätt och det är därför oklart vad den kan 
representera.

Frånsett korets norra del så hänfördes fynden i 
koret till golvnivå 1:1 respektive 1:2. Man har
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således även här tyckt sig uppfatta en skiktning i 
kultur jorden (jfr ovan).

De bevarade resterna av absiden utgörs framför 
allt av det trappsteg som leder upp till absidens 
sydligaste del (foto :86-87). Trappsteget fanns på 
nivån + 5,41-5,47 (profil K-L), att jämföra med 
trampstenarna i triumbågsmuren som låg på + 5,12- 
5,14 (profil A-B). I absiden har det funnits ett kalk- 
flisgolv (foto :86-87, jfr även U 2094:11). I norra 
delen av övergången kor-absid syns på planen över 
kyrkan en sten som har ingått i absidens golv. I 
övrigt är absiden förstörd av den sentida rektangu
lära källare, ca 5,8 x 3,0 meter stor (Ö-V), som 
1910 (muntlig uppgift Falck dec. 1998) grävdes in 
från öster genom absidens murverk och in till korets 
centrum.

Sittbänkar
I dokumentationsmaterialet kallas de utskjutande 
skiften på västmurens innerliv ”sittbänkar”, men 
det ringa djupet talar mot en sådan tolkning. Den 
utskjutande delen av grundmuren i långhusets syd- 
och nordväggar kan däremot tolkas som fasta sitt
bänkar (jfr plan). Också i den västra delen av lång
huset är ”sittbänkarna” emellertid mycket grunda, 
medan de mot öster blir djupare.

Även i koret finns sittbänkar. Dessa löper utmed 
korets norra och södra väggar. Sittbänken i korets 
södra del är betydligt högre än den i norra delen 
(figur 2, foto U2094.-84).

Altare
I långhusets Ö del intill triumfbågsmuren framkom 
fundamenten till två sidoaltare, ca 2 x 1,10-1,20 
meter stora (se plan). Av de monolitiska altarskivor

Figur 12. Ovanför det södra sidoaltaret finns en 
kvaderrits i den bevarade kalkputsen. Foto W Falck.

som en gång bör ha funnits fanns inga spår. I anslut
ning till båda sidoaltarna finns tröskelstenar (se foto 
U 2094:108 samt plan). Spår av högaltare finns inte, 
på grund av den källare man i sen tid har anlagt i 
absidens och korets centrala östra del.

Triumfbågsmur ocb korskrank 
Triumfbågsmurens tjocklek är ca 1,3 meter. Öpp
ningen mot koret är 3,48 meter bred. I triumf
bågsmurens öppning syns i söder och norr ett hori
sontellt huggningsspår, lika brett som muren, på 
det tredje bevarade skiftet nerifrån räknat (figur 13a 
& b). En möjlig tolkning kan vara att detta utgör 
en infästning för ett korskrank.

Dopfunts fundament
Något Ö om centrum i långhuset påträffades en 
kvadratisk konstruktion av flata kalkstenshällar (se 
plan och figur 4), utlagda utan bindemedel. Anlägg
ningen är 1,9 m i sida och ca 0,1 m hög (foto : 150, 
151, U 2094: 108). Läget gör det troligt att kon
struktionen utgjort grunden till ett dopfuntsfunda- 
ment (jfr Falck 1983:213). Fundamentet är lagt 
ovanpå lergolvet. Fundamentets nivå indikerar att 
ett golv av trä kan ha funnits ovanför lergolvet.

Stolpbål
I långhusets mittaxel och ca 2,2 m väster om triumf
bågsmuren fanns ett stenskott stolphål, ca 0,3 m i 
diam och ca 0,5 m djupt (se schakt- och anläggnings- 
beskrivningen, schakt 17, ATA). Stolphålet har av 
utgrävarna tolkats som rester av en möjlig tak- 
stolsbärande stolpe (Falck 1979:43). Placeringen 
synes dock märklig.

