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Abstract 
Olsson, H. 2019. Gotländska centralplatser under bronsåldern. 

Olsson, H. 2019. Central locations on Gotland during the bronze age. 

 

This paper aims to study the island Gotland in the Baltic sea, and the possibility of central 

locations during the bronze age (1700 BC - 500 BC). The bronze age on Gotland is one of the 

less written subjects of Gotlandic history and the presence of central locations during the 

bronze age is somewhat disputed. This study aims to cast some light on the subject, by using 

GIS to determine concentrations of bronze age remnants. And by using the concentrations 

determine if there are any central locations. The study is using cairns, stone ships and burnt 

mounds as its primary source of material. And by using these to see if there is a correlation 

between concentrations of bronze age remains and central locations. 
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1. Inledning 
1.1. Introduktion 

Generellt så finns det lite information gällande bronsåldern på Gotland, även då Gotland har 

så många lämningar från bronsålder, som exempel cirka 400 skeppssättningar och cirka 400 

rösen som är över 10 meter i diameter (Runesson, 2010:79, Wehlin, 2013:13). I kontrast till 

stenålder och järnålder som är synnerligen omskriva perioder i både generellt och om 

Gotland. Det är först nyligen som undersökningar gällande centralplatser på Gotland har 

gjorts, och det är Thedéen 2018 (Bronsålder) och Svedjemo 2018 och Lindgren 2018 

(Järnålder). I denna kandidatuppsats skall jag ta upp centralplatser och nätverk under 

bronsåldern på Gotland. Fanns det centralplatser på Gotland, vilken roll hade de i sådana fall, 

hur kan de kopplas till nätverk eller finns det samband mellan dem och andra 

bronsålderlämningar. Vad är en centralplats? En centralplats kan beskrivas både som en plats 

där administration sker eller som en kultplats, det finns dock flera andra olika alternativ som 

kommer tas upp i denna studie. Studien skall huvudsakligen bygga på en GIS (geographic 

information system) analys av koncentrationer utav rösen, skärvstenshögar och 

skeppssättningar för att försöka att besvara dessa frågor. 

 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att försöka att klargöra huruvida det fanns centralplatser på 

Gotland under bronsåldern (1700 f.Kr.- 500 f.Kr.), och hur dåtidens kontaktnätverk var 

kopplade till dessa platser. Denna information kan ge en klarare bild över både hur det 

gotländska landskapet såg ut under bronsålder, men även hur Gotland var en del i Östersjöns 

kontaktnätverk under bronsåldern. Denna ämnar försöka påvisa vilka roller och influenser 

centralplatser kan ha haft under bronsåldern och hur dessa kan ha varit länkade till olika 

nätverk, både lokala och större nätverk och vilka möjliga nätverk dessa kunnat vara. 

 

Denna studie har som frågeställningar, fanns det centralplatser på Gotland under bronsåldern? 

Kan koncentrationer utav bronsålderlämningar påvisa centralplatser, kan brons spela en roll i 

detta? Kan dessa koncentrationer/centralplatser länkas till nätverk? Vilken roll kan dessa 

centralplatser haft under bronsåldern? Finns det samband emellan de olika koncentrationerna 

utav bronsålderslämningar? Hur förhåller sig fornborgarna till eventuella koncentrationer, och 

kan dessa länkas till centralplatser under bronsåldern? 

 

1.3. Källmaterial och metod 

Denna kandidatuppsats kommer att genomföras utifrån främst en GIS studie med stöd utav en 

litterärstudie. Datan till GIS undersökningarna utgår utifrån FMIS (Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem) databasen, med ett visst urval för att sålla bort irrelevant 

information. 

 

Skeppssättningar och rösen är konstruktioner som både kräver organisering och ett större 

flertal människor för att konstruera och även nätverk för att få influensen att bygga dessa. 

Skärvstenshögar är ofta kopplade till boplatser. Det är därför dessa tre bronsålderlämningar 

utgör grunden för koncentrations analysen då dessa bör påvisa områden med högre aktivitet. 
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1.4 Teori 

Teorin som ligger till grund i denna uppsats är om koncentrationer av bronsålderlämningar 

kan påvisa centralplatser och då är det främst lämningar av rösen, skärvstenshögar och 

skeppssättningar. Även lämningar av bronsfynd kan användas då brons kan anses vara ett 

prestigeföremål som bör ha förekommit inom centralplatser. 

 

Att centralplatser skulle kunna påvisas utifrån koncentrationer av dessa lämningar 

argumenteras för med att dessa typer av lämningar både påvisar ett större antal individer, 

någon form utav nätverk och organisering. Vilket kan tolkas som om att det borde ha funnits 

en centralplats inom dessa koncentrationer. 

 

Själva begreppet kan definieras på olika sätt, gällande olika tidsperioder. Det vill säga 

kriterierna för vad en centralplats är kommer att variera emellan till exempel järnålder och 

tidig modern tid. Denna problematik leder i detta fall till att vissa kriterier för vad som är en 

centralplats under bronsåldern måste sättas upp, för att kunna utgå från detta i 

kandidatuppsatsen. Det kriterier jag har satt för en centralplats i denna studie är att det ska 

vara inom ett område med höga koncentrationer utav lämningar och inneha någon form av 

platskontinuitet. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna kandidatuppsats avgränsas till den gotländska bronsålder (1700 f.Kr.- 500 f.Kr.) med 

utblickar mot bronsålder och järnålder från övriga Skandinavien och Europa. Valet av 

material från övriga Skandinavien och Europa är för att stödja teorin och bakgrunden. 

 

1.6 Källkritik 

Då källmaterialet har tagits ursprungligen från FMIS, så bör materialet vara utav god kvalité. 

Även fast materialet kommer från FMIS så kan vissa felaktigheter finnas, och även vissa fel 

kan uppstå i Arcmaps när informationen bearbetas. Även om FMIS är ett trubbigt redskap när 

det kommer till noggrannheten, så fungerar den informationen som har erhållits. 

 

Att informationen rörande centralplatser behandlar järnåldern och inte bronsåldern tas i 

åtanke, och den informationen kommer appliceras på bronsåldern, då merparten kan även 

användas i tolkningen av bronsålders centralplatser. 
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2. Bakgrund 
2.1 Forskning gällande centralplatser och politiska system 

Merparten utav forskningen som tar upp centralplatser och politiska system i Skandinavien 

behandlar järnåldern. Men de modeller och tankegångar gällande detta kan appliceras även på 

bronsåldern. Vad är en centralplats? Vad en centralplats är kan beskrivas på ett antal sätt, men 

i detta stycke så har jag valt att ta upp dem som är relevanta till denna studie. 

 

Inledningsvis har jag valt Näsman (1998) och Helgesson (1998) inom detta område för deras 

teorier om centralplatser under järnåldern. 

När det kommer till centralplatser så finns det två problem. Det är en central plats men hur är 

den central? Central men på vilket sätt är den det. Dessa problem är enkla, men det leder till 

en invecklad utredning av vad en tolkning av en centralplats är. Problemen kan variera 

beroende på vilken tolkningsmodell som används för att bedöma en plats. Centralitet kan ses 

som en manifestation av geografiska, handelsmässiga, politiska, militära, ekonomiska, 

religiösa och sociala med flera omständigheter. Näsman menar att vår bild av en centralplats 

kan variera från enklare som till exempel en handelsplats till mer komplexa som en stad. 

