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V A L L H A G A R 

BYN OCH BOKEN 

Av Bertil Almgren 

VALLHAGAR. A Migration Age Settlement on 
Gotland/Sweden. Del I—II. Ed. Mårten Sten
berger, In collaboration with Ole Kllndt-.Icnscn. 
Kjnar Munksgaards forlag, 1955. 

Ettusentvåhundra sidor i kvarto föreviga resultaten av icke 
mindre än etthundra nordiska arkeologers och studenters arbete 
under Mårten Stenbergers ledning för ett gemensamt mål: att 
tillsammans söka lösa — eller i varje fall i grund studera och 
allsidigt belysa — ett fascinerande problem av stor och vital be
tydelse för nordisk arkeologi, nämligen hur och varför den 
romerska järnålderns och folkvandringstidens rika bygd på Got
land, efter att så länge ha blomstrat, plötsligt skulle dö, över
givas eller utrotas. Säger man sig, att det blott rör sig om ut
grävandet av ett antal husgrunder och gravar, ser man alldeles 
lör närsynt. I ett enda, litet svenskt landskap ligga här ettusen-
fyrahundra av dessa hus öde, tusentals, kanske tiotusen män
niskor ha en gång tvingats att överge sina hem, sina åkrar och 
ängar; de ha dödats, fördrivits eller tvungits utvandra. Detta är 
en katastrof av nutida mått, men timad för 1.400 år sedan. 

Att söka förstå vad som där hände, att söka lösa frågan om 
rikt liv och grym död — kroppslig eller materiell — på Gotland 
för ett och ett halvt årtusende sedan, var en uppgift värdig en av 
de största samlade arbetsinsatserna i nordisk arkeologi. För 
Mårten Stenberger hade kämpgravsbygdens problem alltid stått 
levande sedan den dag, för något över trettio år sedan, då han 
kom till Ismantorps borg på Öland för att röja den djungelartade 
vegetationen över husgrunderna där. Och trots den för sin tid 
ovanligt digra avhandling, »Öland under äldre järnåldern», som 
blev resultatet av hans arbeten, oftast genomförda av honom 
som ende arkeolog, ville han på nytt ta upp problemet, denna 
gång med så stor och mångsidigt sammansatt medarbetarstab 
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som möjligt. Vad som för honom därvidlag framstod som sär
skilt viktigt var att denna stab skulle komma från alla nordiska 
länder och att därigenom krigsgenerationen av arkeologer och 
studenter skulle lära känna varann. Stenbergers idé om nordiska 
samarbetsgrävningar har också fått en mycket god efterföljd, 
ehuru aldrig av Vallhagars storslagna proportioner. 

Men det fanns ytterligare skäl för en undersökning av så om
fattande art. Efter ett grundläggande skede i nordisk arkeologi, 
där uppgiften i första hand måste vara klassifikationen av före
mål och fornlämningar och inordnandet av dessa i ett krono
logiskt system, stod det klart, att vad som uppnåtts icke var idel 
fastslagna sanningar och fakta. Detta så mycket mindre som så 
inånga av resultaten vunnits icke blott med preliminära arbets
metoder, som kunde bli föremål för olika meningar, utan också 
med hjälp av sådana fyndgrupper — gravfynd, boplatsfynd, hus-
lämningar, m. m., som vi i själva verket hade mycket få och 
osäkra upplysningar om. Arkeologisk källkritik kan och skall 
riktas mot äldre fynd och uppgifter. Arkeologen har dock kanske 
mer än någon annan inom de historiska disciplinerna möjligheter 
att skaffa sig nya, förut helt okända källor. 

Det blev Vallhagarutgrävningens första och närmaste mål att 
skaffa så många och så kritiskt insamlade fakta som möjligt om 
kämpgravshusen på Gotland samt deras tid och miljö. Resultatet 
av Vallhagar blev nära nog en fördubbling av det material som 
stod en tidigare forskning till buds, när det gällde gotländska 
kämpgravshus (Nihlén—Boéthius, Gotländska gårdar och byar 
under äldre järnåldern) . 

Tjugofyra husgrunder (eller rester därav) undersöktes nu 
inom ett enda område och man fick därmed en helt ny möjlighet 
att i detalj konstatera och diskutera typer och variationsmöjlig
heter, utan att behöva misstänka att det rörde sig om topo
grafiskt betingade varianter. Det var givetvis ingen överrask
ning, att mycket stämde med uppfattning och indelning hos 
tidigare forskare, men resultatet blev snarast färre typer, på 
grund av att gränserna dem emellan blev mindre distinkta med 
det ökade materialet. 

I Vallhagar fanns av bostadshus med sedvanlig, central eld
stad, fyra (nr 1, 7, 11, 18) av de långa hallarna på 20—30 m 
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Fig. i . Boplulsområdet nid Vallhagar, I - röjd sn, Gotland. Skala l t i . 0 0 0 . 
Norr uppåt. Gråu linjer inom husområde t : s tenuuslar ; gråa f läckar: träd. 
— Wohnplalzbezirk bei Vallhagar, Ksp. Fröjel, Gotlund, Masstab ItiOOO. 
Norden oben. Graue Linien innerhalb des Wobnplatzbezlrks: S te inmauern ; 

gratie Flecke: Bäume. 
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längd och 9—10 m yttre bredd, fem (nr 13, 15, 16, 19, 20) något 
kortare, kallade rektangulärhus, och sex (nr 2, 9, 10, 22, 23, 24) 
nära nog kvadratiska, ehuru med ungefär samma bredd som de 
övriga. Däremot saknades kolossalbyggnader av typen Stavgard 
(Känne) i Burs på 50—60 m längd. (Fig. 1—2.) 