Takkonstruktion
Eftersom inga valvstenar har konstaterats i rase
ringslagret så kan varken kor eller långhus ha varit 
välvda (Falck 1979:42, 1983:212). Däremot på
träffades flera hundra spikar samt närmare 500 
skärvor av munk- och nunnetaktegel, jämnt spridda. 
Inga hela taktegel påträffades, vilket kan tolkas som 
att taktegel (liksom golvhällar och andra använd
bara material, jfr ovan) sannolikt har återanvänts 
någon annanstans.

Räknar man med en romansk tak vinkel om 80 
grader så bör tegeltaket ha motsvarat en yta på ca 
415 kvadratmeter. Då en kvadratmeter tegeltak



Rapport 1974 Den romanska kyrkan 135

Figur 13.1 triumfbågsmurens öppning finns horison
tella huggningsspår, troligen infästningar för ett 
korskrank. Övre: mot norr; nedre: mot söder. Foto 
W Falck.

består av totalt ca 34 munk- och nunnetegelpannot; 
borde tegeltaket i Västergarn ha motsvarat ca 14 
100 taktegel. Vikten bör ha varit ca 25 000 kilo. 
Då 569 kg påträffades vid undersökningen mot
svarar detta ca 2% av den ursprungliga takvikten, 
enligt Falck (1983:212f). Spikarna bör vara rester 
av den läkt som har burit upp tegeltaket.

Gravar i kyrkan
I långhusets golv, nergrävda genom lermanteln och 
stenpackningen, påträffades fyra gravar (se plan och 
figur 4). Dessa undersöktes och tillvaratogs. Doku
mentation av detta moment saknas dock och de 
framrensade gravarna finns endast översiktligt foto
graferade (foto :124, :125, :126, U 2094:108 i ATA). 
De gravlagda var en vuxen individ, som låg placerad 
i långhusets NÖ del, samt tre barngravar. Av dessa 
låg en 1,5 m söder om den vuxna individen medan

två hade gravlagts rakt väster respektive sydväst om 
dopfuntsfundamentet. Den vuxna personen låg ut
sträckt på rygg i rakt östvästlig riktning och hade 
armarna lagda i Redins armställning C (Redin 
1977). Barngraven väster om fundamentet låg lika
dant medan de båda andra verkar ha varit rubbade 
ur läge. Någon osteologisk undersökning har inte 
gjorts. Den vuxna individen hade ett hål i pannan 
som efter en armborstpil (Falck 1983:214, jfr foto 
:126). Skeletten förvaras nu i Visby.

I koret påträffades eventuellt ytterligare en grav 
(jfr ovan). Denna framträdde som en östvästligt 
orienterad mörkfärgning (se fig. 8, 16 och 17 i 
Kyrkolandskapet), som dock aldrig grävdes ut. Den 
uppfattades av undersökarna som en möjlig pat- 
ronatsgrav, och därför väntade man (med tanke på 
väderförhållandena) så länge som möjligt med att 
undersöka den. Tyvärr fick man aldrig tid till detta, 
enligt Falck, på grund av beslutet att övertäcka 
ruinen (Falck, muntlig uppgift dec. 1998).

HC-prover
Enligt uppgift i Falck 1979:51 togs två 14C-prover 
på förkolnat trävirke ”funnet på långhusets golv” 
(St 5457 respektive St 5460). Vidare dokumentation 
saknas.

Kyrkogården
Påträffade anläggningar i de schakt som togs upp 
på kyrkogården (se ovan) rensades fram och doku
menterades, men grävdes inte ut. De flesta anlägg
ningarna var gravar. Sammanlagt påträffades ca 60 
gravar. I många fall var gravarna förmultnade, och 
därför lät man dem regelmässigt ligga kvar sedan 
de hade indikerats (Falck 1983:214). Schakten gräv
des följaktligen inte, annat än på enstaka punktei; 
ner under kultur jorden till steril mark. Uppgifter 
om eventuell sållning av kultur jorden saknas. Fynd, 
i den mån de påträffades, tillvaratogs schaktvis.

