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Fig 1. Utredningsområdet ligger i
Västergarn, strax sydöst om Västergarn
kyrka och intill ”stadsvallen”. Utdrag ur
fastighetskartan. Källa © Lantmäteriet.
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Bakgrund och förutsättningar
Utredningen omfattar ett skogsområde om ca 5
hektar inom fastigheten Västergarn Ammor 1:42,
Västergarn socken. Området är planerat för att
styckas av till 20 tomter för villabebyggelse.
Syfte, målsättning och metod
Syftet med den arkeologiska utredningen är att ta
reda på om fornlämningar berörs av det planerade
arbetsföretaget. Utredningen ska preliminärt
avgränsa befintliga och nyupptäckta fornlämningar
inom utredningsområdet.
Resultaten från utredningen ska kunna användas
vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och
utgöra underlag inför eventuella kommande
arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också kunna
användas som underlag i företagarens planering.

Figur 2. Utredningsområdet. Källa Lst Gotland

Utredningens målgrupper är främst Länsstyrelsen
och Ammor Västergarn AB samt allmänheten.
Resultaten kan även komma att användas av
undersökare när en undersökningsplan för en
arkeologisk förundersökning eller undersökning vid
behov kan komma ifråga.
Undersökningen ambitionsnivå skall enligt
länsstyrelsen anpassa så att resultaten kan användas
som ett fullgott underlag inför kommande
samhällsplanering och eventuella arkeologiska
undersökningar.
Figur 3. Kartan visar på ett översiktligt plan vilka delar
av UO som är låglänta och fuktiga. Källa
Skogsstyrelsen.

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är skogbeväxt och tämligen
flackt, med ett något högre beläget område i öster
och svagt sluttande mot väster, där de västligaste
delarna, till del är uppodlade under sen tid, är
tämligen sanka.

Den forna åkern är också under igenväxning,
liksom området mellan denna åker och stadsvallen i
väster. Enbart intill själva vallen har röjning skett
som gör det möjligt att se eventuella lämningar i
marken. Även den planerade vägen mot norr, upp
till landsvägen, är röjd och lättinventerad.

Den östra, något högre belägna delen, är relativt
öppet, dock med en hel del inslag av sly, särkilt
hagtorn. Den östra halvan, ner mot den forna
åkern, är totalt igenväxt med synnerligen tät
vegetation som gör en fältinventering synnerligen
vansklig då siktavstånden enbart är några meter.

Ett anmärkningsvärt drag i landskapet är den stora
förekomsten av mycket stora gråstensblock, spridda
över hela fastigheten, särskilt talrikt förekommande
inom den östra delen.
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Några fornlämningar inom eller i anslutning till
utredningsområdet är inte kända, med undantag av
den så kallade Västergarnsvallen (L1976:6379) - en
form av stadsvall som omger den centrala bebyggda
delen av socknen (figur 2). Den är belägen intill
den västra kortsidan av utredningsområdet.

varit väsentligt att mer i detalj klarlägga historien
om landskapet i anslutning till stadsvallen söder om
kyrkan, framför allt då om det finns några spår eller
antydningar om bebyggelse utanför stadsvallen.
Den geometriska avmätningen från år 1701
illustrerar väl situationen inom det aktuella
utredningsområdet. Kartan visar att området
(betecknat med H14 i kartan) utgör skogsmark,
kallat ”Skog av Amos grund”. I sydöst inom ägan
finns Ganna Hagen ”vari brukat här till tall o. Granskog
på goda beten”. Nummer 4,5 och 6, belägna i västra
halvan av kartan och till del sammanfallande med
utredningsområdet (UO) är ”weter av bleker som intet
gror, är ute på sanden”.

Några arkeologiska undersökningar inom eller i
anslutning till utredningsområdet har inte utförts.
Vetenskapliga frågeställningar
Den centrala vetenskapliga frågan kretsar framför
allt kring frågan om eventuellt förekommande
bebyggelse utanför stadsvallen som
skulle kunna knytas till den äldre
historien om Västergarn. I dagsläget
är enbart en plats med medeltida
bebyggelse utanför vallen känd.
Denna plats utgör det äldre läget för
gården Ammor, efter att den är
inflyttad från Runneqvia i Sanda
socken. Då låg gården i den så kallade
Capellåkern öster om kyrkan och norr
om vägen mot Sanda.
Platsen hyser tydliga husgrunder, där
spisarna framträder i markytan
(L1976:6498). De arkeologiska
utgrävningarna gav vid handen att
bebyggelsen på platsen kan dateras till
perioden 1100-tal till 1500-tal, då
gården återigen flyttar, då till ett
område inom den södra delen av det
av stadsvallen inhägnade området.

Figur 4. Geometrisk avmätning Västergarn 1701. Utredningsområdet
markerat med svagt rödbrun ton. Området utgörs av skogsmark med
inslag av vätar (notera nummer 4, 5 och 6).

Kartan ger inga upplysningar i övrigt om eventuell
förekomst av lämningar efter äldre bebyggelse, vare
sig i form av noteringar på själva kartan eller i
namnen på ägorna.

