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Fig. 1. Situationskarta över Gotland med Vamlingbo socken samt utredningsområdet 
markerat.



Sammanfattning
C.H.A.B utförde under december 2008 en frivillig arkeologisk utredning på Rembs 1:26, 
Vamlinbo socken, Gotland, på uppdrag av Gotland Projekt AB. Företaget har för avsikt 
att exploatera området. På området fanns sedan tidigare inga kända fornlämningar.

Vid utredningen framkom flera kulturhistoriska lämningar, dock inga fornlämningar. 
Kart- och arkivstudien har visat på att området varit skogsmark i utmarker till gården 
Rembs. Utredningen har visat att det ur antikvarisk synpunkt inte finns några hinder för 
en framtida exploatering av den berörda fastigheten. 

Länsstyrelsen i Gotlands län avgör hur de framkomna kulturhistoriska lämningarna 
skall hanteras vidare.

Inledning och bakgrund
C.H.A.B -Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård utförde under perioden 
8/12 - 19/12 2008 föreliggande frivilliga arkeologiska utredning på fastigheten Rembs 
1:26 i Vamlingbo socken på södra Gotland. Uppdragsgivaren som bekostade 
utredningen var Gotland Projekt AB, Peter Tumegård. Företaget planerar att bebygga 
området som i planer kallas för Austre Strand, med olika typer av byggnader för 
boende, och vill planlägga fastigheten. 
 Med den frivilliga utredningen vill man redan på ett tidigt planeringsstadium få 
kunskap om kulturmiljön, samt ta reda på om fornlämningar kan finnas i området, och 
vilka åtgärder detta i så fall skulle medföra. Utredningen har utförts av arkeolog Peter 
d’Agnan, som också sammanfattat denna rapport. Då utredningen är frivillig skall 
Länsstyrelsen i Gotlands län godkänna denna för att den skall vinna laga kraft.

