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UTGRÄVNINGARNA I VALLHAGAR 1946 

Bland Gollands lalrika kämpgravsområden intar ödebygden i Vallhagar i 
Fröjels socken pa västsidan av ön en av do främsta platserna. I början av 
1900-talet löpte denna märkliga bebyggelselämuing risk att förintas genom 
odling, men faran avvärjdes genom ingripande av Föreningen Gollands 
fornvänner, som år 1912 inköpte den och därigenom säkrade dess bestånd 
fiir framtiden. Fornminnesområdot i Vallhagar består av ett tjugutal större 
oeh mindre, merendels mycket väl bibehållna husgrunder, vilka ligga samlade 
i gårdsliknandc grupper, dessutom av ett mindre antal gravrösen jämte ell 
rätt omfattande vaslsystom. Ungefär 500 m frän det egentliga bebyggelse-
område! ligger i norr respektive söder betydande gravfält, som möjligen lim 
att sätta i samband med donna forntida bebyggelse. 

Ar 1945 framkom tanken att söka återupptaga det gemensamma nordiska 
arkeologiska fältarbete, vilket med gott utbyte iscensattes och genomfördes 
på Island sommaren 1939 (resultaten från dessa undersökningar äro fram
lagda i publikationen Forntida gårdar i Island, Uppsala 1943), något som 
jämväl vid preliminära förhandlingar samma år mottogs med stort intresse i 
de skilda nordiska länderna. Det var ganska naturligt att Sverige denna 
gång kände sig manat att stå för värdskapet. Riksantikvarien utfärdade va 
ren 1946 Inbjudan till de lodande arkeologiska institutionerna i våra nordiska 
grannländer att deltaga i eu sådan gemensam arkeologisk undersökning pä 
svensk botten, och lill undersökningsobjekt valdes don gamla bygden i Vall-
hagar, en uppgift, som på ett naturligt sätt anknöt till den isländska gräv
ningen sommaren 1939. Planen går ut på att företaga fullständig utgrävning 
av Vallhagarfältet, vilket innebär att ett större gotländskt känipgravskomplcx 
därmed för första gången blir i sin helhet genomforskat. Arbetena 1946, som 
pågingo under c:a l1/^ månads tid, voro upplagda mest som on provgrävning 
för en mer omfattande undersökning 1947, då uppgiften beräknas bli genom
förd. Kostnaderna för 1946 års grävning bestredos genom anslag från en
skilt håll. 

Förutom cn officiell representant från Danmark respektive Finland, cand. 
mag. Ole Klindt-.lenson från det förra och mag. Olof at Hällström från dot 
senare landet — Norge och Island blevo oj officiellt representerade detta år 
mon torde med all sannolikhet bli det 1017 — medverkade tillhopa 43 äldre 
och yngre arkeologer samt andra forskare i Vallhagar 1946. De flesta av 
dessa voro svenskar, men 11 kommo från Danmark, 1 från Norge, 2 från 
Finland och 2 från Estland. Såsom lägerchefer och svenska gruppledare 
fungerade fil. lic. Bertil Almgren, amanuens Carl-Gustaf Blomberg, ama
nuens Nils-Gustaf Gejvall och fil. kand. Erik Nylén. Företaget i sin helhet 
stod under ledning av undertecknad. 

1946 års arbete, som åtnjöt verksamt och intresserat bistånd nv Föreningen 
Gotlands fornvänner med dess ordförande, landshövding Erik Nyländer i 
spetsen, resulterade i ytterst noggrant gjord framtagning av fyra husgrun
der, ett större samt några mindre gravrösen m. m. Som nästan alllid iir 
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Husgrund^ 6 i Vallhagar, under pågående utgrävning; bilden tagen från norr.— 
Remnant of house 6 In Vallhagar, during the exeavation; picture taken from 

North. 

fallet vid undersökning av svenska husgrunder, blev utbytet av fornsaker 
tämligen obetydligt frånsett fynd av lerkärl, som voro talrika och i ett av 

-husen, hus 9 eller såsom det vanligen kallades »svenska huset» uppträdde i 
myckenhet och i tämligen gott skick samlade omkring härden, men de voro 
dock tillräckliga för atl ge en allmändatering av bygdens läggande för fäfot 
lill 500-talet c Kr. Samtliga utgrävda bus visade sig ba blivit avbrända, och 
om brandens våldsamhet vittnade bl. a. förekomsten i en av byggnadsresterna 
av en Innebränd människa. Ett stort antal nya detaljer med avseende på 
kämpgravshuseta konstruktion och allmänna beskaffenhet blev jämväl etl väl 
kommet resultat av undersökningen, som bildar ett utmärkt utgångsläge bu
den planerade stora sommarkampanjen 1017. 

Mårten Stenberger 
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