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Sedan någr a decennier har forskning kring cen-
tralplatser i Norden under äldre järnåldern ägnats 
mycket uppmärksamhet – dock inte så mycket på Got-
land. Med centralplats menar man oftast en plats där 
olika centrala funktioner för samhället finns sam-
lat. Främst gäller det världsligt, rituellt, och rättsligt 
ledar skap. I Norden kan som exempel nämnas platser 
som Gudme på Bornholm1, Uppåkra i Skåne2, Gamla 
Uppsala3, Helgö i Mälaren4, Slöinge i Halland5 och 
Högom utanför Sundsvall6, men listan kan göra be-
tydlig längre. Det är främst utifrån olika typer av fynd 
och fornlämningar som dessa platser har identifierats 
som centralplatser. Ytterligare faktorer som spelar in i 
identifieringen av centrala platser är relationen till to-
pografin, kommunikationsläge, ortnamn med mera.7

Bland fornlämningarna kan nämnas förekom-
sten av monumentala gravhögar, som till exempel 
vid Högom och Gamla Uppsala. Så kallade "guldgub-
bar" – små tunna guldbleck med inpressade motiv, 
vanligtvis föreställande människor, förknippas ofta 
med kult på centralplatser. Sådana har hittats på näs-
tan tjugo platser i Sverige, bland annat vid Helgö, Slö-
inge och Uppåkra – men inte på Gotland. Bland de ar-
keologiska föremålen som spelar en betydande roll i 
tolkningarna finns exotiska och exklusiva importe-
rade föremål av hög kvalitet; oftast av ädla metaller 
men även de ädla metallerna i sig, främst guld. Såda-
na saker har alltid varit statusmarkörer och normalt 
förbehållet ett övre skikt i samhället, vilket gör att 
arkeologin använder dem för att identifiera maktens 
boningar; alltså vad vi kan beteckna som centrum 
och centrala områden. 

CENTR A L A PL ATSER PÅ GOTL A ND 
UNDER MELLERSTA JÄ R NÅ LDER N

INGÅNGSBILD Romersk solidus funnen under jordbruksarbete vid 
Harkvie i Björke socken hösten 1932. Guldmyntet är präglat under 
den bysantinske (östromerska) kejsaren Leo I:s regeringstid 457-74 
(bild 2). (SHM 20157). Foto: Gunnel Jansson 1994, SHM.

I denna artikel görs ett försök att identifiera några av 
mellersta järnålderns (innefattar romersk järnålder 
och folkvandringstid, cirka år 0–550 e.Kr) centrala 
platser och områden på Gotland. Hela ön analyseras 
utifrån några väl valda fyndkategorier såsom romers-
ka föremål, dryckeshorn och guld, som alla är goda in-
dikatorer på var de högre samhällskikten verkade.

Metoden baseras på rumsliga analyser där fyndens 
spridning över ön undersöks. För moderna rumsliga 
analyser är datorbaserat så kallat GIS (geografiska 
informationssystem) centrala. Position och informa-
tion om saker och företeelser lagras i databaser, vilket 
ger möjlighet att söka det man är intresserad av och 
pricka ut detta med hög precision i digitala kartor. En 
central databas för svenska arkeologer är fornmin-
nesregistret, kallat FMIS där alla kända fornläm-
ningar och andra arkeologiskt intressanta platser i 
Sverige finns lagrat.8 Fornlämningarna identifieras 
med sockennamn och löpnummer, samt eventuellt 
undernummer, exempelvis Sjonhem 1 (eller 1:1), som 
är ett stort gravfält i Sjonhem.

Utöver informationen i FMIS finns stora samling-
ar av både äldre och nyare arkeologiska fynd på våra 
museer. En stor del av förmålen är så kallade lösfynd. 
Det är fynd som lämnats in under seklernas gång, 
främst under 1800–1900-talen då det antikvariska 
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ORMHUVUDRING från romersk järnålder funnen vid Västringe i 
Etelhem, av Anton Edman i samband med uppodling av en gammal 
äng ca 1898  (bild 1). Fyndnummer 10607 i historiska museets katalog 
(SHM). Foto: Ulf Bruxe 1993. SHM.

FINGERRING från romersk järnålder funnet vid Brings i Öja. Det är 
ett ganska tidigt fynd i Historiska museets samlingar med fyndnum-
ret 1594 och registrerat 1850 (bild 3). Foto: Ulf Bruxe 1993, SHM.

intresset väcktes och då mark- och jordbruksarbeten 
fortfarande utfördes manuellt. Dessa gamla karto-
tekskataloger är sedan några decennier digitalisera-
de och sökbara via Historiska Museets och Gotlands 
Museums hemsidor.9 Museernas material lämpar sig 
bäst för mer övergripande analyser eftersom föremå-
lens fyndplats oftast bara finns angiven till gårdens 
marker, men som framkommer längre fram i texten 
kan man få goda resultat ändå.