Syfte och metod
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om hittills okända 
fornlämningar skulle kunna finnas inom fastigheten, samt om så vore, ta fram 
rekommendationer och riktlinjer för det fortsatta arbetet. Utredningen inleddes med 
kart-, arkiv- och litteraturstudier, där allt material rörande fastigheten samt närområdet 
gicks igenom. 
 Framförallt studerades de äldsta kartorna för att se var området legat i det äldre 
kulturlandskapet jämfört med gårdar, in- och utägor samt myrar. Tyvärr var 
Skattläggningskartan över Vamlingbo upprättad 1703, inte tillgänglig under 
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utredningstiden hos Lantmäteriverket i Visby. Det finns dock en modern avritning i 
svartvitt inklusive förteckning till originalet 1703 som istället användes. 
 Även Fornlämningsregistret och olika fyndregister söktes igenom för att se om 
fornfynd hittats i området. På olika arkiv kontrollerades antikvariska handlingar från 
gårdarna Rembs och Austre, samt även socknen i övrigt. För att komplettera 
arkivuppgifterna intervjuades även boende i området. En litteraturgenomgång rörande 
områdets historia gjordes samt en kontroll om det utförts äldre arkeologiska 
undersökningar i områdets närhet (Lindquist 1988).
 Förhållandena under utredningstiden var mycket goda med bar mark och nervissnad 
vegetation. Hela utredningsområdet fältinventerades systematiskt till fots efter 
syftningslinjer som tog ut med hjälp av GPS-utrustning. Även det närmaste området 
runtom fastigheten gicks flyktigt igenom. 
 För att utröna jordmånen togs hela tiden jordprover med hjälp av jordsond 
(geologistav), samt där något område, eller någon plats ansågs vara intressant ur 
antikvarisk synvinkel. Påträffades lämningar som kan klassas som övrig kulturhistorisk 
lämning mättes de in med GPS-utrustning.
 De lägsta områdena inom fastigheten gicks igenom glest. Detta då de nedre delarna 
av fastigheten utgörs av strandområde med enbart sanddyner. Det mellersta området är 
ett avrinningsområde och utgörs av fuktiga sandjordar nedanför en klint. Även detta 
område gicks igenom ganska glest, då sannolikheten för förekomsten av fornlämningar 
ansågs ringa. Det översta området gicks igenom noggrant, då det hyste goda 
förutsättningar för förekomsten av fornlämningar. 
 För att säkerställa att fornlämningar ej synliga ovan jord, främst boplatser eller 
gravfält, inte fanns inom utredningsområdet, fosfatkarterades områden som var lämpliga 
för bosättning. Då syftet var att snabbt få en enklare indikation på mänsklig aktivitet, 
valdes spottestmetoden, en enklare enbart indikationsgivande analys (se vidare t. ex. 
Österholm 1983, Blidmo 1995). Jordprover togs med ett mellanrum på 20 meter i två 
rader längs två raka linjer där förhållandena medgav provtagning. Inmätning skedde 
med GPS-utrustning.
 För att kunna studera den naturliga fosfathalten på denna plats togs även en 
utstickande axel ut i 90o vinkel från de två raderna (se fig. 6). Proverna analyserades på 
Fosfatlaboratoriet vid Länsmuseet på Gotland. För att få en objektiv syn på resultatet 
från fosfatkarteringen rådfrågades även andra arkeologer om synpunkter. För att utröna 
utifall förhöjda fosfatvärden kunde vara spår av tidigare mänsklig aktivitet, 
kompletterades analysen med utredningsgrävning med ett fåtal mindre provgropar.
Provgroparna var en meter gånger en halv meter, och handgrävdes på de platser där 
höga värden var koncentrerade. Groparna dokumenterades genom beskrivning och 
uppmätning av lagren, fotografering, sektionsritning och inmätning med GPS-
utrustning. Slutligen sammanställdes alla uppgifter i denna rapport.
