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In the small town of Västergarn on Gotland lies a rather impressive rampart, circa one
kilometre long. Excavations of the area inside of the rampart, as well as excavations of the
rampart itself, have yielded no conclusive answers regarding the dating and main purpose of
the rampart and the settlement that supposedly lies within. This paper aims to shed some light
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Waterford and one in Birka. In this analysis the construction, mainly of the core construction
of the ramparts, will be taken into consideration but aspects such as terrain and building
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area will also be used to then come to a comprehensive theory regarding the dating and
purpose of the Västergarn rampart.
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1. Inledning

Om en besökare till Gotland följer kusten söderut från sin landstigningsplats i Visby kommer
hon efter cirka två och en halv mil till Västergarn. Västergarn är en småort i Gotlands minsta
socken, Västergarn socken. I dag är Västergarn ett mål för fågelskådning i Paviken, eller för
avnjutning av en stilla gotländsk idyll. För 1000 år sedan var situationen dock en helt annan.
Även fågelskådare eller förbipasserande kan se ett klart tecken på det förflutna i själva
landskapet. Genom Västergarn går nämligen en till synes plötslig upphöjning i det annars
flacka landskapet. Denna kulle är inte naturlig. Faktum är att det inte alls är en kulle, utan
resterna av en vall på cirka en kilometer.
Ur ett arkeologiskt perspektiv har Västergarn på många sätt varit ett huvudbry för
arkeologer. Med både en vall och mer än en kyrka har Västergarn ofta kallats för en stad. När
området innanför vallen sedan undersökts har dock bevis på en stadsbosättning varit
otillräckliga. På senare tid har arkeologiska tecken på stadsaktivitet ökat, men ännu finns det
obesvarade frågor om Västergarnsvallen och vilken signifikans den hade.
Det är svårt att med säkerhet fastställa Västergarns roll i Gotlands historia. Ibland har
historiker och arkeologer sett Västergarn som en ”blek skugga av Visby” som aldrig fick
samma typ av permanenta bebyggelse (Andrén 2011: 136). Trots att Västergarns
monumentala lämningar tyder på en relativt stor betydelse i det tidigmedeltida och
högmedeltida samhället har betydelsen till synes ebbat ut kort efteråt. Under majoriteten av
medeltiden var Visby den obestridda handelsmetropolen på Gotland. Detta betyder dock inte
att Västergarn och flera andra hamnar inte var i användning under den tiden. All denna
osäkerhet kring Västergarn är vad som gör att vidare undersökning krävs.

1.1 Syfte
Vad var då Västergarn? Runt om i Gotland finns det gott om vikingatida hamnar, även om de
kan vara svåra att upptäcka i dag. Datering av Västergarnsvallens konstruktion, och när
området innanför vallen var i bruk, är något som inte fått ett definitivt svar ännu. Är vallen
medeltida eller vikingatida? Det här är en av frågorna som detta arbete ämnar behandla, när
vallen konstruerades.
Sammanvävt med frågan om när är frågan om varför. Den andra frågeställningen som
behandlas är alltså varför Västergarn har sin vall, vad var motiveringen till ett så omfattande
byggarbete?
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Dessa två frågor är huvudsyftet. Det finns dock också frågor som är bundna till
huvudfrågeställningarna. Den huvudsakliga sådana frågan, och en fråga som går hand i hand
med frågan om vad vallens syfte var, är vem som konstruerade vallen. Det kan till exempel
handla om en utomstående makt som har satt upp ett handelsemporium på Gotland, eller
gutar som vill ha ett eget handelsplatsalternativ till Visby.
Kortfattat fokuserar arbetet på Västerkransvallen, dess användning, syfte och de
fysiska proportionerna, vilket förväntas ge en större förståelse för det vikingatida och
medeltida Västergran.

1.2 Teori och Metod
Studien är konstruerad i två faser. För att kunna göra en sannolik bedömning av
Västergarnvallens syfte måste vi för det första passa in vallen i dess plats. Västergarnsvallen
bör ses i relation till både resten av Västergarn samt i förhållande till resten av Gotland.
Objektet i fråga, vallen, bör också undersökas på djupet, vilket kommer ske genom att
kompilera gamla studier och genom att undersöka utgrävningsrapporter.
Den andra fasen av arbetet är en komparativ analys där Västergarnsvallen jämförs
med liknande försvarsverk. De försvarsverk som Västergarnsvallen jämförs med i detta
arbete är vallarna i Birka och Waterford. Dessa två har valts för att de representerar två olika
aspekter av vad tidigare teorier har kvalificerat Västergarn som. Waterford är en stad som
grundades på vikingatiden, men som under medeltiden fick en högst medeltida prägel, och
har försvar som representerar både vikingatid och medeltid. Birka är å andra sidan den
kvintessentiella vikingatida handelsstaden som sedan övergavs vid vikingatidens slut.
Vallarna i fråga kommer sedan jämföras typologiskt. Likheter i design och i den
teknologi som använts i konstruktionen kan då appliceras på tidigare forskning om
Västergarn och därmed leda till ökad förståelse. Den komparativa studien speglas mot
tidigare forskning för att belysa det forna Västergarn.
Hur kan dessa metoder då appliceras? En hypotes som ämnas användas är att när det
kommer till befästningsverk så kommer form att följa funktion. Ett försvarsverk kommer
hypotetiskt att vara olika konstruerat beroende på aspekter så som hotnivå och vem de
förväntade anfallarna är. Alla försvarsverk är till viss del konstruerade med samma syfte i
åtanke, nämligen försvar. I vissa fall kan dock försvarsverk ha fått andra, överskridande,
funktioner. Murar och vallar kunde ibland vara huvudsakligen symboliska avgränsningar. På
medeltiden var det till exempel väldigt vanligt att ha skilda lagar för staden och landsbygden,
och gränsen på när dessa lagar tog vid var ofta stadsvallen. Försvarsverk är också väldigt
arbetsintensiva att skapa, och någon som kan bygga en imponerande vall eller borg visar
genom byggandet att denne individ är mäktig.
Samtidigt kan ett försvarsverks form också säga något om när ett försvarsverk
konstruerades och var i användning. Trender i konstruktionstekniker och byggnadsmaterial
skiftar med tidens gång. Anfall och försvar är också i en ständig symbiotisk evolution, och
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när belägringsmetoder utvecklas ändrar det vilka krav som sätts på ett befästningsverk. En
typologisk undersökning kan alltså vara till nytta både i att skönja syfte och tidsålder för ett
försvarsverk.
Modifieringar i försvarsverken är också olika breende på hur förhållanden är. Om en
bosättnings försvarsverk är väsentligt för att överleva i ett fientligt territorium är det högst
troligt att det hålls i exemplarisk ordning. Om attacker anses vara osannolika finns det
däremot inte ett lika högt incitament att hålla försvarsverken i ett respektabelt skick. Ibland
kan det till och med vara så att försvarsverks effektivitet äventyras för bekvämligheters skull
om försvarsverket i fråga anses vara överflödigt. Till exempel genom att ta bort en bit av en
vall för att underlätta godstransport. Ibland kan det också vara så att ett avtal kräver en
bosättning att riva eller i alla fall begränsa sina försvarsmöjligheter. Ett exempel kan vara ett
fredsavtal där den segrande parten vill försvaga sin motståndare och därmed skifta
maktbalansen i sin fördel.
I grund och botten är detta arbete är en komparativ litteraturstudie. I denna studie
jämförs studier om Västergarn och Västergarnsvallen med studier av två andra vallar.
Litteraturen som studien är baserad på forskning gjord av arkeologer i olika länder och i olika
tider, och kan därför vara varierande i sitt tillvägagångssätt, akribi och aktualitet.