De upptagna schakten visar att den medeltida 
kyrkogården åtminstone sträckt sig 23 meter norrut 
från kyrkoruinen och minst sju meter åt väster 
(figurl4). Ett schakt söder om koret (schakt 6) visade 
att gravläggningar fanns också söder om kyrkan, 
men här sträcker sig den medeltida (”romanska”) 
kyrkogården in i sockenkyrkans även under senare 
tid nyttjade kyrkogård. Öster om absiden togs 
endast ett schakt upp (schakt 10). Här påträffades
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Figur 14. Vy över platsen för den 
medeltida kyrkogården norr om 
kyrkoruinen. I schakt 9, Kyrko
gården 11, påträffades nio, ev tio, 
gravar. Foto W. Falck.

inga gravar, men i schaktets östra del närmast 
kastalen hittades dock människoben med oklart 
sammanhang.

Någon bogårdsmur eller annan begränsning av 
kyrkogården påträffades inte.

Sammanlagt dokumenterades 58 gravar. Ytter
ligare några anläggningar (nedgrävningar, mörk- 
färgningar) är sannolikt gravar, varför minst sextio 
gravar har visats finnas intill den undersökta kyrko
ruinen (utöver de fyra som fanns inne i kyrkan, se 
ovan). Notabelt är att det norr om koret främst 
framkom barngravar.

Flertalet begravningar hade skett i träkistog av 
vilka nu syntes färgningar i sanden samt enstaka 
spikar. De skelett som framrensades var alla mycket 
sköra och fragmentariska. Samtliga var, med små 
avvikelser, placerade i öst-väst med huvudet i väster. 
På några få kunde armställningen hos de döda re
konstrueras. De armställningar som förekom bland 
dessa var Redins armställning B (Grav 29, 30) och 
C (Grav 32, 40). Enligt Redin (1977) finns typ B 
konstaterad från 1100-talet, men den är vanligast 
under 1200- och 1300-talen. Typerna C och D 
dominerar närmast totalt under 1400- och 1500- 
talen. Lokala avvikelser är dock att räkna med, 
varför armställningarna inte kan användas som 
något säkert dateringsinstrument utan tillgång till 
ett större jämförelsematerial.

Inga gravgåvor eller andra fynd gjordes i eller 
intill gravarna. Några anläggningar i form av små 
stensamlingar intill eller ovan gravar, särskilt i 
schakt 8, kan möjligen tolkas som fundament för 
sten- eller träkors eller annan gravmarkering (figur 
15a & b).

Sockenkyrkan
Fem mindre provschakt togs upp väster om socken
kyrkan (schakt 1-5, Kyrkogården V). Syftet var att 
lokalisera grunden till ett planerat men aldrig upp
fört långhus, som man enligt gamla berättelser hade 
stött på vid gravsättningar på kyrkogården.

Sammanlagt grävdes för hand ca 0,5 meter 
breda schakt till en längd av minst 20,2 m eller en 
yta av minst ca 10,1 m2 (uppgifter saknas för två av 
schakten).

Anläggningar i schakten rensades fram och 
dokumenterades men grävdes inte ut. I schakt 1 och 
4, vid sockenkyrkans nordvästra respektive syd
västra hörn, påträffades stensamlingar bestående av 
marksten i kalkbruk. De har av utgrävarna tolkats 
som grundmuren till ett adrig uppfört, 15-16 m brett 
långhus.

Schakten grävdes inte ner under kultur jorden 
till steril mark. Uppgifter om sållning av jorden 
saknas. De sparsamma fynden tillvaratogs schaktvis 
(se schakttabell).

Kastalen
Ett schakt (schakt 10, Kyrkogården l1) lades i för
längningen av kyrkans mittaxel mot öster, från 
absiden och upp mot den något högre liggande 
kastalruinen (se schaktplan samt diskussion i av
snittet Staden Västergarn?). Det berörde inte själva 
kastalen.

I östra delen av schaktet påträffades en ned
gravning och öster om denna, nedan kastalen, ett 
påfört sandlager som innehöll människoben. Största 
delen av schaktet innehöll stenmassog som dock ej 
undersöktes eftersom de tolkades som rasmassor (jfr



Rapport 1974 Den romanska kyrkan 137

Figur 15 a. Ytligt i schakt 8 påträffades ett antal 
anläggningar i form av smärre stensamlingar. Några 
av dem kan vara fundament för gravmarkeringar. 
Foto W. Falck.