Guldet
Guldfynden som härrör från mellersta järnålder antas 
komma från kontinenten, främst från romarriket. 
Under den romerska järnålderns senare del ökar im-
porten kraftigt. Det förklaras främst med de stridig-
heter kring den romerska gränsen som utspelas under 
Markomannerkrigen10 men även genom goternas fält-
tåg mot romarriket då stora mängder av bland annat 
guld betalas av romarna som gäld.11 Det fanns direk-
ta kontakter mellan germanska och gotiska krigsher-
rar och de skandinaviska samhällena eftersom nord-
borna deltog aktivt i händelserna nere på kontinenten. 

Nordborna kunde både ingå i den romerska armén och 
strida mot den. För Sverige gäller det antagligen ölän-
ningar och gotlänningar i speciellt hög grad, då det är 
på Öland och Gotland man hittar flest romerska före-
mål och mest guld.

Sammanlagt har cirka 9,3 kg guld hittats på Got-
land från perioden.12 Detta kan jämföras med de runt 
40 kg guld som hittats i Danmark13 och de omkring 50 
kg som hittats i hela Sverige.14 I förhållande till folk-
mängd är det ganska ansenliga mängder guld som 
kommit till ön.

Guldet förekommer i olika former. Dels som rå-
material i form av tenar, dels som färdiga smycken 
och mynt. Det man hittat mest av är ringar av olika 
slag, ofta av hög kvalitet, men även romerska guld-
mynt, solidus. De sistnämnda tillhör folkvandrings-
tid och anses ha kommit hit som ett resultat av kon-
takter med framför allt Östgoterna.15 Professor Ken-
neth Jonssons sammanställning av romerska solidus 
har varit till stor hjälp i arbetet kring denna arti-
kel. Tillsammans med andra sammanställningar av 
olika guldfynd16 har den gett en i det närmaste kom-
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plett bild av guldförekomsten från mellersta järnål-
dern på Gotland. 

Även om guldet i sig kom från romarriket, så till-
verkades troligen många smycken i Norden. Smycke-
nas exakta funktion här hos oss är inte helt klarlagd, 
men från kontinenten vet vi att exempelvis franker-
na använde armringar som härskarsymboler och att 
goternas präster bar arm- och halsringar när de full-
gjorde sina ämbetsplikter. Mycket pekar på att guld-
föremålen fyllde samma typ av funktioner på våra 
bredgrader.17 Det finns till exempel indikationer på 
detta i de isländska sagorna, som bland andra pro-
fessor Birger Nerman pekat på och även i mer samti-

da texter som Beowulfkvädet, som professor Bo Gräs-
lund nyligen analyserat med arkeologiska ögon.18

Gotland är också en av de fyndrikaste platserna av 
romerska silverdenarer. Silver är dock inte lika pre-
stigeladdat som guld, men de finns med i analyser-
na som en jämförelse, då det finns bra sammanställ-
ningar av dem gjorda av Kenneth Jonsson.

Prestigeföremål
Det finns hundratals gravar och andra platser utgräv-
da från mellersta järnåldern. I vissa har fynd gjorts 
av importerade föremål från romarriket, främst i gra-
var. Även om det många gånger är romerska vardags-

MONTAGE AV DELARNA TILL ETT DRYCKESHORN som hitta-
des vid en utgrävning ledd av Fredrik Nordin, av ett antal gravar i ett 
gravfält vid Knuts i Väskinde 1902 (bild 4). [SHM 11916:6]. Foto: John 
Ljungkvist 2005, SHM.
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föremål från provinserna måste de setts som exklu-
siva och prestigfyllda på våra breddgrader. Framför 
allt var nordborna intresserade av föremål som har 
med dryck att göra, då det rituella drickandet var vik-
tigt i många sammanhang. Under dryckesceremonier 
kunde avtal och allianser beseglas. Man kunde visa på 
vänskap, trohet och även generositet, som var en vik-
tig egenskap för den nordiska eliten.19 Dessa exklusi-
va föremål och guldet användes även som gåvor för att 
skapa politiska och sociala kontakter och allianser.20 
Det kan gälla både gåvor inom det nordiska samhäl-
let, men också mellan representanter för romarriket 
och germaner. Den berömda Achillesbägaren av sil-
ver från Danmark, där namnet Silius finns ingrave-
rat, är antagligen ett exempel på det senare. Silius var 
befälhavare över den romerska armén i Övre Germa-
nien år 14 till 21 e.Kr.

De föremål som ingår i studien är därför dryckes-
horn, romerska vinsilar och skopor, samt en del kärl. 

SPRIDNINGEN AV PRESTIGEFÖREMÅL (a) guldfynd (b) och 
denarfynd (c) på Gotland. Ju intensivare färg desto fler fynd finns i 
närheten. De utgör så kallade hotspots, där många fynd finns. Även 
de enskilda fyndlokalerna är utsatta som punkter. I kartorna är även 
tredinggränserna utritade (bild 5). Karta av författaren.