Det är med andra ord fullt möjligt att närområdet
till Västergarn skulle kunna hysa bebyggelseplatser
från sen vikingatid-tidig medeltid, i linje med
Ammors gamla gårdsplats. Några äldre lämningar i
form av gravar eller husgrunder från järnåldern
eller äldre tid, är inte att räkna med med tanke på
den ringa höjden över havet.

Den påföljande kartan, skattläggningskartan från
1742, visar ett i princip oförändrat landskap från
tidigare period. Hela området, inklusive den
planerade vägen upp till landsvägen, är skogsmark
utan några noteringar om andra lämningar.

Genomförande
Det initiala arbetet har inneburit att följa upp
området i det äldre kartmaterialet och i eventuella
arkivuppgifter om lösfynd etc. Inte minst har det

Ännu fram på slutet av 1800-talet (laga skifte 1868)
utgörs området av skogsmark, även om mindre
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Figur 5. Skattläggningskartan över utredningsområdet, upprättad 1742. Området är ännu helt
markerat som skogsmark utan inslag av noteringar för
något annat. Källa © Lantmäteriet.

Figur 7. Utdrag ur den äldre ekonomiska kartan, från
1939. En mindre åkeryta finns nu här inom den västra
delen av utredningsområdet och en brukningsväg
leder fram till åkern från väster. I övrigt inga noteringar
om andra kulturlämningar. Källa © Lantmäteriet.

åkerytan i de lägre delarna av landskapet nu är
upptagen. Den har således tillkommit någon gång
mellan 1868 (laga skiftet) och 1939 (gamla
ekonomiska kartan). Vid den här tiden är torpet
norr om utredningsområdet borta, medan däremot
åkermarken ännu är intakt.
Det kan noteras i kartbilden det helt öppna
landskapet i västra halvan av utredningsområdet
och längs stadsvallens östra sida. Detta område
markerar det tämligen låglänta och fuktiga
området, som är tydligt utmärkt i den äldsta kartan
över Västergarn, upprättad år 1700.

Figur 6. Utdrag ur laga skifteskartan över Västergarn,
upprättad 1868. Utredningsområdet är ännu
skogsmark i sin helhet. Norr om utredningsområdet är
platsen för ett mindre torp med dess åkermarker. Källa
© Lantmäteriet.

Kartanalysen ger vid handen att utredningsområdet har varit skogsmark så långt bak i tiden
man kan följa det och troligen har så varit fallet
från slutet av medeltiden, när Västergarn som ett
handelscentrum förlorar sin funktion.

delar strax sydväst om nu aktuellt område är omlagt
till åker sedan en tid. Strax norr om nu aktuellt
område finns ett mindre torp med sina åkrar.
Följer man utvecklingen fram till 1900-talets
början, här sett i den äldre ekonomiska kartan från
1939, kan man notera att den idag övergivna
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Fältinventering
Fältinventeringen bygger vidare på resultaten från
arkivanalysen och framför allt då landskapsanalysen
utifrån det äldre kartmaterialet. Det framgår att
området, som ovan sagts, har varit utmark/
skogsmark till våra dagar. Inledningsvis kunde
konstateras att områdets centrala och västra del är
delvis sankt och att utredningsområdet är tämligen
lågt liggande och flackt.

Figur 8. Utredningsområdet är till stora delar, framför allt i den centrala och västra delen, helt igenväxt med sly och
buskar vilket påtagligt, inte minst tidsmässigt, påverkade inventeringen.

Fältinventeringen genomfördes en dag under maj
månad. Det har tidigare nämnts om det totalt
igenväxta landskapet öster om den forna åkern och
de svårigheter som låg i att över huvudtaget kunna
gå genom de täta snåren av taggbuskar.

gränsmarkeringar till fastigheten synliga i
markytan.
Längs den planerade vägsträckningen från
landsvägen till bebyggelseområdet var landskapet
även här mycket blockrikt och till en del kuperat.
Längst i norr, strax söder om landsvägen,
påträffades vid sidan om den planerade vägen en
möjlig stensatt och igenfylld brunn. Anläggningen
syntes som en tydlig grop med ett flertal större
gråstenar i kanten, som skulle kunna peka mot en
stensatt, men som sagt, igenfylld brunn.

Trots dessa svårigheter har området kunnat följas
upp i fält och bedömas avseende frågan om
förekomst av fornlämningar. Inledningsvis kan
konstateras att området öster om den forna åkern
är synnerligen blockrikt och med många mycket
stora stenblock. Terrängen sluttar svagt mot väster
och i närheten av åkern är det tämligen låglänt och
sankt.

Den möjliga brunnen ligger på en tydlig höjdrygg
som går i huvudsakligen öst-västlig riktning och där
den passerar den planerade vägen finns en tydlig
höjd med stort inslag av sten. Dennas miljö, med
tanke på närheten till en möjligt brunn, skulle
eventuellt kunna vara ett äldre bebyggelseläge.
Några indikationer på detta i det äldre
kartmaterialet finns dock inte, som ovan sagts.