1.3 Avgränsning
Föreliggande arbete kommer att ha vallen som fokus och teoretisera kring dess ändamål och
ålder vilket betyder att allt material som vi går igenom måste vägas i dess relation till vallen.
De arkeologiska undersökningarna av närliggande gårdar, gravfält och dylikt må vara
intressanta och är en del av Västergarns gåta, men om de inte kan säga något om vallen tas de
inte med i detta arbete. Tidsspannet som studien behandlar är begränsat, vilket betyder att
både historiska och arkeologiska undersökningar som behandlar tider före och efter vallens
tid kommer tas upp endast om de kan belysa den tid som denna studie fokuserar på.
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2. Gotland under vikingatid och tidig medeltid

För att fastställa när vallen byggdes bör beaktan ges åt situationen på Gotland i de tider som
Vallen troligtvis byggdes. Det finns två tidsåldrar som ofta föreslås i tidigare forskning när
vallens datering kommer upp, vikingatid och medeltid. I detta arbete delas tidsperioderna in
så här. Vikingatid 750–1050 e.Kr., medeltid delas ytterligare upp i tidig medeltid 1050–1200
e.Kr, högmedeltid 1200–1350 e.Kr. och senmedeltid 1350–1500 e.Kr. I detta kapitel följer en
övergripande genomgång av hur samhället och allmänna trender såg ut under dessa tider.
Vikingatidens Gotland är känt främst för de stora mängder silverdepåer som blivit
funna på Gotland. Gotland har både den största koncentrationen av vikingatida skattfynd och
den största hittade vikingatida silverskatten, spillingeskatten. Spillingeskatten är den största i
världen med silvers- och bronsskatter som totalt väger cirka 85 kg (Merrony 2004: 150). Men
allt silver kommer naturligtvis någonstans ifrån. Det finns i det klassiska synsättet två olika
sätt för den vikingatida skandinaven att anskaffa sig denna rikedom, genom handel eller
genom plundringståg (Carlsson 2011: 12). Att veta hur alla specifika silverskatter kom till
Gotland går inte att ta reda på arkeologiskt, och det är sannolikt att silvret i de stora depåerna
är insamlade på många olika sätt över en tidsperiod. Hur silverskatterna än kom till Gotland
så är de högst troligt ett tecken på ekonomiskt uppsving under denna tid. Relevant för detta
arbete är att det ökade välståndet i Skandinavien under denna tid gör att nya handelsplatser
dyker upp på Gotland. Spillingeskatten till exempel hittades på en åker nära Bogeviken, och
Bogeviken visar i sin tur indikationer på att ha varit hem för en av de större vikingatida hamn
och handelsplatserna på Gotland (Widerström 2004: 152). I slutändan vare sig välståndet
kommer från handel eller plundringståg så har det en liknande effekt på bebyggelsemönstret
på Gotland, det krävs hamnar, angöringspunkter och handelsplatser (Carlson 2011: 12).
Enligt Dan Carlson är det högst sannolikt att varje kustsocken under vikingatiden
hade minst en egen hamn. Detta baseras på till exempel det faktum att varje socken till synes
varit tydligt åtskilda varandra med skogsmark. (Carlson 2011: 15). Är då Västergarn en av,
om inte den främsta, av dessa vikingatida hamnar? Schück teoretiserade på 1920-talet att
Västergarn varit en vikingatida handels- och hantverkssamhälle a la Birka (Schück 1924: 13).
Om vi för sakens skull hypotetiskt ser Västergarn som en vikingatida hamn och handelsplats
bör vi återigen se på indikationerna att varje gotländsk kustsocken hade en egen hamn
(Carlsson 2011: 15). Det varje Gotlädsk kustsocken inte hade var en vall lik den i Västergarn.
Det kan indikera att Västergarn var en signifikantare handelsplats än de små kusthamnar som
var vanliga runt om på Gotland.
Under stora delar av medeltiden var Visby den stora handelsmetropolen på Gotland
och som ett tillägg till det bör det påpekas att Visby var en Hansastad. De självständiga
gotlänningarna var dock inte underkastade Visby, utan var i vissa fall osams med dem. Det är
fullt möjligt att det fanns handelsmän som inte ville ha med en hanseatisk hamn att göra, av
en anledning eller annan. Men oberoende av hur viktig Visbys hamn var under högmedeltid
4

och senmedeltid var Visby till synes inte alls en spelare i handeln under vikingatiden och den
tidiga medeltiden. Faktum är att innan 1200-talet finns det inga historiska källor som hänvisar
till handel med en specifik boplats på Gotland, utan källorna nämner bara ”den gotländska
kusten” (Floderus 1934: 5). Under medeltidens gång präglas Gotland allt mer av animositet
mellan borgarna i Visby och de gotländska bönderna. År 1288 e.Kr. spiller denna animositet
över i öppet krig, vilket sedan konkluderar i en förlust för de gotländska bönderna (Floderus
1934: 81).
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3. Västergarn, tidigare forskning

Ett försvarsverk som vallen i Västergarn är på intet sätt en trivial konstruktion. Speciellt i
arbetskraft måste investeringen ha varit ansenlig. Att ha ett försvarsverk av den typ som
Västergarnsvallen är dessutom något som inte har varit allmän praxis på Gotland. Av någon
anledning var Västergarn ett ställe där en vall ansågs nödvändig, trots att det verkar ha funnits
gott om hamnplatser utan dylika försvarsverk.
Det arkeologiska intresset i och omkring Västergarn har varierat genom tiderna, och
även var det har grävts har varierat. Nedan följer en genomgång av relevant tidigare
forskning i och omkring Västergarnsområdet följt av tidigare teorier om vad Västergarns
funktion och tidsspann varit.

3.1 Västergarn
Till att börja med ska den centralplats vars namn vallen bär belysas. Själva namnet
Västergarn är uppbyggt av två ord, väster och garn. Ordet väster kommer högst sannolikt från
väderstrecket, Västergarn är trotts allt byggt på Gotlands västkust. Garn är ett ord som
användes för att beskriva ”långa och trånga vikar eller farleder” (Lindroth 1914: 132). I äldre
källor var vad vi i dag kallar för Västergarn bara känt som Garn. Först år 1461 tillsätts
förtiteln väster och namnet Västergarn föds, troligtvis för att undvika förväxling med andra
hamnar med garn i namnet (Lindroth 1914: 132–133). Detta betyder alltså att under den
period som arbetet behandlar är det egentligen Garn som platsen troligtvis varit känd som,
inte Västergarn. Detta arbete kommer dock fortsätta använda Västergarn för att inte skapa
förvirring.
Frågan som länge har cirkulerat är vad var då Västergarn? Olika teorier har cirkulerat
i forskningsvärlden, och vi ska se på några av dessa i sista stycket i detta kapitel. I det här
stycket ska vi i stället se på de konkreta bevis som har hittats i Västergarn som har lett till
dessa teorier.
De stora fornlämningarna i det som hoppfullt kallats ”staden Västergarn”, det vill
säga vallen, kastalen och de två kyrkorna får sina egna underrubriker nedanför, här ska i
stället diverse andra fynd som kan vara relevant för detta arbete lyftas fram.
Det kulturlager och de tecken som indikerar att människor har levt innanför muren har
länge varit frånvarande i Västergarn, något som bara förstärkte mysteriet med Västergarn. Att
stora områden innanför vallen skulle vara obebyggda lät besynnerligt. Denna syn skulle dock
komma att ändras när Högskolan på Gotland gjorde nya upptäckter i utgrävningar mellan
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2005 och 2013. Det visade sig att de områden som tidigare ansetts vara tomma egentligen
dolde tecken för en rik bebyggelse (Kilger et al 2015: 75). Bland de fynd som hittades under
Högskolan fanns en stor mängd myntfynd. När dylika myntfynd sker i ett kulturlager så är en
numismatisk studie ett värdefullt dateringsverktyg. Enligt en studie utförd av arkeologerna
Christoph Kilger, Frédéric Elfver och Gustaf Svedjemo kan den mängd dirhemer, engelska
mynt och tyska mynt som hittats vara en indikation på verksamhet innanför vallen redan på
sen vikingatid, 900- och 1000-tal. Detta bör dock inte nödvändigtvis tas som bevis på att det
var fråga om en fast bebyggelse (Kilger et al 2015: 81–82). Från 1100- , 1200-och även 1300talen är myntfynden av en mer lokal typ, med främst gotlandspräglade mynt. Även
senmedeltida mynt har hittats. I detta fall är dock spridningen annorlunda, och det kan
indikera att delar av bebyggelsen innanför muren övergivits (Kilger et al 2015: 75–82). Ur ett
numismatiskt perspektiv har aktivitet skett i Västergarnsområdet sedan vikingatiden. Vi ska
nu se om de monumentala lämningarna kan stödja detta.