Enligt Näsman så finns det två modeller som bygger på analogi som kan tillämpas på den 

nordiska järnålderns politiska struktur (Näsman, 1998:1–2). 

Den första modellen menar att mindre stamsamhällen med tiden växer ihop och det är utifrån 

dessa som större samhällen skapas. Denna process beskrivs som långdragen med mycket 

interaktioner emellan de olika mindre samhällena innan de sluts samman. Dessa 

sammanslutningar av olika samhällen kan leda till olika grader av väl integrerade samhällen. 

De mer välintegrerade sammanslutningarna kan kallas kungariken medan de mindre väl 

integrerade kallas stamförbund, detta påvisar komplexiteten i övergången från samhälle till 

kungarike. Fast det tar oftast ett antal århundranden för att samhällen ska sammansluta sig och 

skulle kunna kallas kungariken. Den andra modellen bygger på att ett antal mindre och 

ostabila samhällen ligger i konstant kamp med varandra för att få övertaget, detta upprepas 

tills det uppkommer en stark övermakt som kan styra och konsoliderar makten över de 

resterande samhällena (Näsman, 1998:2). 

Dessa modeller avser den nordiska järnålderns politiska samhällsbildande, men de kan 

appliceras på bronsåldern i att det kan synas paralleller i den maktelit som växer fram under 

bronsåldern och dessa modeller. 

Vad är centralt? Förenklat sett så kan det ses som allt som är gemensamt och /eller samlade i 

ett speciellt område. Exempel på detta kan vara handelsplatser, religiösa centra, torget i en 

bondby eller den politiska styrningen. Enligt Helgesson skall fyra begrepp användas för att 

komma till centralbegreppet dessa är centrala fenomen, funktion, lokalisering och person. 

Dessa ovan nämnda begrepp är neutrala och kan användas mot det arkeologiska materialet, 

och även användas vid en analys av det historiska förloppet, då begreppen inte är bundna av 

tid eller rum, Det som behövs som bas för centralitet är en agrarekonomi som försörjer 

området, även om den agrar produktionen kan förflyttas i landskapet tycks landskapet som 

helhet ses som stabilt. Kontinuiteten i landskapet ligger inte i den agrara ekonomins fasthet 

utan i användning av landskapet som en helhet (Helgesson, 1998:39–40). 

 

Fenomen som begrepp i detta fall syftar på ”det som synes” eller ”det man uppfattar”, det vill 

säga olika former av samhällsaktiviteter som idag anses vara utav en central karaktär 
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(Helgesson, 1998.40). Exempel på dessa är lokala styren, regionala styren, produktion, 

varuutbyte, distribution, kult/religion, krigsmakt, rättsväsen eller kommunikation (Helgesson, 

1998:40). Dessa fenomen kan användas för att tolka i det arkeologiska materialet, de är alla 

beroende av varandra och invävda i varandra. Som exempel en storman i ett område skulle 

kunna vara både huvudman för en produktion och som en religiös figur. Som Helgesson säger 

fenomenen har alla anknytningar till varandra (Helgesson, 1998:41). 

 

Funktionsbegreppet i detta fall syftar på ”uträtta”, ”verkställa” eller ”utöva”, dessa funktioner 

är operativa enheter och ingår delvis i delar i de tidigare nämnda fenomenen. Varje fenomen 

har sina egna funktioner, som exempel att producera föremål och/eller att distribuera föremål, 

att styra ett område. Antalet funktioner skulle kunna brytas ner till hur många delfunktioner 

som helst, och majoriteten lämnar spår i det arkeologiska materialet. Som exempel så kan 

produktionen av ett föremål brytas ner i ett antal funktioner, från behovet av föremålet till det 

slutgiltiga föremålet, och dessa delfunktioner lämnar i sin tur olika former utav arkeologiskt 

material. Det finns dock funktioner som ej lämnar arkeologiska spår som till exempel 

beslutsprocesser, vilka människor som tog dessa beslut eller hur importföremål har hamnat 

där dem hamnade (Helgesson, 1998:41). 

 

Lokaliseringen kan syfta på ett geografiskt område, oftast är föreställning att de olika centrala 

fenomenen är knutna till en särskild plats. Detta är dock inte alltid fallet, lokaliseringen kan 

vara en plats, flera olika platser eller ett helt område. Olika fenomen kan ha olika 

spridningsmönster i ett område, som till exempel en hövding som har flera tillsatta personer 

runt omkring i ett område som stödpunkter för sitt styrande. Det sista begreppet person syftar 

på den ”mänskliga varelsen” eller ”individen”, inom detta räknas både den enskilda personen, 

en speciell grupp som till exempel en maktelit och kollektivet. (Helgesson, 1998:42). Det är 

svårt att avgöra vad en människa har haft för roll i historien, det är svårt att koppla samman 

individer med arkeologiska fenomen och däri det arkeologiska materialet. Därför bör endast ej 

rika gravar påvisa makteliter och centralplatser utan också platser med bra ekonomi bör göra 

detta (Helgesson, 1998:41–42). 

 

Gällande forskning om centralplatser på Gotland, så finns det nyligen skrivna arbeten om 

detta. Thedéen 2018 har skrivit ett arbeta gällande Gotland och centralplatser under 

bronsåldern. Utöver detta så finns även Svedjemo 2018 och Lindgren 2018, men då om 

centralplatser under järnåldern. 

 

Enligt Thedéen så bör bronsålders centralplatser på Gotland vara platser med koncentrationer 

utav skärvstenshögar, belägna vid å-system eller långt in i en dalgång och ha i sin närhet 

skeppssättningar och rösen. Utöver detta så borde det finnas bronsföremål eller tecken på 

bronsgjutning i området. En längre platskontinuitet som tyder på en användning utav platsen 

under både äldre och yngre bronsåldern och stora rösen är även tecken på en längre 

platskontinuitet. Utifrån detta så har Runesson i sitt sökande efter boplatser hittat platser som 

kan tänkas vara centralplatser, men det finns flera möjliga platser än dessa. Koncentrationerna 

utav rösena och skeppssättningarna skulle kunna bedömas som bronsålders bygderna, och det 

är rimligt att bedöma det som om att borde ha funnits åtminstone en centralplats inom dessa 

bygder. Det som kan ses är att dessa koncentrationer finns längs med kusterna och att flertalet 

är i närheten till något av de många å-systemet som fanns under bronsåldern då dessa kan 

varit färdvägar under denna period. Gotland hade under bronsålder långt fler myrar, sjöar och 

åar som gick att färdas på än vad som finns idag (Thedéen, 2018:129).  
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De platser där spår utav bronsgjutning har påträffats är vid Fole kyrkan, Gajrvide i Gothem 

och Överstekvarn i Lummelunda. Utav dessa så uppfyller två av dem kraven på centralplatser, 

Överstekvarn och Gajrvide då både platserna ligger i närheten till koncentrationer utav rösen, 

skärvstenshögar och skeppssättningar. Vad var centralplatser för slags platser, det var platser 

som var mer än endast boplatser och hade kopplingar till rösen, skeppssättningar och 

skärvstenshögar, där brons fanns eller gjöts och där någon form av kult utövades (Thedéen, 

2018:131–133). 