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Topografi och fornlämningsmiljö
Rembs 1:26 utgörs av två områden. Dels ett kustområde i östra Vamlingbo, och dels 
östra halvan av Heligholmen. Heligholmen ingår ej i denna utredning då den inte ingår i 
exploateringsplanerna. Fastigheten tänkt för exploatering är på ca 30 hektar och är 
uppdelad i två topografiska områden med en höjdvariation från 0 till 15 meter över 
havet (se fig. 2 för orientering). Dels en torr höjdplatå i norr med gles tallskog på 
sandjord. Platån varieras med plana områden mellan mindre sanddyner och avgränsas 
av en brantare höjd med klintar. 
 Nedanför klinten och platån vidtar ett fuktigare kuperat område med större 
sanddyner och något tätare tallskog, som längst i söder övergår i strandområde. I väster 
längs fastighetsgränsen rinner ett vattendrag ner mot havet. På fastigheten finns sedan 
tidigare inga kända registrerade fornlämningar. Ej heller finns fornfynd registrerade. 
 Utredningsområdet har under historisk tid, enligt kartstudien, varit skogsmark i 
utmark till gården Rembs, beläget ett par hundra meter norr om området. 
Rembs benämns “a rume”, i “Försök att ur gotländska gårdsnamn rekonstruera en 
jordebok över Gotland från åren efter 1285”  av Agne Enekvist. Namnet antyder troligen 
på den geografiska belägenheten vid Långmyr (Jonmyren 1997, s. 19-21). 
Namntolkningen verkar rimlig, men är dock enbart en tolkning. Den nämns första 
gången i historisk källa på 1570-talet som “Roms”  (Enekvist 1987, s. 107). Gården är 
rimligen medeltida, och kan förmodligen spåras tillbaka till yngre järnålder i det äldsta 
kartmaterialet.
 Området hyser relativt få registrerade fornlämningar. Den närmaste finns ca. 300 
meter nordväst om fastigheten. Den utgörs av ett 30 x 25 meter stort område med 
skärvsten och sotblandad sandjord i en åker (RAÄ 78). Skärvstenen kan indikera ett 
boplatsområde. I denna åker kallad “Hemåker”  skall enligt Fornlämningsregistret 
(FMIS), vid harvning även ha påträffats  lösfynd, i form av ett dräkttillbehör. Det är ett 
ringspänne av brons utan nål med fasetterade knoppar (SHM14012). 
 Denna uppgift är dock felaktig då “Hembäckern”  under litt. 4 b, enligt 
skattläggningskartan från 1703, är uppdelad på två åkrar. En mindre långsmal, 
omedelbart söder om gården “Rämsz”, idag Rembs, och en större sydost om gården (se 
fig. 3). 
 Intressant att påpeka i sammanhanget är att det även på granngården Austres marker, 
har hittats ett lösfynd av samma karaktär. Det är en ornerad djurhuvudformad 
spännbuckla (SHM12692), som hittades vid dikesgrävning nära Långmyr, alltså väst om 
gården Austre. 
 Ca. 400m väster om fastigheten ligger ytterligare en fornlämning, RAÄ 32. Denna är 
en rund stensättning, 19m i diameter, samt en rest sten. Nordost om fastigheten, mer än 
en halv kilometer, är en registrerad boplats, RAÄ 77. Den utgörs av ett område med 
skärvsten, 170x50m. Öster om denna ligger RAÄ 76, vilket är ett område med fossil 
åkermark.
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Fig. 3. Avritning av Skattläggningskartan över Vamlingbo 1702-1703. 
Utredningsområdet ungefärligt markerat. Så även gårdar och sluttning. Observera att 
skal- samt geometrifel förekommer på historiska kartor. Skalan ej beräknad.
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 Grannfastigheten och området omedelbart norr om utredningsområdets sydvästra del 
genomgick 2007 en särskild arkeologisk utredning (Carlsson 2007). Även det till följd 
av exploatering. Vid denna påträffades inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar enligt utredningen.