Figur 15b. Djupare i schakt 8 framrensades närmare 
fyrtio gravar. De flesta förblev oundersökta och 
ligger kvar i det igenlagda schaktet. Foto W. Falck.

schaktbeskrivningen, schakt 10, ATA). Dessa över
lagrades av mylla innehållande bl a tegelskärv, 
kalkbruk och djurben. I nedgravningen påträffades 
en förkolnad planka.

En möjlig tolkning (se diskussion i Staden Väs
tergarn?) är att de människoben som påträffades i 
sanden som lagts mot kastalens västra sida härrör 
från äldre gravar som legat öster om absiden.

Vallen
Ett schakt (schakt 13, Kyrkogården l1) togs upp 
strax norr om kastalen, i vallens förlängning. Syftet 
var att se om någon vall eller mur skulle kunna 
lokaliseras även om inget var synligt över mark. 
Schaktet visade att här fanns en stenpackning, som 
tolkades som grunden till vallen (jfr Falck 1979:51, 
se vidare diskussion i avsnittet Staden Västergarn?). 
Den rensades fram och dokumenterades men något 
tvärsnitt genom den gjordes inte.

Fynden man gjorde i schaktet var keramik av 
typ AI (?), BII, BII:4, 0:1, 01:2, DI, DII. En skärva 
BII:4 var sekundärbränd. Man fann också fönster
glas med smältrand, samt glasfragment, obestämda 
järnföremål, järnslagg, klack järn, en kritpipa och 
flinta (F991 - F1018).

Studerar man fotografier från schaktet syns 
tunna, svarta (sotiga) lager med mellanliggande sand 
(foto :201, jfr schaktbeskrivning och profil i ATA). 
Tillsammans med de påträffade brandpåverkade 
fynden talar det för att området kan ha varit utsatt 
för brand, kanske i omgångar.

uC-prover
I anslutning till och V om stenpackningens nedre 
del tillvaratogs träkol för 14C-prov (se tabell 1 i 
Västergarns antikvariska historia).

Provgropar öster om vallen
På ägan Ammor l29 har vid fornminnesinventering 
registrerats tre stensättningar. Dessa har sedan 1930- 
talet antagits vara gravkullar och en av dessa under
söktes nu delvis, i form av två provgropar, båda 
0,5 meter i sida.

Inga anläggningar påträffades men kulturjord 
av ca 0,3-0,4 meters tjocklek, vari påträffades 
medeltida (eller recent?) material, såsom ”knivblad, 
gråvitt stengods, tegelskärv, lerklining, spridda djur
ben, sot och kolstybb” (se schaktbeskrivning och 
fyndlista i ATA). Mot botten vidtog sand, som ej 
grävdes vidare.

Falck (1979) hävdar att man i ”den ena [grav
kullen], som nu delvis undersöktes” påträffade bo
platslager från 1200-1300-talen.
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Bilaga 1

Sammanfattande schaktbeskrivning

Ammor 229

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd Anmärkning

1

2

0,5 x 0,5 0,25 Torv ca 0,04 m över ett ca Inga anl 1094-1095 
0,36-0,43 m lager kulturjord 
över sand av okänd tjocklek.

0,5 x 0,5 0,25 Torv av okänd tjocklek över Inga anl 1090-1093 
ett minst 0,4 m tj lager 
kulturjord.

Kyrkogården V

Schakt Storlek m Yta mz Lagerfölj d Anl Fynd Anmärkning

1 5,2 x
1,0-1,1

5,2-5,7 Lagerbeskrivning saknas. A 1 1113 Foton .-127-129

2 2,0 x 0,63 1,26 Lagerbeskrivning saknas. Inga anl Inga fynd

3 Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Lagerbeskrivning saknas. Inga anl 1040

4 6,5 x 0,9 5,85 Torv och mylla ca 0,3 m över A 1 Inga fynd Foton :130-133
ett, i schaktets N tredjedel, ca 
0,2 m tj lager kalkbruksblandat 
grus över ett 0,05-0,2 m tj lager 
sand över ett 0,02-0,03 m tj 
kolblandat och sotigt sandlager. 
Därefter vit sand som ej grävdes 
i botten. I övriga schaktet vidtog 
under torv och myllagret ett 
0,03-0,25 m tj sotigt lager gråvit 
sand över A 1.1 S en recent 
nedgravning.