 

Enligt Thedéen så finns det tre tolkningsmöjligheter. Det första alternativet är att dessa 

speciella platser indikerar bosättningar för makteliten under bronsåldern, och att det är på 

dessa platser som makteliten manifesterar sin makt. Detta genom att då ha makt över dessa 

koncentrationer utav skeppssättningar, rösen och skärvstenshögar och de ritualer som 

förmodligen hörde ihop med dessa. Forskare har länge varit överens om att bronsåldern hade 

skilda klasser och hur makteliten syns tydligare i det Sydskandinaviska landskapet jämfört 

med det norra delarna av Skandinavien. Då Gotland är en mix utav av Sydskandinavisk och 

influenser från Mälardalen skulle dessa bosättningar kanske vara en influens från Syd-

skandinavien. Tolkningsmöjlighet två är att dessa platser är speciella boplatser, där endast 

vissa i samhället hade haft tillträdde till dessa områden. Detta skulle kunna vara till exempel 

rituella personer, schamaner eller medicinmän, dessa individer är dem som skulle haft 

kunskapen om begravningar och riter, men även kunskapen om brons och bronsgjutning. Den 

tredje tolkningsmöjligheten är att dessa platser skulle kunna vara speciella bosättningar eller 

mötes/samlingsplatser för en bygd eller liknande. De aktiviteter som gjordes på dessa 

centralplatser skulle då kunna länkas till riter relaterade till årets gång och fruktbarhet, och att 

dessa aktiviteter skulle krävt individer från ett flertal gårdar i området. Fast i nuläget så går 

det inte att säga huruvida en tolkning är bättre än den andra (Thedéen, 2018:133–134). 

 

Lindgren menar att förekomsten utav statusföremål skulle kunna påvisa centralplatser under 

Vendeltiden. Dessa statusföremål var på fastlandet guldgubbarna (tunna guldbleck med 

motiv) och på Gotland verkar det istället vara ryggknappspännen. Dessa ryggknappspännen 

påträffas framför allt i kvinnogravar, spännena är i flesta fall tillverkade av guld eller brons 

med inlagda stenar. Enligt Lindgren så kan dessa ryggknappspännen fungera som en ledtråd 

till Vendeltida centralplatser, då guldgubbarna saknas på Gotland och enligt honom kan 

spännen fylla samma funktion. Över hälften av denna typ av spännen som har hittats i 

Skandinavien har funnits på Gotland, de har även en egen utformning som är säregen för ön. 

Dessa platser där spännena har hittats kan indikera var rikedom var koncentrerad på Gotland, 

och utifrån det var centralplatser fanns (Lindgren, 2018:96). Centralplatser på Gotland, verkar 

inte vara knutna till endast en punkt utan spridda i landskapet (Lindgren, 2018:103). 

Avsaknaden av vad som kan kallas en jordägande aristokrati på Gotlandkan förklaras med att 

det inte går att utröna huruvida vilka gårdar som var rikare än andra (Lindgren, 2018:104). 

Detta kan förklara varför Gotland har sina egna säregna typer utav centralplatser (Lindgren, 

2018:96–104). 

 

Enligt Svedjemo så kan koncentrationer utav guld, prestigeföremål och denarer från 

järnåldern både påvisa vilka delar utav Gotland som var centrala utan även var de viktiga 

personerna i samhället fanns (Svedjemo, 2018:117). Utifrån spridningen av dessa föremål så 

kan det gotländska samhället varit mindre hieratiskt i jämförelse med till exempel Öland där 

dessa föremål är mycket mer koncentrerade (Svedjemo, 2018:117). 
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2.2 Nätverk under bronsåldern 

Det är under bronsåldern som de första större nätverken börjar växa fram, främst inom 

Koppar, tenn och bronshandeln, dessa handelsnätverk för inte bara med sig varor runt om i 

Europa utan även kulturella och tekniska idéer (Burenhult, 2011:19–22). Vilka nätverk och 

kontakter fanns det till och från Gotland under denna period? Sjöfart och handel har alltid 

varit viktigt för Gotland under alla perioder, och det är under bronsåldern som dessa 

handelsnätverk tar fart och börjar influerar Gotland. Gotland har på flera sätt influenser från 

sydskandinaviska samhällena och de samhällena som fanns runt Mälardalen och norrut 

(Thedéen, 2018:133). Platser som till exempel Gothemmshammar på Gotland kan varit 

handelsplats under bronsåldern och varit en viktig nod i handelsnätverk i östersjöområdet och 

varit en viktig samlingsplats för lokala nätverk (Wallin & Martinsson-Wallin, 2018:73). Ett 

exempel som talar för långväga kontakter är det brons som har hittas på Gotland, då Gotland 

är en ö så måste bronset ha skeppats in vilket även detta tyder på långväga kontakter 

(Runesson, 2014:91). 

 

Skeppssättningar är ett talande exempel på kulturkontakter inom Skandinavien och 

Östersjöområdet, då dessa lämningar återfinns runtom i dessa områden under samma period 

(Runesson, 2014:84). Inom det europiska nätverket under bronsåldern var skeppet både ett 

färdmedel och en symbol, och på det visset är skeppet en förmedlare av både interaktion och 

kunskap över stora avstånd (Wehlin, 2013:131). Enligt Skoglund (2009:212) var en större del 

av bronsålders befolkning involverade i skeppets symbolik än vad befolkningen var på 

fastlandet, detta kan påvisa att Gotland hade ett mycket starkare band till skeppen och havet.  

Detta för att fler individer blev begravna i skeppssättningarna jämfört med fastlandet 

(Skoglund, 2009:211). Denne skeppssymbolik kan möjligen vittna om långväga kontakter 

med medelhavsområdet som under samma period också hade en stark skeppsymbolik i sina 

lämningar (Burenhult, 2011:208). Även de gravrösen som finns på Gotland är ett tecken på ett 

kulturellt nätverk, då rösen återfinns på många bronsålderplatser runtomkring i Europa. Dessa 

konstruktioner är inte bara tecken på kontaktnätverk med andra delar av Europa, utan även 

tecken på interna nätverk, då det krävs en viss organisation och mankraft för att uppföra 

dessa. 

 

Det som kan ses i nätverk är att Gotland hade kontakter ett flertal olika områden under 

Bronsåldern, det finns influenser från Mälardalen, södra Skandinavien och även Baltikum. 

Men även möjligtvis influenser ännu längre ifrån. 

 

 

 

2.3 Rösen 

Även om merparten utav rösen uppfördes under den äldre bronsåldern, så är inte alla 

konstruerade under denna period. Det finns till exempel större rösen i Gamla Uppsala som är 

daterade till järnålder, det finns även rösen som är daterade till yngre bronsåldern (Sommar, 

2012:16). Rösen uppfördes ofta på höjder i landskapet med överblick över landskapet, annars 

så är placering nära vatten vanligt som till exempel vid kuster och våtmarker. 