Utredningsresultat
Vid fältinventeringen hittades flertalet lämningar efter mänsklig aktivitet. Med 
fornlämningsbilden som bakgrund, var den avgränsade platån mot norr mest intressant, 
och speciellt dess norra flacka delar. Efter fältinventering kunde dock konstateras att 
enbart kulturhistoriska lämningar var synbara ovan jord (se fig. 5, samt bilaga 1). 

Objekt 1 består av resterna efter en 
väg som gått från utredningsområdets 
nordvästra hörn, sydost åt genom 
skogen (se fig. 4). Den syns som ett 
svagt stråk av högre gräs i vege-
tationen, samt kan kännas med 
jordsond då den innehåller förstärk-
ning i form av grus. Bäst framträder 
den på platåns mitt. Vägen finns första 
gången inritad på Lagaskifteskartan 
från 1858 över Rembs, och åter-
kommer på Lagaskifte 1876 över 
Austre. Vägen utgör ej fornlämning, 
utan klassas som övrig kulturhistorisk 
lämning.

 Den äldre 1700-talsvägen som finns på Skattläggningskartan 1703 (fig. 3) och leder 
ner från gårdarna söderut, och förgrenar sig i skogen ner till fiskelägena Norebod i 
väster, och Holms i öster, kunde dock inte hittas. Förmodligen var den inte förstärkt på 
något sätt, utan bestod av en större stig som även kunde transportera vagnar med timmer 
från skogen, fisk från fiskelägena och släke från stranden.
 Däremot går det att lokalisera läget för den åker, objekt 2, som är med på 
Skattläggningskartan. Den framträder som ett något planare område utan vallar eller 
annan avgränsning uppe på platån i norr. Åkern var vid Skattläggningen 1703 tillagd i 
skogen. Lantmätaren kommenterar den i förteckningen till kartan, att den är av vit sand 
och “mycket sveksam för sand som är tillsammans af heden på åkern”. På de yngre 
kartorna har åkern övergivits och användes alltså bara under en kortare period, troligen 
då den gav dålig skörd. Åkerytan som är ganska svår att avgränsa, med osäker 
utbredning, utgör ej fornlämning. 
 Objekt 3, ligger strax utanför utredningsområdet österut, och har därav enbart 
flyktigt besiktigats, men medtas ändock här för notering. Det är en rektangulär 
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Fig. 4. Objekt 1, 1800-tals väg. Vägen 
framträder i bildens mitt som ett ljusare 
vegetationsstråk. Foto mot SO.
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stenansamling, ser inte ålderdomlig ut, och är förmodligen resterna efter en byggnad 
som återfinns på laga skifteskartan över Austre 1876. Bredvid finns även en större grävd 
grop, förmodligen rester efter militär verksamhet. Husgrunden utgör ej fornlämning, 
utan klassas som övrig kulturhistorisk lämning och bör vara bevakningsobjekt.
 Objekt 4 är en äldre grus- och sandtäkt i utredningsområdets nordvästra del (se 
omslagsbild) som tidigare använts av gårdarna för förstärkning av vägar (muntligen 
Martin Lundgren, som erhållit uppgiften av Edvin Ahlqvist, Austre, född 1904).
 Objekt 5 är troligtvis resterna av en liten stenbro över det vattendrag som rinner i 
väster. Den är helt raserad, diffus, och stenar ligger utströdda längs vattendragets kanter. 
Den stämmer inte överens med 1700-tals vägen i placering, och är därmed yngre. 
Objektet utgör ej fornlämning utan tolkas som övrig kulturhistorisk lämning. 
 Objekt 6 är en nord-syd gående stenvast på östra fastighetsgränsen, i mellersta 
utredningsområdet, strax nedanför klintkanten uppförd av flis från klintarna. Den 
markerar ägogräns till gården Austre under historisk tid och utgör ej fornlämning.
 Utöver ovanstående lämningar är hela den norra platån perforerad av skyttevärn. 
Värnen framträder som grävda gropar i olika storlekar, har olika bevaringsgrad, från 
tydliga till diffusa, och är organiserade i olika grupperingar (muntligen Martin 
Lundgren). Ej heller dessa utgör fornlämningar. 
 Den mest intressanta platsen inom utredningsområdet som skulle kunna hysa dolda 
fornlämningar under jorden topografiskt sätt, och då främst boplats eller gravar, är 
platåns flacka delar, det vill säga längs vägen som avgränsar området i norr. Denna plats 
ligger också nära den så kallade “hemåkern”  där ringspännet påträffats. Området 
fosfatkarterades därför. 
 I skogsmark brukar fosfathalten naturligt vara låg (Se t. ex. Blidmo 1995, s. 16). 
Något märkligt blev analysresultatet då det genomgående visade i genomsnitt på högre 
fosfathalter i hela området (se fig. 6). Ingen direkt avgränsning eller område kunde 
heller ses på fosfatkartan. Man skulle kunna tro att objekt 1, vägen, skulle kunna vara 
någon form av störning i proverna då den utgör en annan jordtyp, och ger andra värden. 
Vägen ligger dock flera meter ifrån provställena.
 Den axel som drogs 90o rätt ut i skogen, visade även den på höga värden. Enligt spot 
test metodens skala gav fosfatkarteringen ca 2/3 treor och 1/3 fyror. Endast två av 
proven gav tvåor. För att ta reda på orsaken och bekräfta eller förkasta misstanken om 
mänsklig aktivitet, grävdes tre provgropar, 1 x 0,5m (bilaga 3, 
provgropsdokumentation). 
 Grop 1 togs upp mitt på platån, där tre prover visade fyror. Provgropen grävdes 
mellan provställena, där det var möjligt att gräva. Här kom först ett löst lager mörkare 
sandblandad mylla som verkade omrörd, sedan ett mycket tunt ljusgult sandlager som 
låg på steril grå alv av mycket sandig blekjord med rotneddragningar, som övergick i 
orange sand. 
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 Det tunna sandlagret kommer sannolikt från ett skyttevärn, bara någon meter sydost 
om provgropen, varpå sanden blivit omrörd på just detta ställe. Vid vidare rensning av 
profilväggen mot söder tunnades sandlagret ut för att helt försvinna mot väster. Detta 
bekräftar alltså att det tillkommit genom grävning av skyttevärnet. 
 Grop 2 togs upp 60 meter österut, där fosfatkarteringen gav två fyror. Även denna 
grop togs upp mellan provställena. Här kom kompakt steril gråvit alv direkt under den 
tunna myllan, för att övergå i orange sand.
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 Grop 3 placerades i slutet på 90o axeln då denna faktiskt såg ut att kunna visa på 
någon form av avgränsning med först tvåor för att öka mot en fyra. Gropen togs upp 
mitt på provstället med högst värde. Här fanns dock knappt något jordlager alls, utan 
bara brun mosstorv, och direkt under den kom den sterila alven, en sandig grå blekjord 
som övergick i vit sand. Med andra ord påträffades inget som kunde styrka kulturlager 
eller andra fornlämningar.
 Varför proverna i genomsnitt gav högre värden kunde här ej utrönas. Enligt den 
särskilda arkeologiska utredningen som gjorts på grannfastigheten Rembs 1:5, gjordes 
även där en fosfatkartering enligt både spottest- och citronsyrametoden i fastighetens 
östra delar. Alltså mot utredningsområdets västra gräns. Tyvärr redovisas inte 
provresultatet enligt spottestmetoden, ej heller redovisas var proverna är tagna (Carlsson 
2007). Det gick således inte att jämföra provresultaten sinsemellan, vilket hade varit 
intressant i sammanhanget.