Uppgift Uppgift Lagerbeskrivning saknas. Uppgift Uppgift
saknas saknas saknas saknas

3,4 x 1,0 3,4 I schaktets V del: torv över
A 1 som var lagd i ”mylla”

Al, A2 Människo- Foton :134-136 
ben, tegel,

och ”brun sand”. Mot N schakt- kalkbruk ej
väggen fanns ett ca 0,45 m tj tillvarataget.
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lager ”brun sand” över gråvit 
sand som ej grävdes vidare. I 
schakters Ö del fanns under 
torven ett 0,2-0,5 m tj lager 
kultur jord över A 2 som ej 
undersöktes.

7

8

9

5,0 x 1,0 5 Lagerbeskrivning saknas, A 1-A 4 Uppgift Foton: 137-149
se dock profilritningen. saknas.

ca 22,5 x ca 64,5 Under torven ett okänt, dock Grav 1023-1024 Foton :278,
2,85 samt minst 0,87 m tj lager sand 1-41, U2094 :322-328
en utvidg med varierande färg (gråvit, Al-11 Se även anl.
ning om ca brun) och inslag av lera. I beskrivning.
0,8 x 0,5 NÖ schakthörnet en recent (?) 

nedgravning.

ca 9,8 x ca 9,8 Torv av okänd tjocklek över A 1-10 Spik, ej till Foton :158-169,
1,0 ett 0,2-0,24 m tj lager sand- 

blandad mylla över ett minst 
0,1-0,24 m tj sandlager. Detta 
grävdes ej i botten.

varatagen. U2094:170

10 9,75 x ca 9,75 Lagerbeskrivning saknas, A 1 Människo Foton U2094:17L
1,0 se dock profilritningen. ben, tegel, 

kalkbruk, 
planka, ej 
tillvarataget.

=172-183,203

11 12,0 x 6 Torv av okänd tjocklek över A 1-5 Inga fynd. Foton :184-189
0,5 ”mylla”, över ”sand”, till en 

sammanlagd tjocklek av
0,5-0,7 m. Ej grävt till steril 
nivå. Recent nedgravning i S.

12 ca 1,2 x ca 1,2 Lagerbeskrivning saknas A 1 1081 Foton :190,
1,0 194-197

13 9,0 x 4,5 Lagerbeskrivning saknas, A 1 991-1018 Foton U2094:200
0,5 se dock profilritningen. 206

14 12,5 x 6,25 Torv/mylla ca 0,25 m över A 1 1025-1026 Foton -.221-227
0,5 ett ca 0,25 m tj sandlager, ej 

grävt ner till steril nivå i hela 
schaktet. Vid rutmeter 5 och 1 1
framkom blålera under sandlagret.
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15 Uppgift Uppgift Lagerbeskrivning saknas. Uppgift Uppgift Uppgift saknas
saknas saknas saknas saknas

16 2,7 x 1,35 Rasmassor över ett 0,09-0,14 Inga anl 1038-1039, Foton U2094:206,
0,5 m tj lager lera. I och under ler- 1078 :207-220

lagret fanns ca 0,1 -0,2 m st 
markstenar, lagda i ett 0-0,1 m 
tj lager ”mylla” över sand som 
ej grävdes vidare. I N låg myll- 
lagret över ett 0,1-0,12 m tj 
kalkbrukslageröver ett centimeter- 
tjockt humuslager.

17 ca 1,5 x ca 1,5 Rasmassor över ett lerlager, A 1 1040 Foton :230-236
1,0 över ett lager marksten, jfr

schakt 16. Måttuppgifter saknas.
Markstenen fanns över ett lager 
med mörk jord (kulturlager?) 
över sand. I sanden ca en knapp 
meter under lerlagret framkom 
några 0,4-0,6 m st stenar.
Grävdes ej till steril nivå.