3.1.1 Två kyrkor
Det var i den tidiga forskningen mycket prat om den så kallade ”staden Västergarn”. Förutom
vallen så var det viktigaste argumentet för Västergarns status som stad det faktum att det
fanns mer än en kyrka innanför vallarna (Jakobsson 1999: 89). Den vanliga situationen på
Gotland under medeltiden var att kyrkorna var indelade så att det fanns en kyrka per socken.
Så är fallet sannolik på grund av att sockenkyrkor har byggts med hjälp av en gemensam
investering av omkringliggande gårdar (Andrén 2011: 232–233). Ordet socken kommer från
det fornsvenska sókn, vilket betyder ”samling av människor” (Andrén 2011: 233). Det finns
debatter om hur dessa kyrkobyggen var ordnade. Det debatteras även huruvida en socken är
geografiskt baserad eller om det var en bondgrupp som var bunden till en hövding oberoende
av deras geografiska boplats (Andrén 2011: 232–236). Den vikingatida maktstrukturen var
bunden mer i relationer och mindre i land och resurser än senare medeltida system (Varenius
1998: 16). Hur fallet än är med sockenindelningen ter sig kyrkorna på Gotland vara utspridda,
en kyrka per socken. Det finns dock ett välkänt undantagsfall, nämligen Visby som under
medeltiden hade ett flertal kyrkor. I och med dessa paralleller till Visby är det lätt att se att
teorier om Västergarns stadstatus underhålls. Eftersom en av kyrkorna i dag är en ruin måste
det fastställas om båda kyrkorna existerade samtidigt på medeltiden innan sådana tankar ens
kan underhållas.
Den kyrka som uppskattas vara den äldre av kyrkorna är den som i dag är en ruin.
Denna kyrka är konstruerad i romansk stil (Zachrisson 1999: 54). Den anses som sagt vara
den äldre av de två kyrkorna, och i samband med arkeologen Erik Floderus utgrävning år
1932 bedömde arkitekturhistorikern Erik Lundberg att den romanska kyrkan konstruerades i
början av 1100-talet (Zachrisson 1999: 54). Kyrkan har också modifierats över tiden vilket är
något att ta i beaktan. Utgrävningar tyder på att den romanska kyrkan var i bruk ännu i mitten
på 1200-talet. Faktum är att kyrkan verkar ha varit i bruk medeltiden igenom. Kyrkan har
också, trots modifikationer, behållit sin ursprungliga karaktär. Detta kombinerat med relativt
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få fynd kan vara ett tecken på att den romanska kyrkan kan ha brukats på ett annat sätt än
andra kyrkor på Gotland (Zachrisson 1999: 62–67).
Den andra kyrkan är en gotisk korkyrka och den står kvar ännu i dag. I dag är den en
liten kyrka som till synes konstruerades i mitten av 1200-talet (Zachrisson 1999: 66–67). Det
finns tecken på att kyrkan initialt var menad att vara mycket större än den är i dag, men dessa
planer tycks ha förkastats redan under konstruktionsfasen, varför de förkastades är ett
mysterium. Detaljer som den keramik som hittats och likheter i predikstolen kan vara ett
tecken på direkta kontakter mellan Visby och Västergarn (Zachrisson 1999: 66–67). Det
verkar alltså som om båda kyrkorna varit i användning samtidigt under stora delar av
medeltiden.
Båda dessa kyrkor är alltså medeltida, men i ”Kyrkolandskapet: in- och utblickar”
nämner Torun Zachrisson att de stolphål som hittats i den romanska kyrkan kan tolkas som
tecken på en äldre träkyrka. Denna teori framfördes av arkeologen Gustav Trotzig
(Zachrisson 1999: 59). Teorin är på intet vis fullkomlig och stolphålen kan vara från något
helt annat, men potentialen för en äldre kyrka är något att ha i åtanke när frågan om vallens
ålder kommer upp.

3.2 Västergarns Landskap
Området innanför Västergarnsvallen är naturligtvis inte de enda fornlämningarna som hittats i
Västergarn. Västergarn är, liksom så gott som alla kustområden, kopplad till havet. Kusten
har varit viktig för kusttrakter i alla tider, men det är viktigt att tänka på att den moderna
kustlinjen inte är den samma som under vikingatid och medeltid på grund av landhöjningen.
Faktum är att landhöjningen har på många sätt drastiskt ändrat landskapet i och omkring
Västergarn.
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Figur 1:Förändringar i Kusten från vikingatid till modern tid. Taget ur Carlsson 2011: 57.

På vikingatiden var Västergarns viktigaste hamn faktiskt inte i området innanför
vallarna, utan i en vik några hundra meter norr om Västergarnsvallen, det som i dag kallas
Paviken. Nuförtiden är Paviken egentligen inte ens en vik, utan namnet används för den lilla
insjön som rinner ut i Östersjön via Västergarnsån. På vikingatiden och medeltiden var det
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dock en vik. Som det går att se på figur 2 gör landhöjningen att kustlandskapet ändras
markant. Det går här att se att Västergarn varit belägen mot en vik. Som kan ses på höger sida
på figur 2 är Västergarnsvallen i dag en halvcirkel där båda ändorna av cirkeln abrupt slutar.
På vikingatid och medeltid var strandlinjen dock som sagt annorlunda, och vallen gick högst
troligt från strand till strand. När exakt havet gick ända upp till vallen är något problematiskt
att räkna ut, både på grund av oregelbunden landhöjning samt den moderna vägen som löper
mellan vallen och stranden.
En annan förändring i landskapet som är betydande för Västergarns
användningsområde är Kronholmen. På vikingatid och medeltid var Kronholmen som namnet
antyder en holme, men i dag har sundet torkat ut och Kronholmen har blivit en udde.
Kronholmen är av intresse för detta arbete främst på grund av två orsaker. För att det första
har ett av de mer spektakulära medeltida fynden i Västergarnsområdet hittats på Kronholmen.
År 1995 hittades en kogg i Kronholmssundet i samband med att en dam skulle utvidgas.
Koggen har daterats till första halvan av 1200-talet (Carlsson 2011: 58–59). På grund av
koggens konstruktion och material är det inte otänkbart att den kan vara byggd på Gotland,
vilket kanske kan säga något om det medeltida Västergarn. Den andra orsaken att
Kronholmen är av intresse är att den hyser vad som ser ut som medeltida
försvarsanläggningar. En cirka 500 meter lång stenvall löper där Kronholmssundet gick längs
vikingatiden, se figur 2. Denna vall är en kraftig men relativt simpel stenvall av jämnstora
gråstenar. Den är fyra till sex meter bred och omkring en meter hög och det har hittats
träkonstruktioner i anslutning till vallen (Carlsson 2011: 54–57). Dessa träkonstruktioner i
samband med det faktum att den legat vid vattenbrynet indikerar att vallen ingått i någon
form av pir- eller hamnanläggning. Det bör nämnas att denna pir och vall inte kan kopplas
med Västergarnsvallen på ett direkt sätt. Erik Floderus nämner till exempel att en del av
fortifikationerna på Kronholmen potentiellt är resta av fetaliebröderna (Floderus 1934: 80).
Det faktum att koggen har strandat, eller sänkts, så nära denna vall kan ändå ses som en
indikation att denna vall och pir har varit i användning runt 1200-talet (se figur 2, vrak
hänvisar till koggen).
Det finns även en annan aspekt av landhöjningen, den som finns under vattnet. När
landet upphöjs så höjs naturligtvis även det land som finns under havsytan. Vad detta betyder
för Västergarn ligger bundet i hamnen. Som exempel kan nämnas att Västergarn som
hamnområde för handel upphörde på 1600-talet då fartygen blev större och mer djupgående,
medan landhöjningen gjorde att hamnen blev allt grundare (Zachrisson 1999: 11). Det som
hände på 1600-talet hände troligtvis också på vikingatiden. Som tidigare nämnts finns det
vikingatida bosättningar i Paviken. Paviken var nämligen under vikingatid en väldigt god
naturlig hamn, men blev i sinom tid för grund för fartyg att ta sig in i. Detta förvärras
dessutom genom att under medeltiden blir transportfartyg allt mer djupbottnade (Cassel 1999:
31). Det finns teorier om att Västergarns betydelse ökar då landhöjningen gör att Paviken blir
för grund för större fartyg och därmed inte kan användas som handelshamn (Zachrisson
1999: 11).
Slutligen i detta stycke bör även Paviken nämnas. Paviken är alltså beläget en bit norr
om Västergarnsvallen och i områden runt viken har det hittats vikingatida artefakter. Paviken
sågs länge som den arketypiska vikingatida handelsplatsen för Gotland. De flesta fynd i
området är från mellan 700- och 1000-talet (Carlsson 2011: 133–135). Detta är av intresse i
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förhållande till vallen, för om vallen är uppförd under den tid som handelsplatsen vid Paviken
var i sina glansdagar ter det sig mer logiskt att bygga en vall runt den handelsplatsen i stället.
Som nämnts blir Paviken vid något tillfälle för grunt för att ta emot större fartyg. Detta kan ha
lett till att hela bosättningen försköts mot kusten, en teori som förslogs av Birger Nerman på
1930-talet (Carlsson 2011: 80–81).