Sammanställningen baseras huvudsakligen på vad 
som kan återfinnas genom sökningar i museikata-
logerna, samt några sammanställningar gjorda av 
andra,21 så materialet innehåller en stor del av alla 
kända fynd och kan anses representativt.

Fornlämningar
Vissa vill knyta dryckesritualerna till fornborgarna på 
flatmark, vilka ses som centra under perioden.22 Dock 
tycks fornborgarna ofta vara äldre än romersk järnål-
der,23 och har många gånger inget direkt rumsligt sam-
band med koncentrationerna av guld och prestigefö-
remål. Jag ställer mig alltså tveksam till detta – annat 
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än i vissa fall – och är mer benägen att knyta ritualerna 
till en hallbyggnad, som bör ha funnits på större går-
dar där de styrande i samhället huserade. Hallen kan 
ses som elitens »emblem«, där gäster kunde tas emot 
och officiella uppgifter utföras – som till exempel hal-
len på centralplatsen i Uppåkra,24 strax utanför Lund.

Utöver de beskrivna fyndkategorierna kommer jag 
i vissa fall även att använda mig av de välkända bebyg-
gelselämningarna som inom folktro kallas kämpgra-
var,25 medan de inom vetenskapen oftast benämns 
stenhusgrunder. De är rester av hus från järnåldern 
och dateras generellt till runt 200–600 e.Kr. Husen 
har låga och massiva väggar byggda av staplad sten. 
Många ligger kvar i landskapet och finns registrera-
de i FMIS. Enligt beräkningarna i min avhandling 
är dock drygt hälften av de en gång nära 4 000 husen 
bortodlade.26

Centrala områden och platser på Gotland
Som sagts inledningsvis är den här artikeln en i antalet 
relevanta variabler begränsad analys, men med mate-
rial från hela Gotland. I GIS finns inbyggda funktioner 
för att hitta områden med koncentrationer av fynd, så 
kallade hotspots, som jag använt på mina olika fynd-
kategorier. I bild 5a–c, ses spridningen av prestigefö-
remål och guldfynd, samt denarer. Man kan se att kon-
centrationer av de olika fyndkategorierna samman-
faller i vissa områden. Det är främst de områdena som 
kommer att presenteras i artikeln.

Här kan vara lämpligt att ta upp några källkritiska 
aspekter. Det kan tyckas märkligt att vissa områden 
som är kända för sina många bevarade kämpgravar 
som Anga, Kräklingbo och Buttle, har väldigt få fynd 
av dessa typer. Emellertid måste man då man arbetar 
med helt olika typer av källmaterial beakta källor-
nas olika karaktär. Fasta fornlämningar, som kämp-
gravarna, är fortfarande synliga i landskapet och 
finns bevarade främst i områden där man inte odlat 
eller exploaterat så mycket. Lösfynd däremot hittas 
främst i områden där man har odlat eller exploaterat. 

De båda typerna utsluter alltså varandra till en viss 
del.27 Dock saknas definitivt inte lösfynd av andra 
typer i dessa socknar även om antalet kan vara min-
dre. Därför kommer bebyggelselämningarna och de 
av mig identifierade större gårdarna från tidigare ar-
beten inte spela en framträdande roll i denna analys, 
utan mest som komplement, eftersom man kan för-
vänta sig att många kämpgravar är borttagna i de om-
råden där vi har mycket lösfynd.

Prestigeföremålen har till största delen hittats i 
gravar.28 Antalet utgrävda gravar och gravfält i ett 
område spelar alltså roll för varifrån man känner till 
prestigföremål. Men det är helt klart att alla grav-
fält inte innehåller denna typ av fynd. Exempelvis så 
finns i Väskinde socken tre större gravfält, som delvis 
är utgrävda, med sammanlagt 73 gravar som är date-
rade till romersk järnålder. Här finns endast en grav 
med romerska föremål, medan gravfältet vid Havor i 
Hablingbo har romerska föremål i nästan 20 procent 
av gravarna från samma period.29

Sydöstra Gotland
Med början i Hemse finns ett intressant område, som 
sträcker sig ned över Alva, Hablingbo, Havdhem, Eke 
och Grötlingbo. I dessa sex socknar finns omkring en 
tredjedel av alla denarer som återfunnits på ön, un-
gefär en fjärdedel av allt guld och nästan en tredjedel 
av alla romerska vinsilar-, skopor och dryckesbägare. 
Det är en ganska ansenlig koncentration som visar på 
områdets betydelse.