Härtill komma två hus, som visserligen hade eldstad, men ej 
av vanlig typ mitt på golvet, utan vid ena långväggen, nämligen 
det kvadratiska hus 5 med eldgruva och det rektangulära hus 6 
med bakugn. Minst två hus av rektangulär form saknade helt 
eldstad och förmodas vara uthus (nr 3, 4). övriga hus voro 
fragmentariska och kunna möjligen ha legat öde redan tidigare 
än de andra (12, 17, samt de under andra kämpgravshus liggande 
huslämningarna 14 och 21).1 

Flertalet av dessa hus äro alltså av kämpgravstyp, d. v. s. de 
ha över meterbreda kallmurade stenväggar med jordfyllning, 
delvis nedrasade och ofta övervalladc. Dessa väggar äro högst 
på långhusen, stundom mycket låga på rektangulärhus. Blott 
ett fullständigt hus av helt annan typ påträffades, nämligen 
hus 8, som bestod av ett antal stolphål i rektangel samt några 
enkla stenrader, och ehuru fyndlöst dateras genom jämförelse 
med ett medcltidshus i Fole på Gotland. 

Husen ligga i klungor i en ängsmark av 500 m längd och 
150—250 m bredd, delvis upplöjd till åker, men åter igenlagd i 
senare tid. Den är genomkorsad av de forntida stängslens •— 
stenvastarnas — ganska oregelbundna och till synes nyckfulla 
linjer. Sydost om ängen ligga dessutom i nutida åker tre av de 
små mer kvadratiska husen som backstugor på en förhöjning. 
Söderut fortsätta västarna genom nutida tallskog förbi ett litet 
gravfält, det s. k. mellersta gravfältet. Västerut mot kusten 
sträcker sig en örtrik tallskog, den nutida bygden vidtar med 
sina åkrar omedelbart öster om den forntida byn, men först på 
någon kilometers avstånd, på andra sidan av den tidigare myren, 
ligga de nutida gårdarna på en lilen grusrygg. Förutom det nyss 
nämnda mellersta gruvfältet på 43 gravar, alla från sen för-

1 Man får väl förmoda att det är ett principiellt ställningstagande frän 
Klindt-Jcnscns sida mot sträng lypindelning, som gör att man har litet 
svårt att finna, hur många hus, som räknas till varje typ i hans »attempt 
to classlfy the buildings», s. 1000? 
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* É>* 
Fig. 2. Bustyper i Vallhagar. Fr . u. kuadra tbns (nr 10), lång hall med ut
byggnad (nr 11), där int i l l etl fragmentariskt bus (äldre?, nr 12), två rek
tangulärhus (nr 13, 15, under det senare det här ännu ej utgrävda nr l i ) . 
Flygfoto från NV. — lluuslypen in Vallhagar. Von links nach rechts : Quadrat-
buus (Nr. 10), länge Halle mit Aushau (Nr. 11), daneben ein fragmentarisches 
(älteres ?) Haus (Nr. 12), zwei rechleckige Häuser (Nr. 13, 15, unter dem 
letzteren das hier noch nicht ansgegrabene Haus Nr. I i ) . Fliegerphoto uon NW. 

romersk tid, ligga i skogsbrynet norr och söder om hustomt-
ningarna, men på icke mindre än omkring 700 m avstånd ytter
ligare två gravfält. Dot norra har ett nittiotal gravar, ofta stora 
välhyggda rosen, mestadels från romersk tid. På det södra grav
lältet räknar inan 125 gravar, förromerska och romerska, bland 
vilka man särskilt lägger märke till flacka rosen med omgivande 
friliggande kantkedja av ansenlig diameter (jfr den utmärkta 
flygbilden fig. 185). 

Under åren 1946 1950 undersöktes alla de 24 husen och hus-
resterna, alla gravar pä mellersta gravfältet samt ett stort antal 
pA södra gravlältet (närmare hälften) och på det norra (en 
femtedel). 

Detla var en av de dittills mest omfattande grävningskam
panjerna i Norden, och det behöver knappast sägas alt den 
genomfördes med en mönstergill noggrannhet. Man behöver 
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blott betänka, hur den samtidigt fick tjänstgöra som både gräv
ningsskola och grävningshögskola för mängder av arkeologistu
derande från hela Norden, som på grund av kriget aldrig tidigare 
grävt, för att förstå vilka svårigheter som låg redan i att vid
makthålla en mycket hög, av Stenberger sedan många år ut
bildad grävningsstandard, som han emellertid nu i mångt och 
mycket ytterligare förfinade tillsammans med sina medarbetare. 
Detta är ju så mycket märkligare som sådana metoder genom
gående fordrar mer tid, och alltså mer pengar, vilkas anskaf
fande ingalunda var lätt. 

I den första delen av den väldiga publikationen redovisas 
detta fältarbetes primärresultat. Det sker i en rad självständiga 
beskrivningar av varje hus, grav eller gravgrupp, av den eller 
de yngre forskare som var ansvariga för respektive detalj i fältet. 
Mårten Stenberger, nordiska arkeologiska verks outtröttlige 
redaktör, har här som i stora delar av publikationen »blott» en 
anonym andel i arbetet. Att denna metod att självständigt få 
publicera har ett utomordentligt pedagogiskt värde för var och 
en av medarbetarna är uppenbart, det märkliga är att den inte 
varit till egentlig påvisbar nackdel för omfånget och samman
hangen (jag tänker då särskilt på husen) . Givetvis hade Sten
berger själv som författare kunnat nedbringa antalet upprep
ningar från hus lill hus och kanske också överfört en del tol
kande beskrivningar till senare sammanfattningar. Det är emel
lertid en genomgående ytterst konkret och disciplinerad fram
ställning i alla dessa grävningsberättelser, alltid väsentlig, stun
dom t. o. m. i korthuggnaste laget. Ju mer man arbetar med dem, 
desto mer värde sätter man på dem, och detsamma gäller de 
stramt redigerade planerna. Just här kan dock korrespondensen 
stundom bli något mindre lättfattlig, och frågan är om pla
nerna inte kunde belastats med ytterligare en del nummer eller 
bokstavsbeteckningar, såsom skett beträffande de talrika stolp
hålen i hus 20—21. Man letar också ibland efter ett och annat, 
på planerna, t. ex. härdarna i hus 13, (felmarkerade som gropar), 
eller de två olika grupperna förkolnade rafter i hus 4 (jfr s. 128); 
stolphål E på den viktiga profilen från samma hus; »the earthen 
bank» längs murens insida på profilen av hus 7, fig 3, m. in. 