3.3 Vallen
Vallen, som är kärnan i detta arbete, är den aspekt av Västergarns tidiga förflutna som är mest
påtagligt i dag. Vallen är en halvcirkelformad konstruktion som har en längd på cirka en
kilometer och formar en halvcirkel öppen mot havet. Området som vallen omringar har en
area på ungefär 12,5 hektar. På sina håll når vallen en höjd på tre meter och en bredd på 15
meter (Kilger et al 2015: 74). Dateringen på vallen har länge varit något av ett mysterium.
Trots försök på C14 datering finns det ännu ingen koncensus på när vallen byggdes, och
spekulationer kring vilken tidsperiod vallen är ifrån varierar vilt. Dateringen ska vi dock
komma tillbaka till inom kort, vi börjar nu i stället med vallens fysiska karaktärer och hur den
konstruerades.
Det finns ett antal utgrävningar som gjorts i och omkring vallen och den utgrävning
som kommer användas som bas för detta arbete har utförts av arkeologen Magnus
Elwfendahl på 1980-talet. Elwfendahl gjorde två grävningar av Västergarnsvallen, en år 1983
och den andra år 1985. Genom dessa två tvärsnitt i vallen har mycket information om vallens
konstruktion kunnat skönjas, figur 3 visar tvärsnittet från utgrävningen 1983. Till att börja
med kan det konstateras att vallen framstår vara konstruerad i flera faser. Varje
konstruktionsfas kan följas i figur 4.

Figur 2: Tvärsnitt av vallen. Höger sida är insidan, vänster sida är utsidan, sett från området innanför vallen (Från
Elfwendahl 1989: 22).

Vallens första konstruktionsstadie, representerat av bild 1 i figur 4, var en kallmurad
skalmur. Elwfendahl hittade inga spår på att byggandet av vallen skulle ha föregåtts av någon
form av förberedande arbete i marken, så det är rimligt att anta att vallen har anlagts direkt på
marken (Elfwendahl 1989: 34). Det handlar alltså om en mur med murliv både ut och
invändigt med en bredd på 3,5 meter med ett skal av gråsten som har en kärna av mindre sten
och kanske jord (Elfwendahl 1989: 35), därför kallad skalmur. Kallmurad betyder att stenarna
i muren inte hålls ihop av murbruk. Detta kan speglas mot till exempel Visby ringmur, som
också är en skalmur, men som använder sig av murbruk för att foga samman stenarna i skalet.
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Figur 3: Elfwendahls tolkning av de olika skedena i Västergarnsvallens konstruktion (Elfwendahl 1989: 27).

Det andra stadiet (bild 2, figur 4) i murens konstruktion var att lägga en stenskoning
en och en halv meter utåt från muren, mot potentiella anfallare. Detta görs för att kunna lägga
till en ”yttre mur” av sand och jord (Elfwendahl 1989: 34). Byggnadsmaterialen som vallen
är gjord av är främst tagna från det lokala området, och den jordmantel som gjordes i andra
konstruktionsfasen är gjord av jord och sand hämtat från området precis utanför muren. Detta
har förutom att vara ett närliggande ställe att utvinna material även haft biverkningen att
skapa en sänkning på cirka en halv meter framför vallen (Elfwendahl 1989: 25–27).
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I det tredje stadiet (bild 3, figur 4) läggs ytterligare en stenskoning, denna gång tre
meter bort från vallen, och fylls ut på samma sätt som den första stenskoningen. Före denna
stenskonings anläggning har marken förberetts med grusig sand. Elfwendahl nämner också
att det finns en lagerbild på den yttersta stenskoningen som kan indikera att vallen haft en
sand eller jordmantel ytterst på vallen (Elfwendahl 1989: 34). Om vallen haft en träpalissad
går inte att direkt påvisa från de utgrävningar som gjorts. En brandhorisont i anslutning till
vallen tyder dock på att det är sannolikt att en konstruktion av trä legat på insidan av vallen i
anslutning till den (Elfwendahl 1989: 26–55). Det fjärde stadiet i figur 4, det vill säga bild 4,
representerar igensandningen som sker efter att vallen överges.
Att vallen konstruerats i flera faser kan konstateras av det arkeologiska materialet,
men något som inte går att säga är när dessa faser var i förhållande till varandra. Det kan vara
så att alla dessa faser var i snabb följd efter varandra, eller att en av faserna konstruerades
långt efter de andra (Elfwendahl 1989: 36). Vallen tycks också fått en sektion riven vid något
tillfälle i dess existens, ungefär 175 meter av den saknas mot öster (Zachrisson 1999: 13). När
detta är gjort och varför är svårt att säga.
Av stort intresse för detta arbete är de gånger som en datering på vallen har försökts
uppnås arkeologiskt. I modern arkeologi är C14 datering en stapel i att datera arkeologiska
lämningar. C14-metodens datering mäter hur långt kolisotopen C14 har kommit i sitt
sönderfall jämfört med C12 isotopen, som är stabil och därmed inte bryts ner (Renfrew &
Bahn 2016: 146–147). Kruxet är dock att en C14 datering kräver organiskt material att datera.
Vad detta betyder för vallen är att de stenarna som själva skalmuren är konstruerad av inte
går att datera med C14-metoden. Även det lilla organiska materialet som kan hittas är ofta
inte till stor hjälp, eftersom kontexten inte kan kopplas till vallen på ett tillfredsställande sätt.
I figur 5 kan de olika dateringarna som gjorts i anslutning till vallen i samband med material
som arkeologerna Falck och Elfwendahl hittat under sina utgrävningar ses. Kalibrering är i
båda fall utförda av Ulf Strucke (Cassel 1999: 34). Dessa är alltså C14 dateringar som gjorts i
anslutning till vallen och det är ingen garanti att det kol som hittats säger något om när vallen
konstruerades. Ta den sista dateringen i figur 5 som exempel. Den dateringen är gjord på ett
kolstycke från ett brandlager på insidan av Västergarnsvallen. Det kan antas att det är från en
träkonstruktion på vallens insida, men det går inte att säga med säkerhet (Elfwendahl 1989:
22, 55).

Figur 4: C14 dateringar i Västergarn, Bild tagen ur västergarnsstudier (Cassel 1999: 34).
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Gällande den terräng som Västergarnsvallen skulle måsta försvara mot är den överlag
frågan om ett låglänt område (Zachrisson 1999: 13). Detta ger en lång och klar vy över
inkommande anfallare.
Landhöjningen påverkar även hur vallens ändpunkter kan tolkas. I dagens läge är
vallens ändpunkter positionerade en god bit från vattnet. Det betyder att även om vallen vore
i den form den var under sina glansdagar så skulle vem som helst helt enkelt kunna gå runt
den. Därför ska vi nu se var vallens ändpunkter är i förhållande till vattennivån i olika tider.
Detta begränsar också dateringen av vallen eftersom den knappast har konstruerats väldigt
långt ute i vattnet men inte heller så långt upp på land att det är möjligt att kringgå den. I sitt
arbete ”Öster i Väster” gjorde mastersstudenten Martin Holmbäck en studie gällande
strandlinjerna i förhållande till Västergarnsvallens ändpunkter. Detta gjordes genom att
kombinera strandförskjutningen och datering på keramikfynd för att komma fram till en
hypotes om när vallen rimligtvis kan ha konstruerats. Arbetet försvårades något av den
moderna vägen, som går mellan fornlämningarna i Västergarn och den moderna strandlinjen
och därmed påverkar terrängen. Trots denna försvåring i arbetet uppskattar Holmbäck att
valländarna slutar där strandlinjen var under 1200-talet. Dock bör det tas i beaktan, som
Holmbäck nämner, att om stranden var långrund bör ändarna ha byggts en bit ut i vattnet.
Med allt det i åtanke estimerar Holmbäck att vallen rimligtvis konstruerades under 1000-talet
eller 1100-talet (Holmbäck 2017: 57–59). Detta är dock inte den enda topografiska
dateringen av vallen, utan andra har också förekommit. 1981 föreslog Per Lundström att
vallen var vikingatida baserad på den topografiska situationen (Jakobsson 1999: 86–87).