Hemse

Kring den nuvarande tätorten Hemse har två denar-
skatter hittats. En är funnen vid Oksarve och består av 
drygt 600 mynt. Av dessa är bara 79 stycken romerska 
denarer, resten är vikingatida, där det yngsta är från 
cirka 1100. Det är inte helt ovanligt att denarer hit-
tas tillsammans med vikingatida mynt, men då bru-
kar det bara röra sig om några enstaka. Orsaken till 
detta är omtvistad. Det kan vara frågan om arvegods 
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HAVORSKATTEN hittades vid första dagens utgrävningar av en 
fornborg i Hablingbo på gården Havors ägor år 1961. Guldhalsringen 
som syns på bilden blev tyvärr stulen från museet år 1986 och är 
fortfarande försvunnen (bild 6). Foto: Raymond Hejdström/Gotlands 
Museum.

– men det skulle innebära att skatten har förvaltats i 
flera hundra år, vilket nog inte är sannolikt. I detta fall 
återfanns två enstaka denarer i området vid ett senare 
tillfälle. Man fann även mer vikingatida silver tillsam-
mans med boplatsrester från äldre järnålder.30 Detta 
tyder på att man under vikingatid funnit en denarskatt 
i området som införlivats med det vikingatida silvret. 
I närområdet hittades även några större guldföremål, 
som sammanlagt väger nästan ett halvt kilo. 

Runt 2,5 kilometer ifrån Oksarveskatten, vid Sin-
darve i Hemse, hittades Gotlands största denarskatt 
med omkring 1 500 denarer. Enligt uppgift skall flera 
guldringar tidigare ha hittats på samma ställe. Un-
dersökningar tyder på att det har funnits kämpgra-
var på platsen.31

Båda de ovan beskrivna fyndplatserna ligger på 
strategiska platser mellan de två tidigare stormy-
rarna Mästermyr och Stånga myr, med den mindre 
Visne myr mittemellan. Fyndområdena signalerar 
rikedom och makt i en elitmiljö – och någon form av 
centra.

Gränsen mellan Hablingbo, Alva och Havdhem

Det riktigt intressanta området ligger dock vid Havor, 
i gränstrakterna mellan Hablingbo, Alva och Havd-
hem. Att Havor är en extraordinär plats är ingen nyhet, 
utan har betonats tidigare,32 men jag skulle vilja ta 
tolkningen ett steg till. Historiskt finns det tre olika 
Havor gårdar; Stora och Lilla Havor i Hablingbo, och 
Havor i Havdhem. Gårdarna kan mycket möjligt ha ut-
gjort en enhet tidigare,33 och säkerligen fungerat som 
någon form av central plats. Inom ett område på om-
kring 2x2 km2 har mängder med guld och prestigefö-
remål hittats. Sammanlagt rör det sig om cirka 1,2 kg 
guld, där det största föremålet är den berömda havor-
ringen, som ensam vägde nästan 8 hg. En armring på 
1,7 hg, många fingerringar samt flera mindre guldföre-
mål finns också registrerade som lösfynd. Det är sam-
manlagt 26 föremål som daterats till hela den stude-
rade perioden.34 På det närbelägna stora Havorgrav-

fältet har det genom flera olika utgrävningar under 
1800- och 1900-talen hittats osedvanligt många pre-
stigeföremål, som romerska vinsilar och vinskopor och 
dryckesbägare. På gravfältet har också flera bildste-
nar framkommit. Även en denarskatt på 121 denarer 
har hittats i området.

Havorskatten, där havorringen ingick, hittades 
1961 vid utgrävningar av en fornborg. Det spektakulä-
ra fyndet föranledde mer omfattande undersökning-
ar i borgens närområde. Man fann då bosättnings-
spår med dateringar från bronsålder till medeltid. 
Dateringarna av borgen pekar dock mot att dess hu-
vudsakliga brukningstid är tiden runt Kristi födelse, 
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vartefter palissaden brunnit.35 Då skatten är nedlagd 
efter fornborgens primära brukningstid, är en san-
nolik tolkning att borgen fortsatt använts som arena 
för kultutövning.36

Ungefär 30 meter söder borgen låg ett antal hus av 
kämpgravstyp. I ett av dem hittades bland annat ett 
ändbeslag till ett dryckeshorn och en samling järn-
ringar, liknande som hittats på Helgö,37 i vad som all-
mänt anses som en typisk centralplats miljö. Järn-
ringarna, stora och små, ibland hoppsatta och med 
amuletter, anses haft användning i kultutövning.38 

Byggnaden ger intryck att vara ett hus för speciella 
ceremonier och ritualer – troligen en hall där bland 
annat rituellt drickande förekommit. 

Hela Havorkomplexet ligger nära stranden av den 
forna stora myren Mästermyr, vilken var den näst 
största myren på ön. Fornborgen där skatten låg är 
en av tre fornborgar som ligger på eller nära myrens 
sydöstra strand. Innan utdikningen fanns det flera 
träsk i Mästermyr, och det är inte osannolikt att näs-
tan hela myren var öppen sjö på järnåldern. Den av-
vattnas bland annat genom Snoderån, ett förhållan-
devis stort vattendrag för Gotland. Det är troligt att 
ån, åtminstone säsongsvis, var farbar för tidens min-
dre skepp. 