Fältinventeringen gav inga indikationer på
fornlämningar inom det planerade
bebyggelseområdet. Inom detta område har
noterats ett antal sentida diken, ett par sträckor
med stenmurar längs ägogränserna som hör till
tiden efter laga skiftet 1868 och ett par möjliga
bryor/vattenhål. Längst i öster finns det två
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Figur 9. Sammanställning av påträffade lämningar inom utredningsområdet.

Figur 10. En av de stenmurar som
omger fastigheten, tillkomna efter
genomförandet av laga skiftet 1868.
Denna finns längs den norra
långsidan av utredningsområdet, i
dess västa del och bilden visar mot
öster. Notera det igenväxta
landskapet till höger i bilden, dvs
inom utredningsområdet.
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Sökschakt
Den arkeologiska utredningen gav vid handen att
det aktuella området för omläggning inte bedöms
ha något behov av att göra sökschakt för att utröna
om det finns ovan jord osynliga fornlämningar.
Terrängen är sådan att det inte är troligt att det
finns några lämningar.
Däremot innebar fältinventeringen att det
bedömdes att den nordligaste delen av den väg som
planeras ner till tomterna skulle kunna hysa någon
form av lämning, då mest sannolikt en boplats. Det
rör sig om den tydliga höjd som finns här, i direkt
anslutning till en möjlig brunn/stensatt grop.

Figur 11. Den södra bryan/vattenhålet.

För att följa upp misstanken drogs ett två meter
brett och 10 meter långt schakt över höjden för att
bedöma om det rör sig om fornlämning., eller om
höjden och stenpackningen är att se som
naturbildning.
Området är synnerligen stenrikt och schaktningen
visade att det är en naturlig höjdrygg i ett stenrikt
område. Direkt under torven kom ett orört
mineraljordslager med stort inslag av både större
och mindre gråstenar. En noggrann
metalldetektering över ytan gav endast ett utslag
inom hela ytan. Det visade sig vara en hästskosöm
av äldre modell, med böjd spets, vilket antyder att
den har fallit av en hästsko.

Figur 12. Den svaga, stenfyllda, höjden längst i norr på
den planerade anslutningsvägen, sedd mot söder.

Figur 13. Den möjliga brunnen.

Figur 14. Sökschaktet över den svaga stenfyllda höjden.
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Resultat och antikvarisk bedömning

Några fornlämningar har inte kunnat konstateras
inom utredningsområdet. Här finns ett antal
sentida lämningar som hör till tiden för laga skiftet
(1868) och senare tider.

Sammanfattningsvis har den arkeologiska
utredningen via kart- och arkivanalys och
fältinventering visat att det inom
utredningsområdet inte finns några fornlämningar.
De lämningar som påträffades vid fältinventeringen
utgörs av ett antal sentida övriga kulturhistoriska
lämningar i form av två grunda vattenhål, möjligen
att se som naturbildningar, ett antal sentida diken
och därtill en igenlagd åkeryta från sen tid.

Så långt kan bedömas har undersökningen visat på
att det inte finns någon äldre bebyggelse utanför
”stadsvallen”, mest beroende på att området är
sankt och låglänt med inslag av sänkor med vatten.
I linje med Länsstyrelsen direktiv har det under
arbetets gång värderats om sökschakt var angelägna
för att bättre klargöra vissa platsers möjliga innehåll
av ovan jord osynliga fornlämningar. Vår
bedömning var att det inte var angeläget att
genomföra sökschakt inom området för
bebyggelsen. Däremot bedömdes det att det fanns
skäl att göra sökschakt över den svaga höjden längst
i norr av anslutningsvägen till bebyggelseplatsen för
att klargöra huruvida platsen hyser spår av äldre
bebyggelse.

Ett par gränsstenar och stenmurar i anslutning till
laga skiftesgränserna kompletterar bilden av spår av
en sentida karaktär.
Den kulturhistoriska utredningens resultat, parat
med de naturgeografiska förhållandena, har
inneburit att vi bedömt att det inte fanns anledning
att genomföra sökschakt inom området avsett för
bebyggelsen. Däremot bedömdes att det fanns skäl
att göra ett sökschakt tvärs över höjden i norra
delen av den planerade vägen ner till
bebyggelseområdet, inte minst mot bakgrund av att
området är förhållandevis höglänt och att det ligger
intill en möjlig igenlagd brunn/stenfylld grop.
Sökschaktet visade på att der rör sig om en naturlig
höjd utan spår av mänsklig aktivet, förutom fyndet
av en tappad hästskosöm.

Utvärdering av resultat i förhållande till
undersökningsplan
Undersökningsplanen innebar att ta reda på om
fornlämningar skull beröras av den planerade
exploateringen och att avgränsa dessa. Vidare skulle
historiska kartöverlägg upprättas över området och
påträffade lämningar bedömas utifrån RAÄ:s
lämningstypslista. Vidare skulle i utredningen ges
förslag på om sökschakt skulle genomföras och i
vilken omfattning.
Arbetet har följt ambitionerna i
undersökningsplanen utan avvikelser och hållit sig
inom budgeterad tids- och kostnadsram.
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- Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS)
- Skogskartan (www.skogsstyrelsen.se)
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Den äldre ekonomiska kartan, 1940
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