3.3.1 Kastalen
Västergarns kastal är ett självständigt monument i Västergarn, men vid närmare anblick ter
den sig ha anknytning till vallen. Vilken anknytning det handlar om är dock inte något som är
helt klart, och det är något som kommer tas upp. Åtminstone kan vallen och kastalen kopplas
samman i deras anknytning till försvar. I övrigt är kastalen och vallen väldigt olika typer av
försvar, men det betyder inte att de inte kan ha varit förknippade, tvärtom kan de ha
kompletterat varandra.
Liksom vi gjorde med vallen börjar vi att se på kastalens fysiska proportioner.
Kastalen är den största på Gotland. Den är också rund, vilket är relativt ovanligt och ibland
anses vara av en senare typ än de fyrkantiga, teorin är då att de fyrkantiga är från 1100-talet
medan de runda är från 1200-talet (Zachrisson 1999: 67–68). Detta behöver dock inte vara
fallet, utan det kan ha varit ett designval. Det är troligt att kastalen är bygd i samband med en
av kyrkorna.
De viktigaste aspekterna i detta arbete är dock hur kastalen hör ihop med vallen. Detta
betyder inte att de är konstruerade för att vara en del av varandra dock, och som Zachrisson
nämner är det rimligt att anta att kastalen är byggd i samband med en av kyrkorna
(Zachrisson 1999: 67–68).
Den stora frågan som kunde hjälpa till i detta arbete är huruvida kastalen konstruerats
före vallen, eller om den är konstruerad senare. Det första alternativet, där kastalen är
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konstruerad före vallen, liknar situationen i Visby där kruttornets konstruktion föregår
ringmurens. Detta alternativ har också stöd av det faktum att marknivån i anslutning till
kastalen var synlig under Västergarnsvallens inre sandmantel, något som noterades av Nils P.
Tidemark på 1930-talet (Elfwendahl 1989: 44–45). Denna teori är dock inte definitiv, och
Anna Hed Jakobson nämner att den sandmantel som Tidemark nämner inte nödvändigtvis var
en del av vallens konstruktion (Jakobson: 1999: 83–84). Avslutningsvis för detta stycke kan
nämnas en detalj som kan observeras på plats i Västergarn. Som tidigare nämnts saknas ett
stycke av vallen i öster och kastalen är konstruerad i den norra delen av detta uppehåll.
Signifikansen av det här är inte klart, och som tidigare nämnts är det oklart när denna del av
vallen revs ner. Dan Carlsson tror att det är möjligt att denna del av vallen revs ner för att
förse kastalen med byggnadsmaterial (Carlsson 2011: 84–86).

3.4 Vad var Västergarn, tidigare teorier
Vad har då tidigare forskare dragit för slutsats gällande det mystiska Västergarn? Den
dominerande vetenskapliga teorin om vad Västergarn egentligen var har fluktuerat över åren.
Teorier om att Västergarn skulle ha kunnat vara en tidig gotländsk stad är något som först
lades fram av en historiker vid namn Adolf Schück. Det tog inte lång tid för denna idé att få
genombrott, för Schücks genomtänkta teorier var väl och hans arbete metodiskt. Shücks
slutsatser stöddes också av ansenlig kunskap om olika källor (Kilger et al 2018: 28–29).
Schück använde sig av en jämförande studie där han pekade ut likheter mellan
hamnbosättningar som Västergarn, Visby innan hansatiden, och Birka. (Schück 1924: 13).
Det finns även andra besynnerligheter med Västergarn som gör att man kan se likheter med
vad som klassats som stad, till exempel det faktum att Västergarn under medeltiden har haft
två aktiva kyrkor på samma gång. Schücks slutsats var att Västergarn troligtvis var en
vikingatida befäst handelsstad i samma stil som till exempel Birka, och att Västergarn och det
tidiga Visby var samtida (Kilger et al 2018: 30–31).
Schücks teori togs emot med stort intresse i forskningsvärlden. Sporrade av den
fascinerade möjligheten att gräva upp ett ”Gotlands Birka” påbörjades arkeologiska
undersökningar vid Västergarn. Arkeologernas entusiasm belönades tyvärr inte på det sätt de
hade hoppats på. Spåren av bebyggelse innanför vallen var mycket glesare än vad som
förväntades för en vikingatida hamnstad. Dessutom visade materialet att den lilla aktiviteten
som ägt rum innanför vallen främst var modernare än vikingatida, de flesta fynd indikerade
att aktiviteten till synes skedde på 1200- och 1300-talen. Det konstaterades av den tidens
arkeologer att en vikingatida stad inte existerat innanför Västergarns vall (Kilger et al 2018:
30–31). Detta fick det arkeologiska intresset för Västergarn att svalna. När arkeologer
eventuellt återvände för att gräva i det området på 60- och 70-talet riktades uppmärksamheten
mot hamnområdet i Paviken i stället (Kilger et al 2018: 33).
Arkeologen Erik Floderus teoretiserade att Västergarn var ett försök att skapa en
”gotländsk” stad på Gotland, för att ”bli oberoende av Visby och dess för dem fientligt
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stämda borgare” (Floderus 1934: 81). Återigen är kyrkorna ett bra exempel på detta, något
som Floderus tar upp. Om så var fallet var det i slutänden dock ett misslyckande och Floderus
teoretiserar att även om det inte finns bevis på att Västergarn själv skulle blivit anfallet är det
konflikt med Visby som bringar Västergarns tillbakagång på 1200-talet (Floderus 1934: 70–
83).
I mer modern tid har Uppsala Universitet gjort utgrävningar i området innanför
vallen. Det har hittats mer tecken på bosättning innanför vallen än tidigare, och nya rön har
börjat dyka upp. I modernare forskningsarbeten har trenden allt mer gått mot att datera vallen
till medeltid eller sen vikingatid. Som exempel kan nämnas Carlsson (2011) eller Holmbäck
(2017) som båda förespråkar en datering mellan någon gång på 1000-talet och mitten på
1100-talet.
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4.Vallar i jämförelse

Vi har nu kommit till den del i studien när vi ska lyfta fram andra befästningsverk från ställen
som på ett sätt eller annat kan jämföras med Västergarn. Att ett ställe eller ett försvarsverk
kan jämföras med Västergarn och Västergarnsvallen behöver inte nödvändigtvis betyda att de
är lika.

4.1 Birka
Birka är den bosättning som är mest känd i den allmänna vetskapen när det kommer till
vikingatida bosättningar. Detta gör den till en naturlig jämförelse till Västergarn om
Västergarn anses vara en vikingatida handelsboplats. Birka skulle kunna ses som något av en
standard som andra vikingatida bosättningar jämförs med. Birka är en handelsplats på ön
Björkö i Mälaren, och Birka är en av de mest kända vikingatida bosättningarna i Sverige och
kallas ibland Sveriges första stad. Till synes var Birka en väldigt aktiv handelscentra från
700-talets senare hälft till och med att det till synes övergavs någon gång på 960- eller 970talen i förmån för Sigtuna (Hall 2007: 64). Birka är den arketypiska vikingatida
handelsplatsen. Tusentals objekt har hittats i utgrävningar i Birka genom åren. Dessa objekt
indikerar ett skifte i kontakter, från väst till öst. De arkeologiska fynden kommer alltså före år
850 e.Kr främst från Västeuropa medan fynden efter 850 e.Kr främst kommer från öst.
Artefakter har hittats som kommer från så långväga som Arabien och Kazarernas rike mellan
svarta och kaspiska havet (Hall 2007: 64–65). Förutom att ha varit en viktig handelsplats har
Birka till synes varit ett hantverkarcentrum. Arkeologer har hittat stora mängder
gjutningsformer och andra verktyg som indikerar en signifikant metallbearbetningsindustri
(Hall 2007: 65). Det som intresserar i detta arbete är dock Birkas försvarssituation, närmare
bestämt Birkas vall.

4.1.1 Birkas vall
Vallen i Birka är av en halvcirkelformad konstruktion som går från nordväst till sydöst och är
450 meter lång i dagens läge. Vallen är mellan 7 och 12 meter bred och mellan 1,5 och 2
meter i höjd (Holmquist 1993: 69). De 450 meter som finns kvar i dag är inte hela vallens
längd. Även om en exakt uppgift om vallens ursprungliga längd inte finns uppskattas den ha
varit runt 1000 meter lång, för att omsluta samhället (Schück 1924: 14). I vallen, eller snarare
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under den, finns det gravar. I regel anses vallen ha konstruerats ovanpå redan existerande
gravhögar, men även efter att vallen blivit konstruerad gravsattes individer upp längs vallen
(Holmquist 1993: 69–76). På grund av att vallen blivit konstruerad ovanpå gravhögar och på
grund av att vikingatida gravar fick med sig offergåvor har en relativ datering av vallen varit
möjlig. En del av gravarna under vallen har haft mynt med sig som gravgåvor, och det
modernaste myntet är daterat till år 917 e.Kr. Detta dateringssätt är dock inte universellt
accepterat och till exempel arkeologen Ingmar Jansson påpekar att det är för osäkert när de
flesta gravarna lades i förhållande till muren (Holmquist 1993: 69–76). Dock är det allmänt
accepterat att vallen konstruerades relativt sent i Birkas livstid, och tack vare gravarna i
förhållande till vallen är det en teori som har en stark grund.
Vallen runt Birka, i alla fall längs delar av den, är konstruerad i flera faser som alla
kan följas i figur 6. Den första fasen är en mur av både stora och små stenar som är vänd utåt,
bort från bosättningen. Denna stöds av att ett undre lager av sandig jord. Det har också hittats
tecken på att denna tidiga form av försvar hade en träpalissad som brunnit ner vid något
tillfälle. Genom C14-datering av de förkolnade resterna av träpalissaden har det fastställts att
palissaden brann ner mellan 770 e.Kr och 910 e.Kr. Denna palissad utökades något under sin
livstid (Holmquist 1993: 77–78).
Den andra fasen är en ny vall som konstrueras innanför den gamla. Denna är en typ av
skalmur med en fyllning av sand och grus. Den är relativt bred för sin höjd, fyra meter bred i
basen för en meter höjd på den plats som grävdes ut 1987. Detta har att göra med att insidan
av vallen är lutande, medan utsidan är brantare. En sådan design tillåter försvarare att ta sig
upp på vallen medan anfallare inte har samma möjlighet. En sådan design skulle enligt Lena
Holmquist Olauson främjas av ett bröstvärn på toppen av vallen (Holmquist 1993: 78). En
konstruktion av trä skulle alltså vara sannolik på detta steg av konstruktionen, men det har
inte hittats bevis för en. Detta gör också att det inte går att C14 bedöma detta stadie av vallen.
Holmquist hypotiserar också att det fösta stadiet av vallen tjänade som en preliminär vall
framför den nya vallen (Holmquist 1993: 78). Med det i åtanke är det inte orimligt att anta att
tilläggen på första stadiet (1b i figur 6) gjordes i samband med anläggningen av det andra
stadiet av vallen.