Platsen påminner om en typisk vikingatida hamn-
miljö, med ett skyddat läge och gravfält. På historiska 
kartor syns en gammal väg som förbinder Sudret med 
mellersta Gotland, och som passerar genom området 
längs med gravfältet. Här har nog varit en knutpunkt 
där land- och vattenkommunikationer mötts. Kan-
ske Havorkomplexet var ett av de ställen på Gotland 
där kontakterna med omvärlden upprätthölls, och som 
därmed var viktig att kontrollera för tidens styrande.

Etelhem

Gotlands största fynd av solidus – 86 mynt – hittades 
vid Botes i Etelhem.39 Fyndplatsen ligger precis vid 
stranden av den forna Tänglings myr. På Botes mar-
ker har även resterna av två dryckeshorn hittats. Då 

en grav råkade plöjas sönder år 1908 påträffades även 
vapen och en guldring. Graven kan vara en del av ett 
gravfält,40 som ligger cirka tvåhundra meter norr om 
solidusskattens fyndplats. Gravfältet är omgivet av 
åkrar och var säkerligen större tidigare, då delar kan 
vara bortplöjda. Femhundra meter öster om gravfäl-
tet ligger tre kämpgravar, varav en är den näst störs-
ta på hela ön med sina 55 meter i längd. Även de ligger 
precis vid en åker, så det kan möjligen funnits fler ute 
i åkern tidigare, som nu är borttagna. Här påträffades 
år 1939 en fingerring i guld och en solidus. Halvannan 
kilometer bort, på andra sidan Tänglings myr, har det 
vid gården med samma namn påträffats flera dryckes-
horn, några mindre guldförmål och en solidus.

DEN UNIKA ROMERSKA RYTTARMASKEN hittades år 2014 i en 
husgrund (kämpgrav) från mellersta järnåldern, nära Fardume träsk i 
Hellvi. Endast ett 80-tal sådana masker är funna i världen, men bara 
denna i Sverige [SHM 35330:F1011]. Foto: Johan Norderäng/Gotlands 
museum.
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KARTAN VISAR var i dag identifierbara större kämpgravsgårdar 
återfinns. Med större gårdar menas här de som har en sammanlagd 
huslängd på minst 60 meter. Man måste dock ta hänsyn till bortod-
lingsproblematiken (bild 8). Karta: Svedjemo 2014 s.92

Mellersta Gotland
Roma och Sjonhem

Ett område som framträder i samtliga fyndkategorier 
är där socknarna Sjonhem, Roma och Halla möts. Här 
sammanstrålar flera vägar vid Högbro, där övergången 
av de stora myrarna Roma myr och Storemyr är belä-
gen. I dag ligger här flera mindre gravfält och enskilda 
gravar, som tidigare troligen utgjorde ett större sam-
manhängande gravfält. Där har många fynd av presti-

geföremål och vapen påträffats, de flesta av ett yngre 
datum, vilket har givit upphov till mycket skrivan-
de om platsens relation till Alltingets mötesplats och 
grundandet av klostret vid Roma. Fynden har också 
varit utgångspunkt för en diskussion om Gotlands re-
lation till Sveaväldet, bland annat för att fynden upp-
visar likheter med fynden från Vendel nära Uppsala.41 
Från mellersta järnåldern är det dock ganska sparsamt 
med prestigefynd från gravfältet.

Centrum för koncentrationen av guldfynd ligger 
vid Dalsbo, ganska långt upp i Halla socken. Här har 
man hittat hals- och armringar från romersk järnål-
der med en sammanlagd vikt på 4,3 hg. Troligen ska 
man se hals- och armringarna i samband med grav-
fältet Halla 14, drygt en kilometer norrut, där några 
mindre guldföremål och ett dryckeshorn finns re-
gistrerade. Kanske var detta ett centra av mindre 
dignitet. Ett mer intressant område ligger lite mer 
söderut, där osedvanligt många prestigeföremål och 
denarer är hittade. Denarfynden består av två stör-
re skattfynd som gjorts nära varandra vid Sojvide i 
Sjonhems socken. Den ena skatten, om 390 denarer, 
är funnen 1874 i en åker tillhörande Sojvide i Sjon-
hem, ej närmare specificerat. Det andra fyndet, be-
stående av 323 denarer, återfanns 1867 och står re-
gistrerad på Hallgårde i Halla, men är enligt SHMs 
katalog, funnen på en mindre äga som ligger i Sjon-
hems socken, gränsande mot Sojvides ägor. De två 
skatterna kan nog alltså ses i ett sammanhang, även 
om de inte utgjort en skatt. Dryga kilometern från 
denarskatterna, längs vägen mot Vänge och Etel-
hem, ligger ytterligare ett stort gravfält42 som är cirka 
750 meter långt och 300 meter brett. Här har det i  
omgångar genom åren grävts ut gravar, då platsen 
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tjänat som sandtag. Exakt hur många prestigeföre-
mål det är frågan om är svårt att svara på eftersom 
föremålen ofta är fragmenterade, och det kan vara 
svårt att hitta klara uppgifter, men det verkar röra sig 
om något femtontal dryckeshorn och romerska före-
mål, så som vinsilar och vinskopor.