Snauvalds l2

Schakt Storlek m Yta m2 Lagerföljd Anl Fynd Anmärkning

1 Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Lager beskrivning saknas. Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

2 8,2 x
0,5

4,1 Torv ca 0,17-0,26 m över ett 
minst 0,4 m tj lager sand, ej 
grävt ner till steril nivå.

Al - A7 Uppgift
saknas

Foton -.268-270

3 10,0 x
0,5

5 Torv över ”mylla” över sand. 
Måttuppgifter saknas. Vid ca 
0,6 m under nuvarande mark
nivå nåddes grund vattennivå.

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Foto :272

4 ca 2,0 x 
0,5

ca 1 Torv ca 0,1 m över ett ca
0,2 m tj lager ”mylla”, mot

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Foto :273

botten sandinblandad, över ett 
0,3-0,35 m tj sandlager. Vid ca 
0,6 m under nuvarande mark
nivå nåddes grundvatten.
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Bilaga 2

Anläggningstabell

Ammor l29
Inga anläggningar påträffades / dokumenterades 

Kyrkogården V

Anl Schakt Typ Tolkning Fynd Anmärkning

1 1 Stenpackning i 
kalkbruk.

Del av grundmur till 
kyrka.

Kalkbruk
F1113

Delvis frilagd.
Foton: :127-129

1 4 Stenpackning i 
kalkbruk.

Del av grundmur till 
kyrka.

Inga fynd Kallmur (?) Delvis fri
lagd. Störd av recent 
nedgravning.
Foton :130-133

1 6 Stenpackning Del av gångväg (?) Kalkbruk Framrensad.
Foton :134-13 6

2 6 Mörkfärgning (?) Grav (?) Människoben, 
ej tillvaratagna.

Ej undersökt, jfr 
schaktbeskrivningen. 
Foton :134-136

1 7 Stensamling Del av grundkon
struktion till kyrka.

Inga fynd. Framrensad.
Foton :145-147

2 7 Kalkbruksskikt 
och lerlager

Del av gångväg (?) Inga fynd. Delvis framrensad.
Foton :137-149

3 7 Nedgravning Grav Trärester från 
kista, ej till
varataget.

Delvis undersökt.
Foton :137-149

4 7 Nedgravning Grav (?) Inga fynd. Delvis undersökt.
Foton :137-149

Grav 1 8 Mörkfärgning Grav Inga fynd. Delvis framrensad. 
Foto :289, 294

Grav 2 8 Mörkfärgning Grav, spädbarn Kranium, skelett
delar, ej tillvara
tagna.

Delvis undersökt.
Foto :289

Grav 3 8 Mörkfärgning Grav, spädbarn Skelettdelar, ej 
tillvaratagna.

Delvis undersökt.
Foto :289
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Grav 4 8 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Framrensad. Foto :289

Grav 5 8 Mörkfärgning Grav, vuxen Skelettdelar, ej 
tillvaratagna.

Anl skadad.
Foto :289

Grav 6 8 Mörkfärgning Grav, barn Kranium, ej 
tillvarataget.

Delvis framrensad.

Grav 7 8 Mörkfärgning Grav Kranium, skelett
delar, rest av kista, 
ej tillvarataget.

Foto :280, 302-303

Grav 8 8 Mörkfärgning Grav (?) Uppgifter saknas. Dok saknas .

Grav 9 8 Mörkfärgning Grav, spädbarn Skelett, rest av 
kista, ej tillvara
taget.

Framrensad.
Foto :297-298, 302,
314

Grav 10 8 Mörkfärgning Grav (?) Spik, ej tillvaratagen.

Grav 11 8 Mörkfärgning Grav Skelettdelar, Foto :299, 302, 306
vuxen individ samt 
foster (?), rest av 
kista, ej tillvarataget.

Grav 12 8 Mörkfärgning Grav (?), barn Textilrester (?), ej 
tillvaratagna.