Den i och för sig mycket intressanta idén att göra planerna 
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Fig. 3. Profil genom långvägg i hus 7, visande s tenmuren, vars nedfallna 
delar på insidan ligga lägre än på utsidan, där de vila på den omdiskuterade 
lerbanken, markerad med grå ton. — Schnllt durch die Längswand in 
Haus 7, der die Sfeinmnuer sichtbnr macht, deren bernbgefullene Teile auf 
der Innenseite niedriger als auf der Aussenseite sind, wo sie auf der 

umstr t t tenen Lehmbank liegen, die mit granen Ton murkiert ist. 

mer lättlästa genom att i olika maner skilja på konstruktions-
detaljer, fynd m. m. i det inre av husen, och själva murarna, 
genom att reproducera de förra i linjetryck och de senare i raster-
tryck (kanske ursprungligen avsett för flera färger?) kan nästan 
förleda till tanken, att mindre arbete lagts ned på uppmätningen 
av murarna, t. ex. i hus 12, än som faktiskt var fallet, och gör 
därför ej full rättvisa åt grävningsledarens stränga krav i detta 
hänseende i fältet. Så ojämna som dessa murar i själva verket 
äro, spelar detta givetvis mindre roll ur vetenskaplig synpunkt. 
Blott i vissa fall har planerna kompletterats av profiler, emedan 
kulturlagrens ringa mäktighet vanligen bedömts göra dessa rela
tivt intetsägande. (Men nog är väl husens historia lika viktig 
som gravarnas, där praktiskt taget varje plan är kombinerad 
med profil? Ett hus är ju därtill mer än en grav, avsett att ut
göra ett praktiskt fungerande system av detaljer, vilka här äro 
desto viktigare som de blott delvis kommit att bevaras.) 

Av husprofilerna 4 och 7 framgår hur intressant och ytterst 
komplicerad husens historia är. I bägge fallen förekommer, 
utom den fullt naturliga rasmassan av jord och sten från mu
rarna också den ofta omdebatterade lerbank längs långväggarnas 
yttersidor, som gett upphov till så många tolkningsförslag. Detta 
alldeles stenfria ler- eller kalkblekelager, som även förekommer 
längs de andra stora hallarna 11 och 18, är tydligen samma sorts 
finfördelade material, som samlar sig i bankar längs väggarna 
på nutida källare med torvtak, varifrån den fina jorden sköljs 
ned med regnet. Därmed är ytterligare ett gott bevis för frågan 
om taktäckningen med torv av kämpgravshallarna, utöver Sten
bergers primära dylika, att ingenting annat kan förklara de 
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övre, fyndtomma jordlagrens mäktighet av elt par dm i husens 
inre. Det är ju helt naturligt att vid enstaka tillfällen kruk
skärvor o. dyl. inblandats i denna yttre jordbank, varemot det 
vore oförklarligt, att där saknas sten, om dessa bankar vore 
anlagda som murstöd vid eller strax efter husets byggande. En 
viktig sak med denna bank är, att endast en ringa del av murens 
sten och jord fallit ner på den, medan däremot stora mängder 
sådant material ligger nedstörtat inuti huset (samt dessutom 
utanför gavlarna, vilket mer sällan framgår av sammanhanget) . 
Skulle man inte därav vara berättigad att dra den slutsatsen, att 
takfoten gått ner nästan ända till lerbankens överkant, så att 
det blott funnits ett litet stycke mur därovanför, som överhuvud 
kunde falla utåt över banken. Strängt taget är väl en mycket 
låg takfot, såsom just på en källare, förutsättningen för att en 
bank bildas av nedsilande takjord, mellan en högre vägg kanske 
snarare torde ge upphov till ett eroderande vattenflöde än ett 
ackumulerande. Att utsidan skulle vara låg, säger givetvis inte 
att hela muren skulle vara det, frågan är om inte i själva verket 
mängden på insidan nedfallet material bäst förklaras genom att 
länka sig att muren där var uppbyggd ända till taket, så att 
dess krön i själva verket hade samma vinkel som takfallet. Den 
bevarade maximihöjd för murarna på 1,5 m, som anges på flera 
ställen i sammanfattningarna (t. ex. s. 1001), är nog tyvärr något 
missvisande, i det att ingen uppmätt höjd är större än 1,2 m 
(hus 18, enl. utgrävaren, Gejvall, s. 214), medan ett försök att 
rekonstruera vägghöjden genom att åter lägga upp nedfallet 
material gav siffran 1,3 m i hus 7. (Siffermaterialet är stundom 
något knapphändigt, så att t. ex. ibland blott stolphålens allra 
största och allra minsta diameter anges, utan att man får en 
uppfattning om, vad som är den normala.) (Fig. 3.) 