Man kan tolka det som att någonstans i området har 
det funnits en central plats i form av en större gård eller 
by, något som även docent Kerstin Cassel förordar.43 

Det finns en del bevarade kämpgravar några hund-
ra meter öster om gravfältet, varav några kanske kan 
ha utgjort en större gård – men antagligen är mycket 
bortodlat. Med tanke på det centrala läget och närhe-
ten till kommunikationsnoden vid Högbro, kan kan-
ske platsen ses som en föregångare till den eventuel-
la centralplatsen vid Broa/Högbro och Alltingets mö-
tesplats. På Kungsgårdens marker finns inte mycket 
spår från äldsta järnåldern, men eftersom det bedri-
vits storskaligt jordbruk i området sedan medeltiden 
är det svårt att veta vad som en gång har funnits där.

Norra delen av ön
Hellvi

Den nordligaste koncentrationen av fynd är vid den 
år 2011 utgrävda kämpgraven, där den unika romers-
ka ryttarmasken påträffades. Kämpgraven är relativt 
stor med sina 30 meter i längd och ligger nära Fardu-
me träsk. Utöver masken påträffades även flera dryck-
eshorn och silverföremål, varav merparten var depo-
nerade tillsammans i kämpgravens ena hörn.44 Det 
kan indikera att byggnaden varit en hallbyggnad och 
haft ceremoniella och kultiska funktioner. Dock lig-
ger byggnaden ensam i ett område som inte är särskilt 
uppodlat, så en tolkning att den skulle vara en del av en 
större gård ligger inte nära till hands. En del andra pre-
stigeföremål är hittade i området, bland annat en fing-
erring av guld och delar av ett dryckeshorn. Samman-
taget indikerar fynden emellertid en plats av betydelse.

Hejnum, Källunge och Fole

De nordligaste platserna med lite större koncentratio-
ner av flera fyndkategorier ligger i socknarna Hejnum 
och Fole/Källunge. En av pionjärerna inom gotländsk 
arkeologi, Fredrik Nordin, utförde under 1880-talet 
utgrävningar av några kämpgravar vid gården Rings 
i Hejnum.45 Då påträffades en guldspiral och två dena-
rer.46 Den största av kämpgravarna är hela 39 meter 
lång och kan ha hört till en stor gård. Några år sena-
re grävde han ut många gravar på det stora gravfältet 
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vid Bjärs en knapp kilometer söderut. Där påträffades 
många guld- och prestigeföremål, främst dryckeshorn. 
I området har också två solidus påträffats vid plöjning. 

I Källunge/Fole ligger ett stort gravfält vid Skäll-
horns47 där ett stort antal prestigeföremål hittats 
genom åren. Som så många andra gravfält, som ofta 
ligger på grusåsar, var det skadat av grus täkt men 
också av omfattande gravplundring.48 Ett par kilo-
meter från gravfältet ligger gårdarna Stora- och Lilla 
Ryftes. Knappt 3 kilometer åt nordväst finns tomt-
lägena för fler gårdar innehållande namnet Ryf-
tes; Stora- och Lilla Östryftes. Även här kan det allt-
så, liksom vid Havor, vara frågan om en äldre större 
enhet. Susanne Thedéen skriver i sitt bidrag i denna 
bok om intressanta bronsåldersfynd vid Fole kyrka, 
som kan visa på att platsen använts länge.
 
Konklusioner och slutord
Koncentrationerna av guld, prestigeföremål och de-
narer visar centrala platser på ön där samhällets olika 
ledare funnits, men hur såg då ledarskapet ut? Studier 
av det öländska samhället, som har en liknande forn-
lämnings- och fyndbild, kan användas för att jämfö-
ra hur det gotländska samhället tolkas under samma 
tidsperiod. Enligt fil. dr Jan-Henrik Fallgren fanns där 
under äldre järnålder en styrande klass, vad han be-
nämner aristokrati, som bodde på större gårdar vilka 
nog kan kopplas till de större guldskatterna.49