Figur 5: Visualisering av ett tvärsnitt av Birkas vall. Vänster är ut, bortifrån bosättningen. Numreringen angår ordningen
som de blev konstruerade i, med nummer ett som äldst och nummer tre som yngst. Från Holmquist 1993: 76.

Efter dessa två faser i vallens konstruktion förenades dessa två separata vallar för att
ge birkavallen dess ultimata form. Detta gjordes genom att fylla området mellan de två
vallarna med sandig jord. På utsidan av vallen sätts stora stenar, som uppskattas väga över
1000 kilogram, som vallens yttersta kant. En intressant detalj är att fyllningen förefaller sig
vara tagen från gamla gravskikt, och det har därmed hittats en stor mängd både brända och
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obrända ben. Det här kan indikera att denna del av vallen byggdes sent i Birkas livstid, och
att gravarna som jorden kom från var bortglömda eller i alla fall tappat sin betydelse.
Utöver vallen själv bör nämnas att försvarsmässigt är topografin i Birka av det bättre
slaget, först och främst på grund av att Birka ligger på en ö. Denna fördel förstärks av de
pålar som kontrollerar vattenvägarna som det funnits tecken på i marinarkeologiska fynd.
Ännu en aspekt av topografin när det gäller Birkas försvar är det relativt kuperade landskapet
på den del av Björkö som Birka är byggt på. Detta kapitaliserade Birkaborna på, och på den
högsta platsen i den svarta jorden (som indikerar bosättning) finns rester av en borg
(Holmquist 1993: 28–31). Även om det inte finns en tydlig antydan till var hela vallen
sträcker sig är det inte osannolikt att den slutat vid borgen, och att vallen och borgen därmed
skulle vara en del av samma försvar.

4.2 Waterford
För nästa jämförelse lämnar vi nu Skandinavien helt, och går västerut, till den smaragdgröna
ön, Irland. Här var situationen för de skandinaviska vikingarna något annorlunda än de
befästa handelsplatser i Skandinavien som tidigare har diskuterats. Waterford var också en
handelsplats, men i ett betydligt mer fientligt landskap. Inte bara var Waterford ett stycke
land som skandinaverna våldsamt tillskansat sig, det var även ett stycke land som måste
försvaras aktivt mot den irländsk befolkningen på ön. Historiska källor indikerar någon typ av
centralplats redan i början av 900-talet. Det arkeologiska materialet kan dock inte verifiera
urban aktivitet före 1000-talet (Barry 1997: 12–13). Vare sig det är 900- eller 1000-tal som
Waterford växer fram som en centralplats är det relativt sent under vikingatiden. Waterford
valdes främst på grund av att Waterfords vallar var i bruk ännu på medeltiden, till skillnad
från Birka som övergavs. Detta kan ge en inblick i en vikingatida handelsstad som överlevde
till medeltid.

4.2.1 Vikingabosättningar i Irland
Denna studie fokuserar på försvarsverk, det vill säga att Waterfords vall kommer undersökas
inom kort, men det finns några aspekter av vikingatida bosättningar på Irland som måste tas i
beaktan. De skandinaviska bosättningarna på Irland är nästan exklusivt avgränsade till
kuststäder (Carrol et al 2014: 51). Varför det är så är svårt att säga. Kanske var det bara vad
skandinaverna var vana vid, och vad som var lägligt. Det kan ha att göra med att de
skandinaver som bosatte sig på den irländska landsbygden anammade de irländska
traditionerna i så stor utsträckning att de inte kan urskiljas i arkeologiskt material. Eller så
kan det ha att göra med att den irländska befolkningen överlag var antagonistisk mot
skandinaverna och vikingarna var därmed tvungna att bosätta sig i försvarbara bosättningar.
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Den sista potentialen är av intresse för detta arbete, då det kan påverka konstruktion av
försvarsverk och därmed kan hjälpa till att skapa nya infallsvinklar i synen på
västergarnvallen. I vilket fall som helst bör de irländska vikingabosättningarna ha haft någon
kontakt med landsbygden, de skulle inte ha kunnat livnära sig annars (Carroll et al 2014: 51).

4.2.2 Vallen i Waterford
Hur ser då den defensiva situationen ut i Waterford? Till att börja med indikerar det
arkeologiska materialet att vallen inte restes av skandinaverna direkt som de tog till sig
platsen. Enligt historiska källor har Waterford blivit attackerat och till och med bränts ner
några gånger under 1000-talet, just innan vallen konstruerades (Hurley 1997: 21). Vad som
fick den skandinaviska befolkningen att känna sig trygga nog att vara utan vall fram tills
denna period är svårt att säga, men när 1000-talet närmar sig sitt slut förefaller de ha beslutat
sig för att konstruera ett försvarsverk.
Försvarsverken i Waterford konstruerades gradvis. Det kan vara så att det första
stadiet i vallen konstruerades som en direkt respons till en attack som skedde år 1088 e.Kr
(Hurley 1997: 21). Detta tidiga stadie i vallens konstruktion är i sin essens en landförflyttning
för att göra landskapet mer försvarbart. Det vill säga att ett dike grävdes runt boplatsen och
materialet som grävts upp användes sedan för att göra en sand och jordbank (Hurley 1997:
22–27). Organiskt material som hittats i diket indikerar att det var fuktigt, träskliknande eller
till och med vattenfyllt (Hurley 1997: 24). Vad gäller banken är det inte säkert om den haft en
palissad av något slag. Stolphål har hittats som skulle kunna indikera en palissad, men de kan
också vara förknippade med den senare stenmuren (Hurley 1997: 24–25). Hurley förslår ändå
att det troligtvis förekommit ett bröstvärn av trä ovanpå banken, med en potentiell gångväg
bakom bröstvärnet (Hurley 1997: 27). Dimensionerna på banken är svåra att uppskatta på
grund av att delar har rivits i konstruktionen av nästa stadie av försvarsverk för Waterford,
stenmuren. Dock finns det indikationer att banken gick ända fram till diket innan stenmuren
byggdes, vilket skulle göra banken potentiellt upp till 11 meter tjock på ställen.
Höjdskillnaden mellan dikets botten och bankens krön var sannolikt över fem meter (Hurley
1997: 24–27).
Nästa steg i vallens konstruktion var sedan stenmuren. Till att börja med förbereds
den yttre sidan av banken så att en stenmur kan byggas. En flat mark mellan 2,8 och 3,5
meter grävs ut i den yttre sidan av banken. Det utgrävda materialet slängs tillbaka i det dike
som konstruerades i det tidigare stadiet. Det kan också vara så att banken bakom stenmuren
också gjordes lägre i samband med byggandet av stenmuren (Hurley 1997: 27–28). Som kan
ses på figur 7 finns alltså banken kvar i detta stadie och ger extra stabilitet åt stenmuren som
lutar sig mot den. Muren fortsatte dock högst troligt högre än banken. På vissa sätt kan det
anses att stenmuren ersätter en träpalissad på banken mer än den ersätter banken själv.
Uppskattningsvis var stenmuren i sin helhet upp till 3 meter hög (Hurley 1997: 27–29).
Muren har en kärna av sten, sammanfogade med murbruk. Den yttre sidan av muren har
sedan beklätts med stenblock och sedan rappats. I alla fall delar av vallen rappades, vissa
delar visar inga tecken på sådant. Insidan av vallen är för det mesta täckt av skiffer och
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mindre sten (Hurley 1997: 27–29). Längs utsidan av vallen löper en tillplattad yta, cirka en
meter bred, längs en del av muren har denna yta också stolphål sporadiskt utsatta cirka en
meter från muren. Dessa ytor kan ha varit för att hjälpa till i murens konstruktion genom att
förse de som byggde den med en stabil yta på utsidan av muren. Trästolparnas användning är
dock oklar, Maurice F. Hurley föreslår att de kanske bara var där för att markera var fast
mark tog slut (Hurley 1997: 29–30). En nämnvärd detalj i Waterfordvallens konstruktion är
att i detta stadie finns det en hel del variationer i vallens konstruktion längs olika längder i
vallen. Det verkar som om de olika delarna byggdes samtidigt i olika delar som sedan möttes
upp för att bilda en enhetlig vall. Detta är troligtvis på grund av att vallen byggdes i sektioner
av olika murare och byggare (Hurley 1997: 28–29). Byggandet av stenmuren har daterats till
andra hälften av 1100-talet genom en kombination av dendrokronologisk datering och
keramik som hittats i anslutning till vallen (Hurley 1997: 30–31).