Begravningssättet som ledde till rösena börjades sannolikt under yngre stenåldern, då genom 

att muromgärdade hällkistor som med tiden blev rösena (Martinsson-Wallin och Wehlin, 

2017:230–231). 
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Antalet rösen på Gotland är svårt att bedöma, då en del kan ha försvunnit med tiden, och alla 

rösen är inte bronsåldersrösen. Rösen kan ha försvunnit när Gotlands våtmarker och myrar 

dikades ut, då rösen ofta var belägna intill våtmarker och liknande områden. Även 

uppodlingen av Gotland kan ha förstört rösen och det kan bidra till att det ser ut som om att 

det är fler rösen längs med kusterna (Sommar, 2012:17). Enligt FMIS så uppgår antalet 

registrerade rösen på Gotland till 1016 stycken. Det finns dock cirka 400 rösen som är över 10 

meter i diameter på Gotland (Runesson, 2010:79). Rösen är den formen utav 

bronsåldersgravar som är flest i antalet på Gotland (Runesson,2014:73). Både antalet och att 

dessa konstruktioner krävde en större ansträngning att uppföra gör dem intressanta utifrån ett 

centralplatsperspektiv och även utifrån ett nätverksperspektiv. Sett från ett centralperspektiv 

så är koncentrationer utav rösen intressant i att den kan påvisa att det har funnits ett större 

antal människor i det området under en längre period. Sett utifrån en nätverkssyn så är det 

intressant i att det skulle ha krävts ibland ganska omfattande nätverk och organisering för att 

uppföra dessa rösen som i vissa fall kan vara väldigt stora. 

 

Rösen på Gotland är oftast byggda i kalksten på grund (på den norra delen av ön) av 

tillgängligheten till denna typ av material, till skillnad från fastlandet där merparten utav rösen 

är byggda av gråsten. Det är en skillnad emellan rösen och högar, i att rösena är konstruerad 

utav endast sten, medan högarna har en täckning utav torv eller jord. Bronsåldersrösen har 

ofta en diameter på 10 meter eller mer, och höjden på gotländska rösen varierar emellan från 

knappt en meter till åtta meter (röset vid Uggarde i Rone socken) (Runesson, 2014:73). 

Uggarde röset är också det största gotländska bronsålderöset med en diameter på 43 meter. 

Rösen har oftast en inre konstruktion som består av en hällkista eller kallmurad sten för 

obrända lik, medan för kremerade lik så är det oftast mindre gömmor eller utströdda lager av 

de kremerade materialet. 

 

Den variant av röse som är typiskt för Gotland är kraterröset. Denna form utav röse är typisk i 

att röset är att de har en trattformad öppning i mitten utav röset. Många rösen har dock 

plundringsgropar i mitten av dem utan att vara denna typ av röse. Den trattformade öppningen 

tros haft en inre träkonstruktion som var täckt av sten och när denna ruttnade bort så ramlade 

stenen in och skapade kratern (denna teori är dock i nuläget bestridd). Ett exempel på ett 

kraterröse är röset vid Kauparve, som är ett röse som är ca 23 m i diameter och ca 3 m högt 

(Burenhult, 2010:605). 

  

Rösena återfinns jämt fördelat över hela Gotland, men de större rösena och koncentrationerna 

utav dessa återfinns utmed bronsålders kustlinje (Nilsson, 1987:78). Rösena anlades ofta i 

närheten utav neolitiska gravområden, detta kan tyda på en form av kontinuitet i användandet 

av platserna. Dateringen utav rösen kan vara en komplicerad process då rösena vanligen har 

blivit återanvända flera gånger. Igenom detta så har rösena varit involverade i både 

begravningar och ritualer i dess närhet under en längre period som skapar lämningar. Exempel 

på detta är att rösen har sekundärbegravningar, det vill säga begravningar som har utförts efter 

den ursprungliga. Eller att rösen är belägna på äldre begravningsplatser (Martinssons-Wallin, 

2010:63). Även mängden av fynd runtomkring rösen skulle kunna förklaras med att rösen 

tjänade fler roller än endast gravplatser (Wehlin, Schönbäck och Gejvall 2012:76). 

 

Rösen är oftast ej belägna nära boplatser (Thedéen, 2018:124). Boplatserna var oftast belägna 

nära ängs- och åkermark och nära vattendrag eller liknande. Medan rösena var oftast belägna 

en bit ifrån boplatserna och vid havet eller höjder. (Thedéen, 2018:124–125). De större 

bosättningarna i landskapet har ofta ett antal större rösen i anslutning till dem, vilket kan 
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indikera på platskontinuitet. Större rösen behöver inte betyda att det är en rik och mäktig 

person som är begraven där, utan detta innebär att det är en släkts gravplats som har använts 

under flera generationer. Vid dessa tillfällen så har rösena byggts till eller byggts om. Detta 

kan även försvåra datering utav rösen då de kan ha byggts på i etapper under flera hundra år. 

2.4 Skärvstenshögar 

Skärvstenshögar består utav sten som av eld blivit söndersprängd och blivit skärvig och 

bränd. I dessa lämningar så återfinns även ofta keramik, djurben, kol och i vissa fall 

lämningar av bronshantering. Högarna innehåller även mulljord. Skärvstenshögar är en av 

form av bronsålderlämning som ofta kopplas till boplatser. Skärvstenhögar togs oftast i bruk 

under äldre bronsåldern 1500–1100 f.Kr och nyttjandet av dessa fortsätter att vara i bruk 

under yngre bronsåldern 1100–500 f.Kr (Thedéen, 2018:126). Tillkomsten utav 

skärvstenshögar uppkom förmodligen av ett behov att göra sig av med avfall och kasserad 

koksten, och blev senare använda i ritualer som till exempel begravningar (Rundkvist, 

1994:87). Just att skärvstenshögarna ofta innehåller kasserad sten från matlagning kan vara ett 

tecken på att i närheten till skärvstenshögarna fanns det antigen boplatser eller platser där 

människor samlades och åt, dessa övriga platser utöver boplatser kan ha varit centralplatser. 

Skärvstenshögen som fornlämning är omdiskuterad då den kan förekomma i flera olika 

former, skärvstenshög bör ses som ett samlingsnamn för flera olika lämningar (Jeppsson, 

2017:3) 

 

Tolkningen utav skärvstenshögarna har varierat, några av tolkningarna av dem som har 

diskuterats menar att dessa skulle vara avfallshögar eller kremeringsplatser. En teori som de 

flesta forskare är var överens om är att skärvstenshögarna skulle ha varit avfallshögar. I vissa 

skärvstenshögar finns även lämningar utav kremerat material från människor. Att det har 

återfunnits kremerat mänskligt benmaterial i dessa skärvstenshögar har fått vissa forskare att 

betona att dessa högar kan ha haft rituella egenskaper för bronsåldersmänniskan. 

Skärvstenshögar kan vara länkade till boplatser eller rituella aktiviteter (Thedéen,2018:125–

126). Enligt Wehlin så kan vissa skärvstenshögar tolkas som bålrester eller resterna efter 

sådana (Wehlin, 2013:131). Inom Mälardalsområdet har skärvstenshögar med rester av 

människor samma spridning som de utan (Rundkvist, 1944:83). Det är skillnad emellan 

skärvstenshögar med gravgömmor och skärvstenshögar utan dem, dem med gravgömmor är 

oftast mindre, rundare, har oftast en inre och en yttre krets av sten och ligger oftare på högre 

platser i landskapet (Rundkvist, 1994.85). 

 

Rundkvist menar dock att det är svårt att enas om hur bronsåldersmänniskorna såg på 

skärvstenshögar, de slängde både sopor och avfall i högarna men det finns även i vissa rester 

av människor. I moderna ögon kan detta te sig märkligt, det skulle kunna liknas vid att 

begrava människor i en komposthög eller soptipp (Rundkvist, 1994:83). Detta kan föra 

parallellerna till rösena, då vissa skärvstenshögar har inre konstruktioner som liknar de som 

finns i rösen (Thedéen, 2018:124–125). Även om merparten av skärvstenshögar ser ut att vara 

en form av avfallshög, så kan vissa av dem tolkas som en form av kultredskap (Runesson, 

2014:64). 