Professor Frans Herschend, som studerat guldfö-
rekomsten på Öland, menar att enstaka solidusmynt, 

guldföremål och denarer kunde ägas även av de som 
normalt inte hade guld i sin ägo. Det kunde vara led-
are på lägre nivå, kanske enskilda släkters överhu-
vud50 som kan ha haft en ledande ställning nere på 
kontinenten. En sådan tolkning bör vara giltigt även 
för Gotland. Fynddistributionen av solidus skiljer sig 
mellan Öland och Gotland, då de på Öland är koncen-
trerade till större depåer och vissa områden. På Got-
land är skatterna mindre och inte lika många, men 
spridda mer jämt över ön. Det speglar antagligen ett 
samhälle där makten inte var lika hierarkisk och 
koncentrerad som på Öland, något som Kerstin Cas-
sel tidigare framhållit utifrån egna studier.51 I min 
avhandling52 där jag analyserar bebyggelsemönster 
på Gotland från mellersta järnåldern till historisk 
tid, märks en gårdshierarki även på Gotland, och att 
de lite större gårdarna är ganska jämt spridda över 
ön (bild 8). Cassel menar att på Gotland kan de stör-
re gårdarna nog mer ses som centra för olika släkter. 
Vidare säger hon att Gotland inte var politiskt enat 
under denna period, utan att det fanns flera politiska 
enheter som hade olika centrala platser. De identifie-
rade platserna och områden i studien är troligen cen-
tra på olika nivåer. Dels enskilda släkters, eller famil-
jers, centra. Dels större områdens centra under ge-
mensam ledning.

Resultaten i denna artikel kan nog delvis ses som 
ett komplement till de i min avhandling utförda be-
byggelsestudierna av gårdshierarkier,53 och en tolk-
ning i enlighet med Cassels tankar är rimlig.

Sudertredingen Medeltredingen Nordertredingen

Typ Mängd  Andel  Mängd  Andel  Mängd  Andel  Total

Guld kg 4,62 50% 2,81 30%  1,86  20%  9,28

Denar (antal) 3 753 56% 1 848 28% 1 077 16% 6 660

Prestigeföremål (antal) 95 52% 54 29% 35 19% 184
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Naturligtvis har analyserna inte identifierat alla 
centra som en gång funnits, då varje arkeologisk  
analys bara arbetar med fragment av den helhet som 
funnits.

Kartorna (bild 5) visar att alla fynd är spridda över 
större delen av ön, även om några områden saknar 
eller bara har enstaka fynd. Detta stämmer i stor ut-
sträckning med resultaten av min bebyggelsearkeo-
logiska undersökning, där ett annat källmaterial an-
vändes. Ett av resultaten är att områden som domine-
ras av sandjordar inte verkar ha varit bebyggda i alls 
lika hög grad som områden med tyngre jordar. I stäl-
let saknar dessa områden nästan helt fornlämning-
ar från mellersta järnåldern,54 och kan ses som mer 
perifera.

I en artikel, som kommer att publiceras under 
nästa år i Oxford55 har jag analyserat de vikingati-
da skattfyndens lokalisering på ön och gjort en över-
siktlig analys av det jag betraktar som centrala om-
råden under vikingatid (bild 9). Resultaten visar 
på både likheter och skillnader gentemot mellersta 
järnåldern. Främst kan man se att det fyndrika om-
rådet kring Hemse, Alva och Grötlingbo verkar bestå 
och vara av betydelse även under vikingatiden, men 
att tyngdpunkten förskjutits till kusten, främst vid 
Grötlingbo. Som en parantes kan sägas att det i områ-
de även finns den största koncentrationen av brons-
åldersrösen, så denna del av Gotland verkar ha varit 
central under lång tid. Även andra centrala områden 

på ön tycks fortleva som viktiga centra. De centra-
la områdena i norr, Fole/Källunge och Hejnum med 
Bjärs/Rings har heller inte mycket silverskatter från 
vikingatiden, men kanske har det även här skett en 
förskjutning mot kusten. Stenkyrka är en av de skatt-
fyndrikaste socknarna under vikingatiden och även 
Othemstrakten, där man bland annat hittat världens 
största vikingatida silverskatt; Spillingsskatten.56 

En gammal administrativ indelning av Gotland, 
omnämnd i Gutasagan och mycket diskuterad, är tre-
dingarna. Om man fördelar de olika fyndkategorier-
na på tredingarna så fördelar de sig förvånansvärt 
jämnt i varje treding. I stort sett 50 procent av alla 
kategorier återfinns i Sudertredingen, 30 procent i 
Medeltredingen och 20 procent i Nordertredingen. 
Det är ganska klart att det är på Sudret som den störs-
ta rikedomen, och troligen även makten, har funnits 
under den studerade perioden.

Huruvida de ovan presenterade centrala platser-
na vid Havor, Sjonhem och Källunge/Fole kan utgö-
ra centralplatser för olika mer självständiga delar av 
ön under järnåldern kan man spekulera i, men de lig-
ger ju ganska jämt fördelade och centralt i varje tre-
ding. Huruvida detta kan utgöra en indikation på att 
tredingsindelningen har forntida anor och det finns 
någon form av historisk kärna i Gutasagan berättel-
ser om en tredelad ö, kan man diskutera. Den diskus-
sionen får dock tas en annan gång, men som Leif G.W. 
Persson brukar säga: »Man skall hata slumpen«.