Figur 6: Tvärsnitt av Waterfordvallen. Bosättningen är åt vänster på denna bild, Taget ur Hurley 1997: 25.

Hur länge vallen var i användning är inte säkert, men efter att en sektion rasat under
1200-talets andra hälft tycks den inte ha byggts upp igen. Vallens effektivitet kan ses i en av
de största vändningarna i Waterfords historia. Efter att ha varit en viktig bricka i maktspel
mellan irländska hövdingar och skandinaviska småkungar kommer normanderna i slutet av
1100-talet. Enligt Giraldus Cambrensi möter Raymond le Gros år 1170 e.Kr. när han kommer
till Waterford en befäst bosättning som står emot två anfall innan den sedan faller (Hurley
1997: 33).
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5. Analys och Jämförelse

Det är nu dags att se på resultaten från undersökningarna, och se om de kan bidra till en ökad
förståelse för Västergarnvallens syfte och användning, samt vad vallen och dess konstruktion
kan säga om Västergarns karaktär. Eftersom Västergarnsvallen inte har fått någon
tillfredsställande c14 datering kommer vi också att se om jämförelser också kan vara en
ledstjärna för vallens ålder. I den huvudsakliga jämförande diskussionen som följer i detta
stycke kommer vi nu att se närmare på vilka likheter och olikheter som kan ses mellan
försvarsverken från föregående kapitel var för sig. Efter det kommer kapitel 6 att diskutera
vad dessa likheter och olikheter kan säga om Västergarnsvallen.

5.1 Birka
Som nämnts var de tidiga tankarna kring Västergarn, beskrivna inte minst av Adolf Schück,
att Västergarn var en vikingatida ”stad”. Med en sådan utgångspunkt är det inte konstigt att
paralleller började dras mellan Västergarn och Birka, Sveriges mest kända vikingatida
bosättning.
Före vallarna i sig själv jämförs bör deras respektive lägen beaktas. Till att börja med
är Birka som tidigare nämnts på en relativt liten ö. Gotland är en stor ö med flera aktörer och
okända stränder och avlägsna bukter som kan vara flera dagars marsch från Västergarn.
Björkö är däremot en liten ö som lätt går att korsa på en timme även på dess bredaste punkt.
Detta är i dagens läge, och på vikingatiden var ön ännu mindre. Med det i åtanke hade Birka
en mycket större kontroll på attacker från land. Anfallande styrkor som samlades utanför
Birka på Björkö var alltså sannolikt alltid under uppsikt, och Birka kunde till exempel göra
räder på anfallande styrkor innan de samlat sig om tillfället uppenbarade sig. En styrka som
ville anfalla Västergarn hade dock över 600 kilometer kustremsa att landa på. Gotland har
dessutom som sagt flera aktörer, inte minst av dem Hansastaden Visby. När det kommer till
terrängen i den omedelbara närheten av vallarna är terrängen som Birka är byggt på av en
avsevärt mer kuperad karaktär än den i Västergarn. Detaljer som dessa påverkar hotbilden
och kan därmed också ha påverkat hur vallarna konstruerats.
Hur ser det då ut när vi kommer till vallarna? Det finns en hel del likheter som direkt
kan påvisas. I ett ytlig betraktande kan vi se att dimensionerna på vallarna inte är så olika
även om Västergarns vall överlag är lite större. Birkas huvudsakliga vall är, liksom
Västergarns vall en typ av skalmur. Till skillnad från i Västergarn verkar dock det första
stadiet i Birkas försvar vara en betydligt simplare konstruktion. Efter att skalmuren
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konstruerats är de båda vallarna faktiskt väldigt lika. Observera i figur 4 och 6 hur vallarna
skulle se ut med fas ett och två. Båda har en skalmur och sedan en jordmantel framför det.
Dessa byggs sedan också ihop, såväl i Birka som Västergarn, till en större vall. I Västergarns
fall läggs också ytterligare en stenskoning framför dessa. Varken Birka eller Västergarn tycks
ha använt sig av murbruk. En sista sak som bör nämnas är att båda dessa vallar har en annan,
mer självständig, befästning som de på något sätt hör ihop med. Kastalen i Västergarns fall
och fornborgen i Birkas. Det är dock inte klart hur de hör ihop med deras respektive vallar.

5.2 Waterford
När en jämförelse görs mellan Västergarn och Waterford står både likheter och olikheter ut i
lika stor utsträckning. Å ena sidan är Waterford en bosättning som, trotts sin till synes stora
betydelse, hamnar i skuggan av en bosättning en bit upp längs kusten. I Waterfords fall är
denna andra stad Dublin. Detta kan, i alla fall anekdotiskt, jämföras med Västergarn som
ligger en bit ner längs kusten från Visby. Å andra sidan är Dublin och Waterford båda
vikingatida bosättningar som satts upp i Irland av skandinaver. Det vill alltså säga att de båda
har en liknande historia bakom sig, och att skillnaderna finns i detalj och skala. Detta står i
kontrast till Visby och Västergarn. En klar bakgrund till vem som grundade Västergarn och
varför finns inte, och det är inte omöjligt, om än något osannolikt, att Visby och Västergarn
skulle ha haft en liknande tidigaste historia. Efter det är det dock svårt att rättfärdiga en
liknande historia. Medan Visby snabbt blev en Hansastad med en stor population av tyska
köpmän ter sig Västergarn inte ha haft något liknande. Tvärtom finns det teorier om att
Västergarn skulle var en ”inhemsk” (inhemskt till Gotland vill säga) rival för att göra sig
oberoende av det tyskdominerade Visby (Floderus 1934: 80–82). Det finns teorier om att
Västergarns tillbakagång och eventuella kollaps sker på grund av just denna rivalitet.
Floderus till exempel anser att kriget mellan Visby och resten av Gotland år 1288 var en hård
stöt för Västergarn (Floderus 1934: 81). Det är inte otänkbart att den del av Västergarnvallen
som är borta demonterades efter en konflikt med Visby. Om det är så att Västergarn
attackerades av Visby finns det även här en parallell till Waterford, som blev attackerat och
bränt ett flertal gånger, även av Dublin år 1088 (Hurley 1997: 21). I stark kontrast till
Västergarn är detta dock en potentiell katalysator till byggandet av Waterfords vall, i stället
för en potentiell dödsstöt som i Västergarn fall. Ytterligare likheter är att de båda ter sig ha
varit ett fäste på sin respektive ö där styrkor fientliga till den rådande makten på ön kan
landstiga. I Västergarns fall gäller detta ett flertal fall, både exempelvis Valdemar Atterdag
och Vitaliebröderna sägs ha landstigit i Västergarn (Shück 1924: 11–12). I Waterfords fall
landade både Henry den andre och Rikard den andre i Waterford när de landsteg i ett fientligt
Irland (Barry 1997: 20).
Liknande historia i all ära, men kan dessa likheter ses i försvarsverken? Vid första
anblick kan det tyckas att så inte är fallet. I Waterford går försvaret mellan en jordvall till en
murad stenmur. Dock finns det likheter i båda dessa stadier till Västergarn. I det första stadiet
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sker en landförskjutning som både skapar en upphöjning för fienden att ta sig upp för och
också skapar en svacka som de måste ta sig igenom först. Det här är en detalj som finns i
både Västergarn och Waterford. I Västergarns fall är dock försvarsbygget aningen mer
sofistikerat, och ett kraftfullt försvar har uppnåtts utan att förflytta lika mycket jord.
Stenmuren är dock direkt mer sofistikerad än en stor jordhög, och även här kan likheter ses
med Västergarn. Det sätt som den ursprungliga jordvallen integrerades som stöd och
upphöjning för den senare stenmuren är inte helt annorlunda jämfört med hur de senare
stadierna i Västergarnsvallen använder den ursprungliga skalmuren för att stödja
utbyggnationerna. Skillnader finns definitivt också, en av dem är användandet av murbruk i
Waterford. Just det är också intressant med tanke på att Visbys ringmur använder murbruk,
och det var ju inte direkt brist på kalk på Gotland. En likhet som inte är typologisk direkt,
utan mer omständlig, är det att båda vallarna tycks ha tappat sin betydelse under medeltidens
gång. Delar av Västergarnsvallen är riven, möjligtvis för att förse kastalen med material,
medan sektioner av Waterfords vall har husgrunder från senare hälften av 1100-talet byggts
ovanpå där vallen stod (Hurley 1997: 32).
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6. Diskussion

Nu är det då tid att se på vad detta arbete kan bringa till den vetenskapliga diskussionen om
Västergarn. Det finns olika aspekter av Västergarnsvallen som vi ska se på här, och olika
konklusioner som kan göras baserat på de olika aspekterna. Vi ska se om konstruktionen av
vallen, den tekniska jämförelse som detta arbete haft som grund, kan ge oss svar.