Detta är bara några exempel på de synnerligen rika möjlig
heter till diskussion, som den mönstergilla materialpublikations-
delen ger. När dessa resultat sammanfattas i andra delen av Sten
berger, Klindt-Jensen, Iwar Anderson och civilingenjör Lund
ström, i en serie uppsatser om Vallhagarhusen, så får man nog 
intrycket att de ålagt sig en viss återhållsamhet, när det gäller 
att utnyttja detaljerna — och ibland också tankegångarna — 
från utgrävningsbeskrivningarna eller från Biörnstads utomor-
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Fig. i . Fgndens kronologiska fördelning i kämpyravsbus på Golland utanför 
Vallhagar, enligt A. Biörnslad. Lågor intill or tnamnet ange förstörelse genom 
eld. — Die chronologische Verleilung der Funde in den Häusern des »Kämp-
graot—TgB» auf Gotland hel Vallhagiir nach A. Biörnslad. I-lammen neben 

dem Ortsnnmen geben die Zerslörung durch Brund an. 

dentliga, kritiska och genomarbetade behandling av tidigare ut
grävda, av honom delvis åter kontrollundersökta, gotländska 
kämpgravshus. (Fig. 4.) 

Ytterst intressant är Iwar Andersons serie av alternativa 
rekonstruktionsförslag, som ger cn synnerligen rik och mång
skiftande, och därför egentligen sann bild av vetenskapens di
lemma. Civilingenjör Lundström har gett tankeväckande, men 
mer enhetliga lösningar av bostadshusens rekonstruktion, som 
innehålla flera nya — i texten mycket försiktigt framförda — 
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arbetshypoteser om mittåsar, samt om stockar, placerade som 
underlag för taket ovanpå rakt avslutade stenmurar. I dessa 
givetvis normaliserade rekonstruktioner, återgivna i nog så blyg
sam skala, har man medvetet fått bortse från vissa egenheter 
för de hus, som utvalts som exempel, men frågan är om icke 
stundom just dessa egenheter kunna ge oss ledtrådar beträffande 
konstruktionens detaljer. Det synes t. ex. uppenbart, att ett kau-
salsammanhang kan ha funnits mellan golvets kraftiga lutning 
åt väster i hus 1 (vilket icke kunnat komma med på Lundströms 
skiss), och det faktum att västra väggen är dubbelt så bred som 
normalt. (Fig. 5.) 

Det är ju ytterligt värdefullt att här för första gången få fack-
mässiga beräkningar av konstruktionens hållfasthet i dessa hus, 
men för en icke matematiker hade nog en ännu mer populär 
kommentar varit högst välkommen. Primitiva byggherrar ha 
dessutom i sin uppfattning om hållfasthet ganska anmärknings
värda variationer, tydligen beroende på materialtillgången, allt
ifrån de timmerslösande urskogstrakterna i Skandinaviens inre 
till det virkesfattiga Nordskottland, där man kan få se takhällar 
av tung glimmerskiffer vila på de spinkigaste takstolar, jfr fig. 
399. Hållfastheten beror ju också på virkets kvalitet och blir 
knappast mindre i de gotländska hällmarkernas långsamt väx
ande fur. Frågan om dimensionerna på virket, särskilt i stolp
stöden, är av stor betydelse i detta fall, och där stämmer, såvitt 
man kan se, stolphålens (alltså eg. själva nedgrävningarnas) 
dimensioner bättre med Lundströms beräkningar än de beva
rade, förkolnade resterna av själva stolparna. Vilketdera måttet 
som skall vara avgörande för rekonstruktionen är ännu ett 
problem. 

I vissa fall har man övergivit det rundvirke, som tills vidare 
får anses vara det normala, för något så intressant som plank-
formade takstöd (hus 4, 10), vilka ju direkt för tanken till den 
berömda ladan från Biskops i Bungemuseet, som med sitt agtak, 
vilande på två rader höga, bilade stolpar ofta jämförts med 
kämpgravshusen, såsom också Iwar Anderson gjort här. 

Detta har sitt speciella intresse därför att vi ju måste fråga 
oss, icke bara varifrån kämpgravshusen såsom byggnadsform 
härröra — vilket svåra problem berörs av Stenberger och Klindt-

236 



Longitudinell section 

A-A B-B 
0 1 2 3 4 S meltr 

0 1 2 3 4 5 yofdi 
Cross section 

Fig. 5. Hus 1, Vallhagar. Rekonstruktionsförslug av civilingenjör Lundström. 
— Haus 1, Vallhagar. Rekonstruktionsversuch non /.iuilingenieur Lundström. 

Jensen — utan även vad som fanns dessförinnan. Biskopsladan 
är byggd i skiftesverksteknik, d. v. s. väggarna bestå av horison
tella plankor intappade i rännor i stolpar, som i detta fall ned
till vila i en syll. Föras stolparna ned i jorden får man den 
byggnadsform, som Iwar Anderson rekonstruerat ur den märk
liga men komplett fyndtomma Vallhagarhusgrunden nr 8. Att 
denna byggnad daterats till medeltid grundar sig på den rekon
struktion man ansett möjlig; den saknade, som ovan nämnts, 
helt fynd. Det är emellertid påfallande hur väl den är anpassad 
till och ingår i det forntida vastsystemet. Är det alldeles ute
slutet att här tänka sig ett helt annat alternativ, nämligen att 
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hus 8 skulle vara den hustyp, som fanns före kämpgravarna 
med deras stenmurar? Både under dessa stenmurar och utanför 
desamma har man nämligen just i Vallhagar funnit såväl kul
turlager som ett flertal stolphål. Dessa tillhöra icke blott ett 
uppenbart äldre skede än det som representeras av den nu stå
ende, kanske ombyggda muren, utan de ingå i system av stolp
rader, som ha föga eller intet alt göra med dem i det nu ut
grävda huset. 