Framrensad.
Foto :295, 299, 306

Grav 13 8 Mörkfärgning Grav Kranium, skelett- Delvis undersökt, 
delar, rest av kista, Rubbat ur läge (?) Foto 
ej tillvarataget. :295, 299, 301, 306

Grav 14 8 Uppgift saknas Grav (?) Uppgift saknas. Endast anl nr markerat 
på planritning.

Grav 15 8 Mörkfärgning Grav, barn Skelett, spikar 
ej tillvarataget.

Delvis undersökt.

Grav 16 8 Mörkfärgning Grav Skelett, kistrester 
ej tillvarataget.

Delvis framrensad.
Foto :320

Grav 17 8 Mörkfärgning (?)i Två gravar (?)
Barn resp vuxen.

Skelettdelar, ej 
tillvaratagna.

Barngrav överlagrad av 
en förstörd grav med 
vuxen individ (?)

Grav 18 8 Mörkfärgning Grav Kistrester (?) Delvis framrensad.
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Grav 19 8 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Delvis framrensad.

Grav 20 8 Mörkfärgning Grav, barn Kranium, skelett- Delvis undersökt, 
delar, rest av kis- Foto :320 
ta(?), ej tillvarataget.

Grav 21 8 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd.

Grav 22 8 Mörkfärgning Grav, vuxen (?) Inga fynd. Framrensad.

Grav 23 8 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Framrensad.

Grav 24 8 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Framrensad.

Grav 25 8 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Framrensad.

Grav 26 8 Mörkfärgning Grav, vuxen. Kranium, 
skelettdelar, ej 
tillvaratagna.

Delvis söndergrävd. 
Foto :283, 296, 
309-310

Grav 27 8 Mörkfärgning Grav (?) Kranium, kistresterKraniet ev lösfynd (?) 
ej tillvarataget. Foto :282-284, 296,

309-310

Grav 28 8 Mörkfärgning Grav, vuxen Kranium, skelett
delar, kistrester, 
ej tillvarataget.

Delvis undersökt. 
Graven överlagrades 
av en stensamling, se 
A8. Foto : 278, 283- 
284, 296, 309-310, 
324-325, 327- 328

Grav 29 8 Mörkfärgning Grav, vuxen Skelett, kistrester, 
spikar, ej tillvara
taget.

Undersökt. Skelettet 
upptogs och sönderföll. 
Foto :279, 286, 291-2 
296, 304-305, 307, 319

Grav 30 8 Mörkfärgning Grav, vuxen Skelett, kist
rester (?)
F1023-1024

Delvis undersökt.
Foto :283-284, 288, 
290, 296, 309, 319. 
Fynden hör ej till 
graven överlagr denna.

Grav 31 8 Mörkfärgning Grav Inga fynd. Framrensad. Foto 
-.283, 288, 296, 309

Grav 32 8 Mörkfärgning Grav, vuxen Kranium, 
skelettdelar, 
ej tillvaratagna.

Delvis undersökt.
Foto :283

Grav 33 8 Mörkfärgning Grav Inga fynd.
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Mörkfärgning Grav Inga fynd. Delvis framrensad.
Foto :321

Mörkfärgning Grav, barn (?) Kistrester, ej 
tillvaratagna.

Framrensad. Överlag
rades delvis av grav 2(

Mörkfärgning Grav Kistrester, spik, 
ej tillvarataget.

Delvis framrensad.

Mörkfärgning Grav Kistrester, ej 
tillvaratagna.

Delvis framrensad. 
Foto :278, 283, 296, 
310

Mörkfärgning Grav Fragm av skelett.

Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Överlagrades av A2.

Mörkfärgning Grav Skelett, ej 
tillvarataget.

Delvis undersökt.

Mörkfärgning Grav Skelett, kistspikar, Delvis undersökt, 
ej tillvarataget.

Stensamling Inga fynd.

Stensamling Stöd för grav
markering (?)

Inga fynd. Anl överlagrade
Grav 39.

Stensamling Stöd för grav
markering (?)

Kalkbruk Överlagrade ev en 
grav. Foto :300

Stensamling Inga fynd. Ej undersökt.

Stensamling Inga fynd. Framrensad.
Foto :281, 316-317

Mörkfärgning 
och stensamling

Inga fynd. Framrensad.