Slutsats och rekommendation
Det genomgångna arkivala materialet visar på att utredningsområdet utgjort skogsmark 
i utmarksområde tillhörande gården Rembs. Av allt att döma verkar området enbart ha 
hyst vägar ned till fiskelägen på vilka man transporterat släke till åkrarna, fisk och säl 
från sjön samt ved från skogen enligt förteckningen till skattläggningskartan från 1703 
(under litt. 4 R; “Skogen emot stranden... ringa bete av vit och lös mark, Något till 
vedbrand samt fiske uti Saltsiön av strömming samt släkedye... såsom och säl och 
kutfiske, dock sällan få Höst och Wår med stubb”). 
 En liten del av området har odlats en kortare tid med en mindre åker i skogen. 
Fosfatkartering av norra utredningsområdet pekade på högre fosfatvärden ganska jämt 
spridda, utan att bilda någon avgränsning. Provgropsgrävning kunde avfärda eventuella 
fornlämningar dolda under jord. Mänsklig aktivitet under historisk tid har dock 
efterlämnat spår i form av flera kulturhistoriska lämningar, synliga ovan jord. Dessa 
klassas som övriga kulturhistorisk lämningar.
 De fornfynd som påträffats i närheten styrker ett antagande om att gårdsenheten 
Rembs, enligt fynden, går tillbaka till yngre järnålder och att den ungefärligen legat på 
samma plats som idag, med tanke på ägornas namn i början av 1700-talet. För att 
försöka lokalisera lösfynden mer exakt får man studera kartmaterialet och 
fyndomständigheterna närmare. 
 De två åkrarna på Skattläggningskartan 1703 (fig. 3), med beteckningarna litt. 4 b går 
under namnet “Hemåkern”. Litt. 4 B saknas i förteckningen, men är markerade som två 
ängen, vilket kan tolkas som att även ängarna heter “Hemäng”. Man kan påstå att detta 
kan peka på ursprungsområdet för gårdsenheten. Speciellt den mindre avlånga åkern 
närmast gården som avgränsas av vägen i väster är av särskillt intresse då den ligger på 
en markant höjd över det omgivande landskapet. Ägorna österut sluttar neråt en djupare 
svacka mellan åker och äng. 
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 Ringspännet från Rembs inlämnades år 1910 och spännbucklan från Austre år 1906. 
Vi vet dock inte exakt när de hittades. Den aktuella kartan som visar hur markerna 
utnyttjades i slutet på 1800-talet är Laga skifte 1876 över både Rems och Austre. Den 
visar att markanvändningen inte har förändrats avsevärt sedan 1703, vilket betyder att 
spännet har påträffats på någon av åkrarna strax sydost om gården Rembs.
 Också spännbucklan från Austres marker vid Långmyr borde kunna härledas från en 
plats nära fyndplatsen för ringspännet. Austre har marker vid långmyr precis väster om 
gårdarna. Ett markområde gränsar direkt till området med den lilla isolerade avlånga 
“hemåkern”  litt 4 b, som tidigare nämnts, som ligger på en höjd. Det är troligt att 
spännet kan komma från denna plats. Alternativt kan spännet ha påträffats på åkern vid 
RAÄ 78, skärvstensområdet, ca 300m västerut, som också ligger “nära Långmyr”, och 
att det blivit en förväxling i Fornlämningsregistret fynden sinsemellan (se fig. 2).
 Fynden pekar på, med sin karaktär av dräkttillhörighet, att de snarare kan komma 
från en gravplats, än boplats. Datering på båda fynden pekar på vikingatid. 
 Fyndomständigheterna, att de båda hittades vid jordbruksarbeten i åkermark tyder på 
att graven eller gravarna är bortodlade. Det intressanta området, ur synvinkel att hitta 
platsen för en bortodlad vikingatida bo- och eller gravplats vid Rembs, tordes enligt 
fynden och kartmaterialet, vara åkrarna strax söder om gården Rembs. Ett troligt 
ursprungligt läge för en gravplats skulle enligt undertecknads mening vara höjden där 
vägen löper söder om Rembs. 
 Utredningen har slutligen inte kunnat visa på, att det ur antikvarisk synvinkel skulle 
finnas några hinder för exploatering av fastigheten 1:26, i form av fornlämningar. De 
kulturhistoriska lämningarna föreslås inte behöva någon antikvarisk åtgärd, eller vidare 
dokumentation utöver vad som gjorts i denna utredning. Länsstyrelsen i Gotlands län 
beslutar dock vidare hantering av dessa enligt 1 kap. 2 § lagen om kulturminnen m.m 
(KML). Skulle någon form av framtida exploatering beröra Heligholmen, kräver även 
denna del av fastigheten en arkeologisk utredning.