Särskilt väl illustreras detta av hus 20—21, där en rad stolphål 
utanför östra muren kunna förbindas med ett par sådana rader, 
som gå snett genom huset ( a l—hl , a2—h2 på planen fig. 6, 
jfr Iwar Andersons rekonstruktion med istället delvis suppo
nerad stolprad under västra muren, fig. 7, jfr s. 1029). Detta 
hus, som måste vara äldre än det nu utgrävda kämpgravshuset, 
har alltså haft minst tre stolprader och är därför av helt annan 
konstruktion än kämpgravshusen med deras två dylika. Även 
andra detaljer tyda bestämt på spår av ett äldre byggnadsskick 
än det nu utgrävda på Vallhagar, kanske dock snarast även det 
från romersk järnålder. 

Det ytterst intressanta problemet om kämpgravshusens upp
komst inställer sig här, även om det är betydligt svårare än 
frågan om deras slutgiltiga upphörande. Äro dessa typiska hus 
med sina stenmurar bevisligen äldre än folkvandringstid i Vall
hagar? (Från romersk järnålder är däremot ett i fornborgen 
Styrmansberg, några km från Vallhagar, utgrävt hus, dock täm
ligen kort och med låga murar, inom vilka sekundärt lagts ske
lettgravar från romersk tid. Denna viktiga undersökning har 
gjorts av de skickliga utgrävarna Per Lundström och Arne Biörn
stad, vilka redovisat resultaten i Vallhagarboken.) 

Orsaken till att man söker sig bakåt i tiden, när det gäller 
Vallhagar, ligger givetvis icke minst däri, att gruvfälten runt
omkring till så stora delar ligga före de tider som äro represen
terade i husfynden, nämligen folkvandringstid och romersk järn
ålder. Medan folkvandringstidsgravar paradoxalt nog äro rent 
sällsynta, och romersk järnålder egentligen blott är välrepre-
senterad, när det gäller dess äldre del och mitt, i det av Viggo 
Nielsen med utomordentlig omsorg beskrivna norra gravfältet 
jämte det stora gravröset V 1 milt bland husen, så innehåller 
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Fig. 6. Plan au husen20—21, det ena 
av kämpgrauslyp, det andra bestå
ende av delvis under och utanför det 
förras murar liggande stolphålsrader 
( a l — h l , a2—h2 m. f l . ) . — Plan der 
Häuser 20—21, das eine vom »Kämp-
grav»-Tgp, das andere aus teilweise 
unter und ausserhalb der Mauern des 
ersteren gelegenen Reihen von Pfahl-
löcbern bestehend ( a l — h l , a2—h2 

und andere) . 

Fig. 7. Förslag till sammanbindande 
av olika stolphålsrader i hus 20—21, 
enl. Iwar Anderson. — Versuch, ver
schiedene Reihen von Pfahllöchern 
in den Häusern 20—21 untereinander 
zu uerbinden. Nueh Iwar Anderson. 
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det gravfält som genom sitt centrala läge lättast och säkrast 
borde kunna visas hänga samman med bebyggelsen, nämligen det 
mellersta, blott gravar från förromersk tid (samt ev. en över
gångsperiod till romersk) . Det är i sin helhet utgrävt och lämnar 
därför icke några e .v/Ve/irio-möjligheter i detta hänseende.2 

Ävenså svårt att kombinera med bebyggelsen är det avlägsnare 
södra gravfältct med alla dess gravar från järnålderns första 
period, om än flera gravar tillhöra skeden som äro mer synkrona 
med husen, d. v. s. romersk tid och i något fall folkvandringstid. 

Hur det än förhåller sig med sammanhanget mellan gravar 
och hus, så är det i varje fall uppenbart, att fynden från de se
nare till sin majoritet tillhöra den i gravarna minst represen
terade folkvandringstiden. Detta visas särskilt väl av all den 
tidstypiska stämplade, finare keramiken. Den grövre hushålls
varan, som mindre lämpar sig för exakt datering, förekommer i 
ett intressant sammanhang: de enkla krukor som krossats av 
det nedfallande taket i det brinnande huset, där de stått kring 
härden, färdiga till användning i matlagningen (hus 11). Från 
folkvandringstid finnas dessutom bitar av en vacker glasbägare 
med pålagda trådar, en fibula, en knapp från ett av tidens karak
teristiska dräktknäppen, några kammar m. m. Det är alltså icke 
något rikhaltigt inventarium i förhållande till utgrävningens 
noggrannhet och omfattning. 

Från romersk tid finnes endast en fibula från romersk tids 
mitt, hittad utanför muren på hus 4, en kam av liknande ålder, 
funnen i bottenlagret under kämpgravshusets golv (hus 11), 
samt krukskärvor i och utanför muren till hus 18. Dessa ålder
domligare fynd kunna därför ej med full säkerhet bevisas till
höra husens kämpgravsstadium, det kan röra sig om ett äldre 
byggnadsskede, kännetecknat av enbart stolphål. 

Det är möjligt att man till detta äldre stadium får hänföra 
den centralt belägna graven V 1, som ligger mitt i bebyggelsen, 
och som har en för romersk tid typisk, kallmurad, ej nedgrävd 
och mer än manslång kista. (Dateringen av det enda fyndet i 
den plundrade kistan, ett litet bronsbeslag, till samma tid får 

2 Nyléns uppsatser i Vallhagnrbokcn om de av honom utgrävda mellersta 
och södra gravfälten ha recenserats av Moberg i Fornvännen 1955. 
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man ta blott som en möjlighet, vilket otillräckligt framhävts av 
utgrävaren, B. Almgren.) Graven gav emellertid betydligt vikti
gare fynd: de många totalt nedslitna, trågformiga kvarnstenar 
som använts som material i rosets understa skikt. 