6.1 Datering
Om vi ser på konstruktionen av Västergarnsvallen ur ett typologiskt perspektiv kan den ses
som något av ett mellanting mellan vallen i Birka och Waterfords stenmur. Ett antagande
skulle då kunna vara att Västergarnsvallen även kronologiskt ligger mitt emellan dessa två.
Ett sådant antagande är dock väldigt tunt med det begränsade urval som denna studie
inkorporerat och kan inte användas som starkt bevis på egen hand, kombinerat med andra
bevis är det dock något som bör tas i beaktan. Dateringen av vallen har varit något av ett
huvudbry i många år, och olika resultat har lagts fram även när dateringsmetoderna varit
samma. Se som exempel på förslag på hur man kan använda strandförskjutningen som
hjälpmedel till att datera när vallen anlades. Då har förslagen gått från vikingatid eller till och
med tidigare (Jakobsson 1999: 86–87) till medeltid (Holmbäck 2017: 57–59).
Att datera Västergarnsvallen med denna typ av jämförande undersökning stöter på
problem i och med att det finns så många faktorer som påverkar beslut i hur en vall
konstrueras. Det finns dock en del trender som kan ses som skiljer mellan vikingatida och
medeltida befästningar. En av dessa trender ligger i murbruk. Av de tre vallar som här
jämförts är det bara den medeltida stenmuren i Waterford som har använt sig av murbruk. Det
här kan ses som en utveckling, och kan även vara en indikation till att Västergarnsvallen är
mer av en vikingatida än en medeltida fortifikation. Trots att det inte är självklart att en mur
med murbruk är modernare än en mur utan så anser jag att det finns goda grunder att anta att
så är fallet i det här sammanhanget. Överlag ser det ut som om Västergarnsvallen har mer
gemensamt med Birkas vall än den i Waterford. Båda har en skalmur som bas för att sedan
förstärkas med en mantel framför och båda är också kallmurade. Även de fynd som hittats i
kulturlager stöder denna datering, med myntfynd som dyker upp från 900- och 1000-tal
(Kilger et al 2015: 80–83).
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6.2 Varför vall?
En skillnad som finns mellan Västergarn och de båda andra vallarna i denna undersökning är
hur försvarsverken växte fram. Från de arkeologiska rapporterna angående utgrävning av
Västergarnsvallen vill jag hävda att Västergarnsvallen växt fram mer målmedvetet. Medan
Waterford började med en stor jordbank och Birka med en relativt anspråkslös mur som var
stenbelagd bara mot utsidan, så ser det ut som om Västergarnsvallen börjat med en
imponerande skalmur. I det sätt som Västergarnsvallens steg är utlagda anser jag det också
troligt att faserna i byggandet av vallen var mycket närmare i tid till varandra än i Birka och
Waterford. Orsaken till detta är främst det att skalmuren verkar vara konstruerad som första
steg i byggnadsprocessen. Med Birka som jämförelse ser vi att skalmuren kom till senare,
troligtvis för att innevånarna i Birka ville ha ett mer solitt försvar. Betyder det att Västergarns
vall byggdes i vad som ansågs vara farligt territorium? Det är en möjlighet som inte kan
bortkastas, men jämfört med den jordbank som Waterford uppförde som första stadie i sitt
försvar är Västergarns vall överlag mer sofistikerad. Jag anser en datering till sen vikingatid
vara den sannolikaste för Västergarnsvallen, och det är också då som bosättningen innanför
vallen tycks börja på allvar. Under sen vikingatid är också när de vikingatida bosättningarna i
Paviken tycks ebba i betydelse (Carlsson 2011: 133–135). De arkeologiska bevisen från
Västergarn och Paviken kombinerat med typologiska likheter med en vikingatida vall som
den i Birka gör att jag misstänker en kontinuitet mellan Paviken och Västergarn. Jag
hypotiserar därför att samhället vid Paviken upptäckt att det vid lågvatten var svårt att ta sig
in i viken och därmed bestämt sig för att omlokalisera sin hamn och handelsplats till
Västergarn. Det är då möjligt att det under den sena vikingatiden hade blivit allmänt förväntat
att en respektabel handelsplats skulle ha en vall, och därmed byggdes en vall på denna
planerade handelsplats. Vallen var inte bara symbolisk, utan var också ett mycket nödvändigt
försvar för en handelsplats i den sena vikingatiden. Det målmedvetna försvaret skulle kunna
indikera att byggarna av Västergarnsvallen var fientliga mot övriga Gotland, eller i alla fall
delar av det. Att Västergarn skulle vara anlag av en utländsk styrka finner jag dock inte bevis
på. Om konstruktionen på vallen ska tolkas som tecken på fientligheter anser jag det mer
sannolikt som ett tecken på en tidig rivalitet med Visby. Det mest sannolika är ändå att i
slutet av Vikingatiden förväntades handelsplatser ha en vall.
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7. Slutsats

Som avslutning vill jag också föreslå att Västergarn även kan ses som en brygga mellan de
vikingatida handelsstäderna och de medeltida städerna. Med både vallens likhet med den i
Birka och Holmbäcks forskning angående strandlinjen i åtanke (Holmbäck 2017) passar
denna teori både tidsmässigt och typologiskt. Detta skulle också betyda att det är en av de
”vikingatida” handelsstäderna som levde kvar in på medeltiden, medan de flesta, exempelvis
Birka övergavs vid vikingatidens slut. Västergarn verkar ha varit i bruk långt in på
medeltiden, vilket kan ses både på myntfynd och koggen från 1200-talet. Detta betyder också
att det nederlag som Västergarn tycks ha lidit år 1288 kan ses i ett liknande sken som när
Birka brändes ner (Floderus 1934: 81), med skillnaden att Västergarn levde vidare.
Konstruktionen av vallen skulle kunna indikera en förväntan på att bli anfallna, men
mer troligt är att en handelsplats som konstruerades under sen vikingatid helt enkelt
förväntades ha en vall. Att det skulle vara en utländsk aktör som skulle ha konstruerat
Västergarnsvallen finns inte heller konklusiva bevis för. I slutändan stöder denna studie
tidigare teorier om kontinuitet mellan Paviken och Västergarn, både vallens karaktär och de
utgrävningar som gjorts i Västergarn tyder på att så är fallet.

7.1 Vidare forskning
Det sägs att de alltid finns mer att forska om, och även i detta arbete är det ett påstående som
stämmer. Om Västergarn anlades av individer från Paviken och de konstruerade
Västergarnsvallen skulle det vara lärorikt att se om de hade en tidigare, simplare form av
försvar runt en bosättning i Paviken. Både ett positivt och negativt svar på den frågan skulle
vara lärorik.
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Figurförteckning
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Omslagsbild: Sektion av Västergarnsvallen i dag. Bild tagen av författaren.
Figur 1: Förändringar i Kusten från vikingatid till modern tid. Ur Carlsson 2011. S.9.
Figur 2: Tvärsnitt av vallen. Höger sida är insidan, vänster sida är utsidan, sett från
området innanför vallen. Ur Elfwendahl 1989. S.11.
Figur 3: Elfwendahls tolkning av de olika skedena i Västergarnsvallens konstruktion.
Ur Elfwendahl 1989. S.12.
Figur 4: C14 dateringar i Västergarn, Bild tagen ur västergarnsstudier. Ur Cassel
1999. S.13.
Figur 5: Visualisering av ett tvärsnitt av Birkas vall. Vänster är ut, bortifrån
bosättningen. Numreringen angår ordningen som de blev konstruerade i, med
nummer ett som äldst och nummer tre som yngst. Ur Holmquist 1993. S.18.
Figur 6: Tvärsnitt av Waterfordvallen. Bosättningen är åt vänster på denna bild.
Taget ur Hurley 1997. S.21.
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