 

På fastlandet och i synnerlighet Mälardalen så återfinns skärvstenshögar i samband med 

boplatser (Thedéen, 2018:124–125). Enligt Runesson så finns det inget tydligt samband 

emellan boplatser och skärvstenshögar och andra former av lämningar på Gotland 

(Runesson,2014:121) Det finns dock skärvstenshögar på möjliga boplatsområden på Gotland 

(Runesson, 2014:37). En skillnad emellan skärvstenshögar på Gotland och fastlandet är att det 
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är ovanligt med lokaler med flera skärvstenhögar med en diameter över 10 m. En förklarning 

till detta kan vara att Gotland inte har samma omfattande kokgropssystem som var vanliga i 

södra Skandinavien under bronsåldern (Thedéen.2018:128). Dessa system kan ofta länkas till 

större boplatser (Thedéen.2018:128). Mycket av den svenska information om skärvstenshögar 

utgår från skärvstenshögar i Mälardalen, även om detta är fallet så kan kunskapen som finns 

tillämpas på de gotländska skärvstenshögarna. Angående spridning utav skärvstenshögar på 

Gotland så finns de i större grad över hela ön, fast den västra kusten av ön har mycket färre i 

jämförelse, detta påvisar skillnad mellan olika delar av ön (Runesson, 2014:62). 

Skärvstenshögar skulle kunna även ses som en resurshög, då den sönderbrända sten med 

lätthet skulle kunna användas till magring i keramiktillverkning och jorden i högarna till 

kompost då de innehåller en stor del mulljord med kol och sot (Runesson, 2014:66). Denna 

syn på skärvstenshögarna är ett bra argument för att de skulle vara ett samband emellan dem 

och boplatser, och i sin tur centralplatser. Skärvstenshögarnas placering i landskapet är inte 

slumpmässig, dessa högar är medvetet anlagda konstruktioner med kantkedjor eller 

koncentriska cirklar som omgärdar dem och som påminner om rösenas (Runesson, 2014:69). 

Även detta är argument för att skärvstenshögarna var en del någon form av rituellt syfte som 

skulle kunna länkas till boplatser och centralplatser. 

 

 

 

2.5 Skeppssättningar 

Skeppssättningar är en vanlig fornlämning i norra Europa, den förekommer främst i södra och 

mellersta Sverige. Skeppssättningar skulle kunna ses som en utveckling av de neolitiska 

megaliterna, istället för stenkonstruktioner så uppfördes stensättningar i form av skepp. Dessa 

konstruktioner härstammar vanligtvis från den yngre bronsåldern (1100 f.Kr. -500 f.Kr.) 

(Wehlin,2010:63). Det finns dock skeppssättningar från äldre bronsåldern (1700 f.Kr. -1100 

f.Kr.), men dessa är nästan uteslutande täckta av rösen eller högar (Burenhult, 2011:136). 

Skeppssättningstraditionen lever dock vidare fram tills vikingatidens slut 

(Bruenhult,2011:136) Avbildningar av skepp återfinns på flera olika sätt under bronsåldern, 

ibland annat på hällristningar och rakknivar (Burenhult, 2011:134 137). Skepp återfinns även 

inom gravkontexter in i den äldre järnåldern (Wehlin, 2014:513). En skeppssättning består 

vanligtvis utav glest placerade stenblock i en skeppsform, i vissa fall så är stenblocken ersatta 

av hällar eller så är formen markerad av stenar eller låga hällar. Skeppssättningar är relativt 

enkla konstruktioner i första anblick, men de krävde både mankraft och organisering för att 

uppföra dem. 

 

De flesta skeppssättningarna i Sverige från bronsåldern finns längs med östersjökusten med 

en koncentration utav dem på Gotland (Burenhult,2011:137). Gotland har som 

bronsåldersområde den största koncentrationen med cirka 400 skeppssättningar från denna 

period (Wehlin, 2013:13). Skeppssättningarna på Gotland är oftast belägna längs med 

Gotlands kustlinje och vattendrag. Av de 54 utgrävda skeppssättningarna på Gotland så 

innehöll endast 14 rester av gravar (Wehlin, 2010:93). 

De gotländska skeppssättningarna skiljer sig från övriga skandinaviska skeppssättningar i att 

de flesta är utav en större storlek i jämförelse, och ofta är i en storlek som skulle kunna vara 

likvärdig till skepp under bronsåldern (Burenhult,2011:138) De gotländska 

skeppssättningarna är även oftast mer synliga i landskapet jämfört med det övriga landet och 

det är som om de är mer för den generella befolkningen än för en mindre grupp (Skoglund, 

2009:210). 
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Det förekommer tre typer utav skeppssättningar, typ 1, typ 2 och typ 3 på Gotland, denna 

indelning härstammar från Harald Hansson (Wehlin,2013:58). 

Typ 1 består vanligen utav jämnstora resta stenar, dessa är oftast glest uppställda i 

skeppssättningen. Denna typ av skeppssättning är oftast kortare, i vanliga fall 6 till 10 meter i 

längd och 2 till 4 meter i bred och har ett längd/bredd-index mellan 2:1 och 4:1. Typ 1 har 

även vanligen midskeppsstenar placerade halvvägs emellan stävarna. Ändarna på denna typ 

av skeppssättning ser oftast likadana ut i utseende med undantag i vissa fall då en av 

stävstenarna kan vara större. Materialet i typ 1 skeppssättningar är stenar som verkar vara 

valda för sina naturliga former och har ej bearbetats (Wehlin, 2013:58). 

Typ 2 består av mindre och mer tätt lagda stenar, i vissa fall förekommer det större stenar i 

ändarna. Denna typ av skeppssättning är jämfört med typ 1 både längre och smalare i 

jämförelse, de är vanligen 10 till 20 meter långa och 2 till 5 meter breda och deras 

längd/bredd-index ligger emellan 5:1 och 8:1. Skillnaden emellan typ 2 och typ 3 är att i typ 2 

skeppssättningar så är kantstenarna är mycket mindre och är lagda istället för uppresta. Typ 2 

skeppssättningar har ibland dubbla kantkedjor av stenar, detta är inte exklusivt för typ 2 det 

finns både dubbla och tredubbla kantkedjor i övriga typer men dessa är dem oftast stöd för de 

större stenarna (Wehlin, 2013:59). 

Typ3 består vanligen av stenar mindre än typ 1, men höjden på stenarna ökar mot ändarna på 

skeppssättningarna och kan tolkas som en skeppsreling. Typ 3 har resta stenar som typ 1 men 

de saknar midskeppssten, typ 3 är även ofta fyllda med sten. Typ 3 är vanligen emellan 10 till 

20 meter långa och 2 till 5 meter breda med ett längd/bredd-index mellan 5:1 till 8:1 (Wehlin, 

2013:59). 