Härtill kommer nämligen det viktiga faktum, påpekat bl. a. av 
Biörnstad, att dessa kvarn- eller malstenar varken i Vallhagar 
eller annorstädes påträffats liggande i kämpgravshusen på någon 
av användningen betingad plats utan endast som fyllnadsmaterial 
i väggar m. m. Man kan då fråga sig om allt detta ej vore en 
indikation på en förändring i Vallhagars näringsliv, en omlägg
ning från intensivt åkerbruk med stor sädesproduktion och -kon
sumtion under ett tidigare skede, huvudsakligen infallande under 
romersk tid, kanske snarast dess äldre del, till en annan nä
ringsform, där man av någon anledning icke längre i samma om
fattning malt mjöl. Säd har dock givetvis funnits, vilket fram
går av fynden, men denna säd — korn, vete/spelt / och råg — 
har kompletterats med ogräsfrön, som anses vara avsiktligt in-
hlandade. Detta är det icke minst anmärkningsvärda av de resul
tat Helbaek kommit till i sin viktiga och med utmärkta foto
grafier illustrerade artikel, och det stämmer med danska fynds 
vittnesbörd. De sädeskorn och frön som påträffats i Vallhagar 
tyda vidare enligt honom på mager och torr jordmån. Då det 
ej rör sig om mer än några liter sådana frön fördelade på flera 
fynd och endast i två av de över tjugo husen (11, 16) förefaller 
det som om man kunde fråga sig, i vad mån sädesodlingen under 
Vallhagarbebyggelsens senare del minskat, på grund av något 
naturförhållande, till förmån för boskapsskötsel. Kanske är det 
därför som folkvandringstida fynd helt saknas i de ytterst in
tressanta husen 5 och 6, tolkade som ria med eldstad resp. bagar
stuga med ugn och cirkelrunda stenplattor fiir bakning och alltså 
intimt förbundna med intensiv sädesodling. Att åkrar lagts ned 
(eller i varje fall förändrats) antyds av spåren av plogfåror 
under västen mellan husen 9 och 10, vilken alltså delar upp en 
troligen dessförinnan större åker snarast till betesfållor, att 
döma av husen som ligga inom dem. Mot en enda och mycket 
liten skära — sädesskördens speciella redskap — svara ett fler
tal kortliar (såväl i Vallhagar som i andra kämpgravshus) och 
dessa ha säkerligen använts mest för höskörd. 
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För frågan om boskapsskötseln får man gå till de rikliga ben
fynden, naturligt nog behandlade av Gejvall, som för intressanta 
metodiska resonemang om möjligheterna att bedöma antalet 
individer av de olika djurslagen. Han kominer till det resultatet 
att får (och därifrån ostcologiskt vanligen oskiljbar get) varit 
talrikast, ungefär dubbelt så många som de dock mycket vanliga 
nötkreaturen. Därtill komma hästar av typ Gotlandsruss, be
handlade av Lundholm. Sällsyntare äro svin, höns och hund; 
katt är belagd i ett fall. Av vilda djur märkas säl, ehuru spar
samt, samt fåglar, särskilt beskrivna av Lepiksaar, som även 
ger en viktig bild av de olika arternas naturliga omgivning. 

Om således benfynden ej bekräfta den teori, som en gång 
framlagts av Claesson och Thålin, att kämpgravsbygden speciellt 
skulle ha grundat sin existens på fåravel, så är det dock tydligt 
att denna varit viktig i den boskapsskötsel, som Stenberger också 
redan i sin doktorsavhandling hävdade som kulturformens hu
vudnäring. Men den förutsättning för boskapsskötseln, som han 
där räknade med, nämligen lövängen, tyckes ej lika uteslutande 
som på Öland ha varit Vallhagars geografiska underlag. Att 
naturförhållandena på den senare platsen äro komplicerade 
framgår tydligt av Bengt Petterssons utomordentligt noggranna 
framställning. Eftersom pollenanalyserna blivit föga givande, 
därför att här aktuella lager i omgivande myrmarker tycks vara 
mycket störda, räknar han med i stort sett nuvarande vegetation, 
alltså gles löväng, som gav vinterfoder, i och kring själva forn
tidsbyn; därutanför åt ena hållet myr, åt andra hållet barrskog, 
där man fick ved och byggnadsmaterial, men även gott bete på 
grund av den för Gotland karakteristiska örtrikedomen. Löv
ängen gav också, anser Stenberger i det synnerligen betydelse
fulla slutkapitlet om Vallhagarbyns och kämpgravsbygdens för
störing, en näringsbakgrund som var tämligen okänslig för väx
lingar i klimat och då framför allt nederbörd. Han synes därför 
mindre böjd att acceptera Olof Arrhenius' mycket fantasieggande 
teori, att en ökning av nederbörden och därmed av grundvatten-
ståndet i de ofta tunna och föga vattengenomsläppliga gotländska 
jordarna, skulle ha gett bygden dödsstöten. Hur förbluffande 
detta än kan synas i förstone, när det gäller det torra Gotland, 
så innehåller uppsatsen ytterst viktiga moment och den är i all 
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sin koncentration och pregnans otvivelaktigt av vital betydelse för 
en fortsatt diskussion om kämpgravsbygden och dess förstöring. 

Stenberger vidhåller emellertid här, efter en ytterst kring-
synt och objektiv diskussion av alla framförda teorier, sin tidi
gare tanke att det dock främst är krigiska handlingar, som varit 
avgörande för att på en gång så många hus lagts öde — ofta 
brända —, och så många guldmyntskatter grävts ned på de stora 
östersjööarna. Även om den fulla och absoluta synkroniseringen 
av huvudsakligen keramik såsom daterbara objekt i husen å ena 
sidan och guldmynten samt skattnedläggningarna å den andra, 
knappast är möjlig (jfr Nerman om grunden för den absoluta 
kronologin i Völkerwanderungszeit Gotlands, s. 119, och S. Lind
qvist om uppdelningen av per. VI i Vendelkulturens ålder o. ur
sprung, s. 88 ff.) så talar många förhållanden för en krigisk 
katastrof. Som exempel må nämnas hus 11 i Vallhagar, med mat
kärlen stående övergivna kring härden och en man liggande inne-
hränd vid väggen. (Hur inånga andra kämpgravhus på Gotland, 
som förstörts av eld, framgår av Biörnstads utomordentligt över
skådliga schema, här fig. 3.) Men om nu krigiska förvecklingar 
varit den direkta orsaken till husens förstöring, varför byggdes 
de ej upp igen på samma plats efter härjningarnas slut, varför 
flyttades hela bygden? Kan verkligen ett plundringsföretag över 
havet (invasion av stadigvarande natur kan det knappast ha 
rört sig om, av fynden att döma) ha haft så grundlig utrotnings-
karaktär att ingen människa kunnat eller velat återvända till 
Vallhagar, den kanske största by vi känna från denna tid, med 
dess åkrar, ängar och vattenställen? 