Peter d’Agnan, fil. Mag.
Arkeolog, C.H.A.B
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Socken:      Vamlingbo

Fastighet:      Rembs 1:26

Ekonomiska kartans blad:    5I 2j NÖ
Kartsystem:      RT90

Områdets höjd:     0 - 15 m. ö. h

Utredningsyta:     ca. 300.000m2

Undersökt yta:     1,5m2

Utredningstid:     8/12-19/12 -2008
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Uppdragsgivare:     Gotland Projekt AB, 621 45 Visby

Underkonsulter:     Länsmuseet på Gotland
Ansvarig för utredningen:    Peter d’Agnan

Typ av undersökning:     Frivillig arkeologisk utredning

Typ av lämning/ar:     Övriga kulturhistoriska lämningar

        (väg, husgrund, bro)

Datering:      Historisk tid
Inmätning:      GPS

GPS utrustning:     Garmin eTrex Vista
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Bilaga

1. Objekttabell

Obj. Typ Beskrivning Status Koordinater GPS-fel

1 Väg NV-SO orienterad, överväxt, 

delvis synlig

Övrig kulturhistorisk 

lämning

X63 148 54 

Y16 497 95 - 

X63 148 51 

Y16 498 19

9-11m

2 Åker Flack yta, osäker utbredning Ej fornlämning

3 Husgrund Ca. 4x4 m, bevakas Övrig kulturhistorisk 

lämning

X63 147 10 

Y16 500 60

11m

4 Grustäkt Grop Ej fornlämning

5 Bro Stenansamling, ca. 2x3m, 

raserad

Övrig kulturhistorisk 

lämning

X63 144 49 

Y16 493 65

9m

6 Hägnad N-S orienterad, välbevarad Ej fornlämning

2. Provgropstabell

Grop Storlek Fyllning Övrigt Koordinater GPS-fel

1 0,5x1m, 

0,35m dj.

Lös sandblandad mörk mylla 0,1-0,12m, 

lös ljusgul sand 0,02-0,03m, steril 

kompakt grå sand med rotneddragningar 

0,04-0,1m, kompakt orange sand

Nära 

skyttevärn

X63 148 92 

Y16 497 94

6m

2 0,5x1m, 

0,2-05,m 

dj.

Lös sandblandad mörk mylla 

0,03-0,08m, steril kompakt grå/vit sand 

0,04-0,06m, kompakt orange sand

X63 148 87 

Y16 498 49

7m

3 0,5x1m, 

0,45m dj.

Lös brun mosstorv 0,09-0,11m, steril lös 

grå sand 0,03-0,05m, lös vit sand

X63 147 44 

Y16 497 92

5m
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3. Provgropsdokumentation
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Provgrop 1. Go. Vamlingbo sn. Rembs 1:26. 2008-12-18. Foto och sektion åt öster.

Provgrop 2. Go. Vamlingbo sn. Rembs 1:26. 2008-12-18. Foto och sektion åt norr.

Provgrop 3. Go. Vamlingbo sn. Rembs 1:26. 2008-12-18. Foto och sektion åt norr.

X 63 148 87
Y 16 498 49
Skala 1:20

X 63 148 92
Y 16 497 94
Skala 1:10

X 63 147 44
Y 16 497 92
Skala 1:20

0                                                    0,5m

0                                                       1m

0                                                       1m