Stensamling Inga fynd. Framrensad.
Foto :312, 316

Stensamling Stöd för grav
markering (?)

Inga fynd. Anl överlagrade
Grav 28.

Stensamling Inga fynd. Framrensad. Anl över-
lagrade delvis Grav 27. 
Foto :282, 284
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10 8 Stensamling Inga fynd. Svåravgr från All.

11 8 Stensamling Inga fynd. Svåravgr från A10.

1 9 Mörkfärgning Grav Kranium, 
skelettdelar, 
ej tillvaratagna.

Framrensad. För samtl
ani i schakt 9 se foton 
:158-169,U2094: 170

2 9 Mörkfärgning (?) Grav Skelettdelar, 
kistrester, ej 
tillvaratagna.

Framrensad. Svår- 
avgränsad från A3.

3 9 Mörkfärgning (?) Grav Kistrester, spik, 
ej tillvarataget.

Framrensad. Svår- 
avgränsad från A2.

4 9 Mörkfärgning Grav Kistrester, spik, 
ej tillvarataget.

Framrensad. Svår
avgr änsad från A3.

5 9 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Framrensad.

6 9 Uppgifter saknas Grav (?) Skelettrestep ej 
tillvaratagna.

Två individer/gravar ? 
Stört område?

7 9 Uppgifter saknas Grav (?) Skelettrester, 
ej tillvaratagna.

Ev två individer / 
gravar? Stört område?

8 9 Mörkfärgning Grav Skelettrester, 
kistrester ej 
tillvaratagna.

Ev stört område.

9 9 Mörkfärgning (?) Grav Människokäke, 
kistrester (?), 
ej tillvarataget.

Framrensad. Svår- 
avgränsad från A10.

10 9 Mörkfärgning Grav Kistrester (?), 
ej tillvaratagna.

Framrensad. Svår- 
avgränsad från A9.

1 10 Nedgravning Förkolnad planka, Delvis undersökt, 
ej tillvaratagen. Foton U2094:171,

:172-183, 203

1 11 Mörkfärgning Grav (?) Inga fynd. Störd av kabeldike. För 
samtliga ani i schakt
11 se foton :184-189

2 11 Mörkfärgning Grav Skelettrester, 
kistrester, 
ej tillvaratagna.

Framrensad. Störd av
kabeldike.



Rapport 1974 Den romanska kyrkan 147

3 11 Stenpackning Inga fynd. Ej undersökt.

4 11 Nedgravning Inga fynd. Delvis undersökt.

5 11 Mörkfärgning Grav Kranium, 
skelettrester, 
ej tillvaratagna.

Delvis framrensad.

1 12 Stenläggning Gångväg med 
tröskelsten.

Nyckel (F 1081) Framrensad.
Foton : 190, 194-197

1 13 Stenpackning Del av mur / vall Keramik, fönster- Framrensad, delvis 
glas, glasfragment, undersökt, 
järnföremål, järn- Foto U 2094:200, 
slagg, klackjärn, :201-202, 204-206 
kritpipa, flinta 
(F 991-1018)F ovan 
och kring Al.

1 14 Nedgravning Stolphål (?) Inga fynd Foton :221-227

1 17 Nedgravning Stolphål En spik (F 1040) Foton -.230-236

Snauvalds l2

Anl Schakt Typ Tolkning Fynd Anmärkning

1 2 Mörkfärgning/
nedgravning

Inga fynd. Delvis undersökt. För 
samtliga anl i schakt 2 
se foton -.268-270

2 2 Mörkfärgning/nedgrävning Inga fynd. Delvis undersökt.

3 2 Mörkfärgning Grav Skelett, ej 
tillvarataget.

Framrensad, ej 
undersökt.

4 2 Mörkfärgning Grav Skelett, ej 
tillvarataget.

Framrensad, ej 
undersökt.

5 2 Mörkfärgning Grav Inga fynd. Framrensad, ej 
undersökt.

6 2 Mörkfärgning Grav Fragm av skelett. Framrensad, ej 
undersökt.

7 2 Nedgravning Grav (?) Inga fynd. Framrensad, ej 
undersökt.