Ha verkligen icke här även andra faktorer spelat in, faktorer 
som man kan finna antydningar om i säregna fyndkomplex i 
Vallhagar, t. ex. den av Hans Christiansson hittade märkliga 
'offerplatsen' med romersk-tids-keramik vid ett vattenhål (V 5) 
i norra, övre delen av byn. Är inte en hel bygds förstöring ändå 
resultatet av mer än en faktor, mer än ett enda historiskt för
hållande, och då fastmer av att allting tagit värsta möjliga vänd
ning — klimat och andra naturförhållanden, näringarnas till
stånd i förhållande härtill, handelsförbindelser och fjärran för
vecklingar, så att kriget blott gett nådastöten åt en ej längre livs
kraftig bygd? 
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Många teorier kunna och måste alltså ännu prövas och, som 
Stenberger själv anmärker i slutorden, kan man fråga sig om vi 
någonsin kunna få visshet i det stora kämpgravsproblemet. Det 
är emellertid icke minst genom att vara så föga kategorisk i slut
satserna, genom att lämna så litet rum åt tolkande generali
seringar, hur pedagogiskt riktiga sådana än kan vara, som Vall
hagar blivit en grundsten i svensk och nordisk arkeologi. Och 
detta är mer än en bok i två delar, det är en encyklopedi, oum
bärlig för den som läser, bedriver eller intresserar sig för arkeo
logi, och därför väl värd sitt pris. Hur redaktörerna Stenberger 
och Klindt-Jensen ha lyckats att så väl bemästra detta gigantiska 
stoff är hart när en gåta (men nog hade läsaren varit hjälpt med 
betydligt fler underrubriker) . Korrekturläsningen av de 1205 
sidorna med delvis ej helt lättlästa stilar måste ha varit dem 
nära nog en plåga, som dock fört till ett fenomenalt felfritt 
resultat. De ha emellertid haft förmånen att få hjälp av en sådan 
kapacitet som f. publikationschefen i Svenska Turistföreningen, 
Lisa Stenberger. Av översättarna böra nämnas Stanley Thomas 
och John Eames, vilken senare nedlagt betydligt mer arbete på 
utformningen än den rent mekaniska översättningen fordrat. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bertil Almgren: Vallhagar, die Siedlung und ihre wissenschaft
liche Darstellung. 

Der Komplex bei Vallhagar setzt sich zusammen aus Fundamenten oder 
Resten von vierundzwanzig vorgeschichtlichen Häusern, die auf einer von 
kleinen Bodcnerhebungcn durchzogenen Wiese liegen, die in spätercr Zeit 
zum grossen Teil aufgepfliigt gewesen ist. Dennoch finden sich noch die 
Heste der vorgeschichtlichen Feldcinfriedigungen der Höfe, welche den Bezirk 
in die alten Besitzfiimcr aufteilen (Abb. 1). Diese Hofcinfriedungen ver-
binden den geschlossenen Wohnbezirk (ca 500 X 150—250 m) mit einem 
Grabfcld, das sich dicht im Siiden däran anschliesst. Dieses sog. mlt t lere 
Grabfeld hat te 43 Gräber, sämtlich aus später vorrömischer Zeit (Per. I I I ) . 
Sowohl siidlich als auch nördlich des Wohnbczirks, doch nicht weniger als 
ca 700 m davon entfernt, liegen zwei weitere Grabfelder, von denen das 
nördliche etwa neunzig Gräber mit oft recht grossen, sorgfältig gebauten 
Stcinhiigeln, meist aus römischer Zeit, aufweist. Auf dem sudlichen Grabfeld 
zählt man etwa 125 Gräber, welche zum grösseren Teil vorrömisch odcr aus 
der friiheren römischen Eisenzeit sind, bei denen die flachen Steinhugel mit 

244 



V A I. 1. II A G A H 

einer umlaufcnden freiliegenden Bandkette von beträchtl ichem Durchmesser 
auffallcn (ausgczcichnetes Flicgcrbild in dem Buch Abb. 185). 

Während der Jahre 1946—50 wurden alle Hausplätzc, alle Gräber auf dem 
iniltlercn Grabfeld, etwa die Hälfte auf dem sudlichen und ein Fiinftel der 
Gräber auf dem nördlichen Grabfeld untersucht , was soviel wie eine Vcr-
doppelung der bis dahin untersuchten Häuser des sog. „Kämpgrav"-Typs auf 
Gotland bedeutete. An Wohnhäuscrn mit der fiir diesen Typ iiblichen, zen-
tralcn Fcuerstcllc gab es vier länge Hallen mit 20—30 m Ausscnlänge und 
9—10 m Breite (Nr. 1, 7, 11, 18, Abb. 1—2), deren Wände mehr als meterhoch 
waren, funf etwas kiirzere, die Bechtcckhaus genannt werden (Nr. 13, 15, 
16, 19, 20), oft mit bedeutend niedrlgeren Stcinwänden als die vorher-
gehenden, sowie sechs fast quadratische mit derselben Breite wie die iibrigen 
(Nr. 2, 9, 10, 22, 23, 24). Mehr ungewöhnlich waren das quadrat ische Haus 5 
mit Feuergrube und steinbelegtem Fussboden, das als Scheune fiir das 
Trocknen von Getreidc gedeutet wird, sowie das rechteckige Haus 6 mit 
einem Backofen. Als Nebengebäude sieht man Haus 3 und 4 an, während 
die iibrigen Häuser fragmentarisch sind und teilweise unter anderen Häusern 
des „Kämpgrav"-Typs liegen (Fig. 1—2). 