* * *
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NOTER
1. Se bl.a Nielsen et al (red) 1994.
2. Läs mer och se film om Uppåkra. http://www.uppakra.se/; 

http://www.uppakra.lu.se/uppakrastudier/
3. Se t.ex. Sundqvist & Vikstrand (red) 2013; https://www.raa.

se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/gam-
la-uppsala-museum/

4. Se bl.a. Arrhenius, B & O’Meadhra, U 2011 för senaste tolk-
ningar.

5. Se bl.a Lundqvist, L 1996
6. Se bl.a Ramqvist, P.H. 1992.
7. Helgesson 1998 s. 43
8. I Sverige finns ca 1,7 miljoner lämningar och fyndplatser på 

nästan 700 000 lokaler. På Gotland finns ca 15 000 lokaler 
registrerade med betydligt fler enskilda lämningar. Det finns 
en publik webbaserad söktjänst på https://www.raa.se/
hitta-information/fornsok/

9. På Historiska museet, under rubriken Sök i samlingarna 
http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp.och på Gotlands 
museum på magasin Visborg, under samma rubrik, http://
www.gotlandsmuseum.se/magasin-visborg/sok-i-samlingar-
na-3/

10. En serie krig utkämpade längs den romerska gränsen mellan 
cirka 166 och 180 e.Kr. Det allvarligaste hotet mot romarriket 
var en invasion av en koalition av germanska stammar, som 
romarna till slut lyckades besegra.

11. Andersson 1993 s.10ff; Fagerlie 1967 s.164; Kyhlberg 1980 
s.30. Enligt Cassel 1998 s. 211ff, är ca 78 % av guldfynden från 
romersk järnålder kan hänföras till yngre romersk järnålder.

12. En sökning på guld från romersk järnålder och folkvand-
ringstid i SHMs katalog resulterar i överlägset mest föremål 
från Gotland (555) och Öland (441), närmast följt av Uppland 
och Skåne, som 89 resp 88. Samma sak gäller några valda 
romerska importföremål, som är vanligast på öarna.

13. Hedeager 1991 s. 203
14. Avser hela forntiden, men det absolut mesta är från mellersta 

järnåldern (Andersson 2013 s. 140).
15. Se Fagerlie 1967 s. 163-174 och Fisher 2016 & 2017
16. Främst från SHMs och Gotlands museums kataloger, Anders-

son 1993 & Cassel 1998.
17. Kyhlberg 1980 s. 30ff; Andersson 1993 s. 14, 67, 74
18. Nerman 1945, Gräslund 2018.
19. Andersson 2013 s. 34.
20. Detta är ett fenomen som finns över hela världen och i alla 

tider. Gustin 2004 s. 154ff; Andersson 1995 s. 216
21. De föremål som ingår i studien är hämtade från SHM- och 

Gotlands museums kataloger samt Lindeberg 1973, Stjern-
quist 1978.

22. Cassel 1998 s. 144, 148ff, 167

23. En flatmarksborg vid Hallegårde i Halla har dock dateringar 
till vikingatid enligt Broberg et al 1990

24. Herschend 2009 251ff, 259
25. I äldre tider trodde man det var gravar för jättar eller »käm-

par«.
26. se Svedjemo 2014 kapitel 3.
27. Carlsson 1983 s. 18; Svedjemo 2014 s 121
28. Till viss del också guldet, men det är mest mindre fingerring-

ar som hittas i gravar.
29. Cassel 1998 s. 56
30. Fornlämningen Hemse 112
31. Östergren 1981 s. 27f
32. Cassel 1998; Manneke 2005.
33. Svedjemo 2014 s.147
34. Cassel 1998 s. 211ff
35. Manneke 2005 s.134f
36. Manneke, P & Rydén, B 1996 s. 157
37. Manneke & Rydén 1996 s. 127f
38. Holmqvist & Granath 1969 s.177.
39. Östergren 1981 s.26
40. Fornlämningen Etelhem 121
41. Se bl.a Thunmark-Nyhlén 1992 s. 225; Hyenstrand 1989;Bro-

berg et al 1990
42. Fornlämningen Sjonhem 1
43. Cassel 1998 s.167
44. Widerström 2011
45. Det var resultaten av den utgrävningen, som gjorde att man 

kunde fastställa att kämpgravar var rester av gårdar från 
mellersta järnåldern

46. Nordin 1886 s. 170ff
47. Fornlämningen Källunge 11
48. Janse 1924; Arwidsson 1947.
49. Fallgren 2006:143ff.
50. Herschend 1980:130f, 247
51. Cassel 1998 s. 126ff
52. Svedjemo 2014, 2017.
53. Svedjemo 2014.
54. Svedjemo 2014 s. 177-185
55. Svedjemo (kommande).
56. Pettersson 2008
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