 

Typ 2 och 3 skiljer sig mot typ 1 i att ändarna kan skiljas åt så att fören och aktern kan 

urskiljas (Wehlin, 2013:60). Hos samtliga typer av skeppssättningar så är dock stävarna 

nästan alltid högre än de övriga stenarna, dessa kan i vissa fall vara upp till två meter höga 

(Wehlin,2010:60). Stenmaterialet i skeppssättningarna är vanligen gråsten/granit, men på den 

norra delen av Gotland så förekommer skeppssättningar i kalksten dessa finns även på övriga 

Gotland (Wehlin, 2013:60). Det som märks i valet utav stenmaterialet är att stenarna oftast 

har en flat undersida mot marken i skeppssättningen (Wehlin, 2013:61) Alla typer av 

skeppssättningar kan påträffas ensamstående eller i mindre grupper, i de flesta fallen så är alla 

skeppssättningar i en grupp av samma typ (Wehlin, 2013:61). Det finns ett par lokaler på 

Gotland där rester av skeppssättningar har påträffats, i dessa fall så är det diken fyllda med 

stensplitter och grus som bildar formen av en skeppssättning (Wehlin, 2013:61). Om dessa 

ursprungligen haft resta stenar eller varit en annan form av konstruktion är svårt att avgöra, 

möjligen av trä, i vissa av dessa så har rester av träkonstruktioner påträffats (Wehlin, 

2013:61). 
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2.6 Brons 

De föremål som är intressanta i denna kandidatuppsats är främst import och exportföremål, då 

det är dessa föremål som kan berätta om nätverk. Importföremål som till exempel koppar och 

tenn är intressanta, då dessa råvaror ej förekommer naturligt på Gotland. Dessa råvaror måste 

ha importerats, i detta så kan då handelskontakter påvisas med olika delar utav Europa. De 

bronsföremål som har hittats på Gotland kan förmodligen använts som utryck för den sociala 

hierarkin i samhället, där makteliten hade majoriteten utav bronsföremålen (Runesson, 

2014:94). En tydlig skillnad emellan utbredning utav bronsföremål och gravar kan ses, i att 

gravarna oftast är mer bundna till kusten till skillnad från bronset som återfinns oftast inåt ön 

(Thedéen.2018:126).  

 

På Gotland finns det ett antal olika fynd av bronsföremål, som exempel så finns det depåfynd 

utav föremål, svärd, dolkar, spjutspetsar, holkyxor och halsringar. Majoriteten utav bronsfynd 

på Gotland påträffades under sent 1800-tal till mitten 1900-talet, då myrmarker blev utdikade 

för att bli odlingsmark (Runesson, 2014:85). Bronset är oftast nedlagt i depositioner som kan 

tolkas som rituella offer, och dessa återfinns ofta intill myrar eller våtmarker inåt land 

(Thedéen.2018:126). Antalet bronsfynd med känd fyndplats uppgår till 430, utöver dessa 

finns även 107 fynd utan känd fyndplats (Runesson, 2014:86). Dessa bronsföremål är till 

största del gravgåvor eller depåfynd/offer, men en stor del av antalet bronsfynd är dock 

lösfynd men dessa kan även ha härstammat från liknande kontexter som blivit förstörda 

(Runesson, 2014:86). Majoriteten av bronsfynden kan dateras till den yngre bronsåldern, och 

flertalet av fynden är yxor (Runesson, 2014:86).  De bronsfynd som har känd fyndplats har en 

jämn spridning över Gotland (Runesson, 2014:93). Men vid närmare analys så kan visa 

mönster av bronsföremål från yngre bronsåldern vissa mönster, särskilt nordöstra, sydöstra 

och sydvästra delarna av ön (Sommar,2012:38–39). I nordöst är det ett område med flera 

bronsnålar, det sydvästra har många halsringar och nålar och sydöstra har flera holkyxor 

(Sommar, 2012:38–39). De bronsfynd som finns är förmodligen ej länkade till boplatser, då 

särskilt depåfynden har en så tydlig koppling till våtmarker (Runesson, 2014:94). Att länka 

bronset till centralplatser är svårt då det ej har påträffats en lokal där brons framställdes på 

Gotland, utan bronset måste ha fraktats till ön (Runesson, 2014:93–94). Av bronsfynd som 

finns på Gotland är 77 av dem holkyxor, vilket är den vanligaste typen av föremål och dessa 

har en jämn spridning på Gotland (Sommar, 2012:31). Det har hittats 23 bronssvärd med 

miniatyrsvärd inräknat, de flesta av dessa återfanns av privatpersoner och saknar egentliga 

platsdata (Sommar, 2010:19). 

 

Det finns 64 depåfynd från bronsåldern på Gotland, där 16 av dem är daterade till äldre 

bronsåldern och de resterande 48 är daterade till yngre bronsåldern, dessa depåer har en 

spridning på den västra sidan av ön med fler i den södra delen av ön (Sommar, 2012:25) 

(Runesson, 2014:87). De gotländska depåfynden från bronsåldern har en koppling till 

myrmarker och är förmodligen till mestadels rituella offerdepåer (Runesson, 2014:90). I de 

gotländska depåerna utgör yxor, svärd och dolkar majoritet av bronsföremålen under den 

äldre bronsåldern och under den yngre bronsåldern är majoritet ringar följt av nålar och yxor 

(Runesson,2014:90). Utifrån depåfynden så skulle man kunna argumentera för att dessa 

områden hade närhet till ceremoniella platser ditt brons forslades för sedan bli distribuerat av 

en maktelit (Runesson, 2014:93).  

 

Det finns 94 bronsfynd i bronsåldersgravar, varav 36 av dessa är från den äldre bronsåldern 

och 54 är från den yngre och 4 med osäker datering (Runesson, 2014:91). I jämförelse med 
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det stora antalet bronsålder gravar som finns på Gotland så är 94 ett väldigt litet antal, detta 

kan bero på inventering var dålig i början, att alla gravar inte är fullt undersökta eller så är det 

för att istället för gravgåvor så blev bronsföremålen offer i depåer (Runesson, 2014: 91). 

 

 

 

 

2.7 Fornborgar 

I Sverige finns det cirka 1000 fortifikationsanläggningar från förhistorisk tid, de flesta av 

dessa är fornborgar. I dessa förhistoriska anläggningar så nyttjades det material som fanns på 

plats vid bygget av dem, det är först under medeltid som special material används i byggandet 

av dessa. Dessa fornborgar var ofta simpla konstruktioner men det finns exempel på mer 

komplicerade fornborgar med flera murar och vallar (Burenhult: 2011:431–435). Nyare 

forskning om fornborg visar att dessa var mer än en försvarsanläggning, fornborgarna 

tjänande andra syften som till exempel kultplatser, befästa hantverksgårdar och marknader. 

(Burenhult, 2011:428–429). Exempel på detta finns i Gutalagen där det berättar om förbjudna 

hedniska bruk, så nämns stavgårdar som har tolkats som palissadinhägnade kultplatser 

(Burenhult, 2011:430). Under järnåldern så hade metallhantverk även en stark koppling till 

fornborgarna (Wehlin, 2013:41–42). Fornborgar kan utifrån detta bedömas som centralplatser, 

då dessa platser inte bara krävde tid, resurser och nätverk för att byggas och individer 

samlades på och runtom dessa platser. 