Die Untersuchung bestätigte das schon vorher erreichte Ergebnis, dass die 
Bauweise dieser Art aus der jungeren römischen Kaiserzeit und Völker
wanderungszeit im 3.—6. Jahrhunder t herri ihrt , wobei — wie ganz natiirlich 
— in den oft durch Brand zerstörten Häusern die Funde vom Schluss der 
Periode vorherrschen. Im starken Gegensatz hierzu steht die gcringe Anzahl 
Gräber aus derselben Zeit auf den umgebenden Grabfcldcrn, wo die iiber-
wältigende Mehrzahl von Gräbern den vorhergehenden Epochcn der Eisen
zeit angehört, die bei den Hausfunden fehlen. Hierbei muss jedoch betont 
werden, dass die Kulturschichlen in den Häusern noch nicht cinmal dezi-
meterdick waren und dass Abfallgruben odcr ähnliches nicht angetroffen 
wurden (Fig. 3) . 

Interessante Ergebnisse hat man zum Ausbau unserer Kenntnisse uber 
die Konstruktion der Häuser gewonnen (Abb. 5, wo aber so wichtige Punkte 
wie Dachfirst und Eingänge als Bekonstruktionsvorschläge angesehen werden 
miissen). Die Wohnhäuser hatten Eingänge nur an der Giebclseite mit in 
die Erde eingegrabencn Holzschwellen, von denen eine ganze Bcihe In dem 
zweimal verlängertcn Haus 18 vorkommen. Das schwere Torfdach wurde von 
Holzpfeilern in zwei Reihen gelragen, die urspriinglich in Pfahllöchern, 
später durchgehend auf Steinplatten stånden. Während das Enddatum fiir 
diesen Haustyp ziemlich sicher ist (vgl. Abb. 4 — soweit cs die iibrigen auf 
Golland ausgegrabenen Häuser dieses Typs betr iff t) , so 1st die Frage um 
seine Anfänge noch nicht endgiiltig gelöst. In Vallhagar können die Funde 
aus römischer Zeit möglicherweise einer älteren Bauphase angehören als 
die der „Kämpgrav"-Häuser mit ihren troekengemaucrten Stcinwänden, einer 
Phase, die erst in Vallhagar entdeckt wurde und von drei und mehr Beihen 
Pfahllöchern gekennzeichnet wird, die vielleicht durch Erdmauern crgänzt 
wurden (Fig. 6—7). 
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Die Ernährungsgrundlage fiir die Siedlung war Viehzucht und Ackerbau, 
nur in unbedcutendem Umfang kamen Jagd und Fischerci vor. Der Viehbc-
stand scheint sich, nach den viclcn Knochenfunden zu schliessen, aus 
Schafen (odcr Ziegen) und Kilben im ungcfähren Verhältnis 2 : 1 , sowie 
Pferden und in geringercm Ausmass auch Schweinen zusammengesetzt zu 
haben. Der Ackerbau wird von Pflugspuren unter den Hofeinfriedungen 
sowie Getrcidefundcn — Korn, Weizen, Gerste und Boggcn nebst zahlreiehen 
Mahlsteinen des verbliiffcnd al ter tumliehcn Trogt)-ps bezeugt. Gewisse 
Anzeichen deuten im Laufe der Entwicklung der Siedlung auf eine Ver-
schiebung vom Ackerbau zur Viehzucht. 

Die Frage, wann die Siedlung zugrundcgegangen ist, wird von dem Ini-
l iator, Organisatör und wissenschaftlichen Leiter der Vallhagaruntersuehung, 
Mårten Stenberger, dem Herausgeber der vorliegenden Publikation, mit dem 
Ergcbnis diskutiert , dass er, wie schon in seiner Dissertation von 1933, zu 
dem Schlussatz kommt, dass nur feindliehe Angriffe die Gleichzeitigkcit der 
oft durch Brand crfolgten Zcrstörung der Häuser vom „Kämpgrav"-Typ 
(ein im Feuer umgekommener Mann wurde in Haus 11 vorgefunden), die 
Diskontinuität in der Lokalisicrung der Siedlung, den Hiatus in der Fund-
masse (wenn auch von verschiedener Starke) sowie die zahlreiehen Gold-
munzenschätzc erklären können, allés sowohl fiir Gotland als auch Öland 
mit seinen gleichartigcn Hausresten typische Ziige. 

Der Mithcrausgeber des Buchwerkes, O. Klindt-Jenscn, hat mit mehreren 
Artikeln uber Häuser und Lebenswcise beigetragen, E. Nylén behandelt 
eingehend die vorrömischen Grabfunde und deren Datierung, Viggo Nielsen 
die römischen. A. Biörnslad liefert eine kritischc Beschreibung fruherer 
Hausausgrabungen auf Gotland, Iwar Anderson und Zivilingcnieur Lund
ström diskutieren die Hausrckonstruktioiien, wozu noch eine grosse Anzahl 
von Artikeln die Dinge naturwissenschaftl ich beleuchten, unter ihnen Gej
vall, Lundholm und Lcpiksaar iiber die Knochenfunde; Helbiek iiber die 
Getrcide- und anderen Samenfunde sowie O. Arrhenius iiber den Phosphat-
gehalt und die Bodenverhältnisse. 
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