 

På Gotland finns det 86 registrerade fornborgar, varav 45 av dessa är flatmarks- och 

myrborgar. Fornborgar av flatmarks typen finns vanligast på Gotland och Öland, och de 

gotländska dateras oftast till den äldre järnåldern (Runesson, 2014:105–107). De gotländska 

fornborgarna var sannolikt omgärdade av en vall med en palissad (Wehlin, 2013:43).  Även 

om dessa fornborgar ej sammanfaller med bronsålderslämningarna i datering, så är det 

intressant i fall om dessa fornborgar kan länkas till platser med koncentrationer utav tidigare 

typer av lämningar. Om dessa kan länkas så kan det argumenteras för att det finns en 

platskontinuitet på dessa platser som sträcker sig från bronsåldern till järnåldern. 
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3. Presentation av materialet 

 
3.1 Introduktion till materialet 

Materialet i denna kandidatuppsats kommer från Riksantikvarieämbetets databas FMIS. Som 

nämnts i källkritiken så kan FMIS vara ett något trubbigt verktyg, som kommer att ses nedan 

när informationen omvandlas till GIS. Utöver detta används litterärt material. 

 

3.2 Rösen 

 
Figur 1:Rösen på Gotland utifrån FMIS 

Valet utav rösen som en del utav koncentrationsanalysen gjordes då dessa 

bronsålderlämningar är både en av de mer ikoniska lämningarna från denna period och att 

rösena är konstruktioner som både krävde mankraft och nätverk för att konstrueras. 

 

jag valde att använda mig utav alla 1016 registrerade rösen i FMIS. Argumentet för att 

använda alla 1016 rösena från FMIS i undersökning, även rösen under 10 meter i diameter, är 
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att utifrån direkta dateringar eller undersökningar av fynden i dessa så har dem som har 

undersökt kunnat dateras till yngre bronsåldern (Runesson, 2014:73). Utöver detta anser jag 

att nyttjandet utav alla registrerade rösen kan ge en bättre bild av spridningen av rösena. 

 

När informationen (shape-filer) överfördes från FMIS till GIS (Arcmap) gick antalet rösen 

från 1016 till 720 rösen, förklarningen till detta är att vissa av rösen ingår i andra lokaler och 

platsdatan räknas som samma på dessa, vilket gör att det är färre i GIS än i FMIS. Utöver 

detta så gjordes all information om till punkter, detta för att underlätta analyserna. Denna 

omvandlingen kan ha påverkat de rösen som var i linje eller polygon i att deras läge kan ha 

flyttats något, men detta är anser jag vara försumbart. 

 

Det som kan ses i spridningen på kartan utav rösen, är att rösena finns i grupper längs med 

kusterna och det finns få rösen inåt land på Gotland. I Jämförelse med Sommars karta över 

rösen med en diameter över 10 meter så har båda ungefär samma utbredningsmönster 

(Sommar, 2012:18). Detta stärker mitt argument för att använda alla tillgängliga rösen för att 

få mer information till analysen. 
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3.3 Skärvstenshögar 

 
Figur 2: Skärvstenshögar på Gotland utifrån FMIS 

Stenskärvshögars valdes utifrån att dessa kan kopplas kan kopplas till både boplatser och 

eventuella rituella aktiviteter under bronsåldern. 

Utifrån FMIS så finns det 212 skärvstenshögar registrerade på Gotland. Inget urval skedde 

utan alla registrerade skärvstenshögar användes för studien. Detta för att skärvstenshögar är 

en typisk bronsålderlämning som främst förekommer under denna period (Runesson, 

2014:59). När informationen överfördes från FMIS till GIS gick antalet skärvstenshögar från 

212 till 192, samma förklarning som till rösena gäller här. Även samma omvandling av 

informationen till punkter gjordes. 
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3.4 Skeppssättningar 

 
Figur 3: Skeppssättningar på Gotland utifrån FMIS 

Valet utav skeppssättningar gjordes utifrån att dessa bronsålderlämningar är en av de mer 

talrika på Gotland från denna period. Skeppssättningar kräver även olika former utav nätverk 

för att kunna uppföras, det krävs nätverk som organiserar människorna till att bygga 

skeppssättningarna. 

 

Vid sökning av skeppssättningar i FMIS så användes sökningen Sten krets i form av skepp 

och stensättning i form av skepp. Sten krets i form av skepp hade 263 registrerade 

skeppssättningar och stensättning i form av skepp hade 12 registrerade. Detta ger 275 

skeppssättningar. När informationen överfördes till GIS så blev antalet stenkrets i form av 

skepp totalt 198 och stensättning i form av skepp 5 stycken, dessa omvandlades som på 

samma sätt som de andra lämningarna till enbart punkter, sen användes verktyget merge för 

att få ett lager med totalt 203 skeppssättningar. Att antalet sjönk har samma anledning som 
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innan. Enligt Wehlin finns det dock cirka 380 skeppssättningar på Gotland (Wehlin, 2010:92). 

Denna skillnad på nästan 200 skeppssättningar kan förklaras med enligt Wehlin att ett antal 

fel hade gjorts när den analoga informationen gjordes om till digital (Wehlin, 2013:18). 

 

Den information som Wehlin har samlat in finns dock ej tillgängligt som shape filer för 

Arcmaps, utan detta skulle involverat att manuellt gå igenom den databas som Wehlin har 

skapat och sedan skapa en sådan fil för Arcmap utifrån denna. Detta är dock något som skulle 

för mig tagit en längre tid och det är därför jag har valt att använda mig utav FMIS:s databas 

för skeppssättningarna. Detta medför dock en felkälla i att inte alla skeppssättningar är med i 

analysen, fast även om alla ej är med så argumenterar jag för att denna information ändå är 

användbar, då spridningsmönstret bör vara liknande. 
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3.5 Fornborgar 

 
Figur 4 : Fornborgar på Gotland utifrån FMIS 

Fornborgarna på Gotland dateras oftast till äldre järnåldern (Runesson, 2014:105). Även fast 

detta är fallet så är fornborgarna med för att kunna både analysera huruvida fornborgarna var 

nära till bronsålderkoncentrationer och om det finns en kontinuitet som kan ses i 

fornborgarnas placering. 

Utifrån FMIS så finns det 86 fornborgar registrerade på Gotland, följande samma metoder 

som med de övriga lämningarna så har vi ett punktlager med 86 fornborgar. Jag har valt att 

använda alla registrerade fornborgar för att kunna få en så vid överblick i analysen som 

möjligt. 
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4. Analys 
4.1 Inledning 

Jag har valt att använda de sju första Gotlandssocknarna i analysen som har flest antal av en 

lämningstyp, då detta ger utrymme för att se samband emellan dem med flest lämningar. De 

analysmetoder I Arcmap som jag har valt att använda är spatial analys och kernel density. 

Den spatial analys är för att analysera antalet lämningar i en socken. Kernel density används 

för att få fram koncentrationerna utav alla lämningarna. Det som är utav intresse i dessa 

analyser är att se var i landskap på Gotland som lämningarna finns och hur de förhåller sig till 

varandra. 

 

4.2 Rösen 
Rösen på Gotland är flest längs med kusterna och mer koncentrerade på den östra kusten utav 

ön, med undantag för områdena runt Tofta och Sanda socknar. Rösena är även mer 

koncentrerade på den norra sidan jämfört med en södra. I Analysen så användes 720 punkter. 

De sju socknarna med flest rösen är Lärbro 70 st, Vallstena 33 st, Tofta 28 st, Rone 27 st, 

Hangvar 23 st, Fårö 23 st och Gothem med 21 rösen. Totalt 225 fördelade på dessa 7, de 

resterade rösena är fördelade på 66 socknar, 19 socknar saknar rösen. 

 

4.3 Skärvstenshögar 

Skärvstenshögarna är mer vanliga i på den östra kusten av Gotland och särskilt den sydöstra 

delen av kusten. Den västra sidan av Gotland har ytterst få skärvstenshögar. De sju socknar 

med flest stenskärvshögar är Alskog 14 st, Lärbro 13 st och Hangvar 10 st, Etelhem 9 st, 

Garda 9 st, Stånga 8 st, Fårö socken med 8 skärvstenshögar. Totalt är 71 skärvstenshögar av 

192 i dessa 7 socknar, de resterande är fördelade över 50 socknar, 35 socknar saknar 

skärvstenshögar. 

 

4.4 Skeppssättningar 

Skeppssättningarna på Gotland har ungefär samma spridning som rösena, de finns mestadels i 

närheten till kusten med ett mindre antal på det inre av Gotland. Med flera i den nordöstra 

delen utav ön. De sju socknar med flest skeppssättningar är Gothem 14 st och lärbro 11 st, 

Rute 9 st, lau 9 st, Hall 8 st, Hejnum 8 st och Norrlanda socken med 7 st skeppssättningar. 

Totalt är 66 skeppssättningar av 201 i dessa 7 socknar, de resterande är fördelade över 42 

socknar, 43 socknar saknar skeppssättningar. 
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4.5 Socknar med Flest lämningar 

 
Figur 5: Socknar med flest lämningar av typen Rösen, Skeppssättningar och Skärvstenshögar. 

Det finns 92 socknar på Gotland. Av de 1113 lämningarna som används i Arcmap för denna 

analys är 319 i de rödmarkerade socknarna. De sju socknarna som har flest lämningar av 

dessa 3 typer är Lärbro 94 st, Fårö 42 st, Vallstena 40 st, Rone 39 st, Hangvar 35 st, Gothem 

35 st, och Rute socken med 34 lämningar. Som setts tidigare är även dessa mer koncentrerade 

till den nordöstra delen utav Gotland. 
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4.6 Kernel analys 

 

Figur 6: Kernel density analys utifrån Rösen,skärvstenshögar och skeppssätningar 

De röda områdena är dem områdena med koncentrationer utav rösen, skeppssättningar och 

skärvstenshögar. Den största av koncentrationerna av lämningar är på norra Gotland, och den 

ligger i socknen Lärbro. Efter Lärbro i storlek är koncentrationen i Vallstena socken och en 

koncentration som täcker delar utav Fole, Hejnum och Lokrume socknar de två större. Utöver 

dessa större koncentrationer så finns det tre mindre i Anga/Kräklingbo, Eke/Rone, och i 

Tofta/Eskelhem socknarna. Det finns två ännu mindre koncentrationer i Alskog och Sproge. 
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4.7 Kernel analys med fornborgar 

 

Figur 7: Jämförelse utav fornborgar och koncentrationer 

Inga av fornborgarna är belägna direkt på någon av koncentrationerna (röda områden), utan 

dessa tycks befinna sig mer i närheten utav dem istället eller helt fristående från 

koncentrationerna. 
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5. Diskussion 

 
5.1 Inledning 

I analysen så kan mönster börjas ses i spridningen och koncentrationen utav lämningarna, Jag 

har då valt att tolka dem både individuellt och som en samlade grupp. Tolkningarna i denna 

diskussion bygger på den tidigare information i bakgrund och min egen teori. 

 

 
 

5.2 Diskussion om rösena 

Av dom tre valda lämningstyperna så är även rösen den mest talrika utav dem, detta kan 

tolkas som att rösena var en integrerad del utav den gotländska bronsålderskulturen. Utifrån 

analysen kan man se att det finns ett mönster för rösenas placering på Gotland, de finns i 

större utsträckning längs med kusterna. Rösen är även till större del belägna på den östra 

kusten av ön, med undantag för Tofta och Sanda sockenområdena. Att så många av rösena 

ligger längs med kusterna kan tolkas som att utöver gravar så kan rösena även fungerat som 

en slags markör i landskapet som skulle signalera att detta område var den släktens område. 

Rösena skulle även kunna ses som en maktsymbol, för att visa upp den ekonomiska makten 

som dem som byggde rösena hade. Även om rösena är en relativt simpel konstruktion så 

krävs det dock både en ekonomisk bas och organisation för att konstruera ett röse, och det 

hela i sin tur behöver nätverk och kontakter för att möjliggöra detta. 

Att rösen är belägna vid kusterna skulle enligt mig kunna bero på att havet och vattnet var en 

viktig del inom den gotländska bronsålders ”religionen”. På samma sätt som skepp är en 

vanlig symbol inom bronsålderssymboliken. Eftersom Gotland är en ö som ligger rätt isolerat 

i Östersjön, så borde havet/vatten och skepp varit en del av både vardagen och det rituella för 

bronsåldersmänniskorna som bodde på ön. 

 

Dessa koncentrationer utav rösen tyder även på att det skulle funnits en längre platskontinuitet 

på dessa platser, då rösena restes oftast av familjer/släkter och flera på samma ställe kan 

tolkas som om att det pågått under en längre tid. Det skulle även kunna tolkas som att det 

fanns flera familjer/släkter inom dessa områden. Rösen användes även under järnålder och 

vikingatida perioderna för olika rituella aktiviteter, bland annat förfäderskult, där förfäderna 

dyrkades genom en form av hjältedyrkan. 

 

Att det finns många rösen längs med den östra kusten av Gotland, kan tolkas som att det 

skulle funnits fler kontakter österut på ön, vilket skulle leda till att fler människor fanns på 

denna sida av ön. Detta i sin tur gör att dessa koncentrationer skulle kunna kopplas till 

centralplatser, vilket inte är en omöjlighet då det bör ha funnits sådana platser i samband med 

nätverk och kontakter. 
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5.3 Diskussion om Skärvstenshögarna 

Det som är intressant gällande skärvstenshögarna är att de är koncentrerade på den östra 

kusten utav Gotland, med så få av dem på den västra kusten. Det är även intressant att det är 

så många skärvstenshögar belägna i den sydöstra delen av ön. Denna ojämna fördelning utav 

skärvstenshögar skulle kunna förklaras med att det fanns fler boplatser på den östra och 

sydöstra kusten, då utifrån Thedéens teori att dessa skulle vara kopplade till boplatser. Detta 

skulle även passa in när man ser på de andra lämningarnas spridning över ön, de förhåller sig 

till den östra kusten av ön i större utsträckning. En annan förklarning till denna fördelning 

utav skärvstenshögar kan helt enkelt vara sådan att dessa lämningar har under tidens gång 

blivit förstörda eller använda som resurser, då genom att stenen återanvändes i andra syften. 

Detta skulle kunna förklara varför det är så få skärvstenshögar på den västra sidan av Gotland. 

 

Där koncentrationerna utav skärvstenshögarna finns skulle kunna tolkas som antigen 

boplatser eller områden i närheten till centralplatser, med tanke på spridningen i landskapet så 

anser jag att det kan tolkas som en centralplats. Då det borde finnas fler skärvstenshögar på 

den västra sidan av ön om skärvstenshögarna var mer kopplade till boplatser. 

 

 

 

 

5.4 Diskussion om Skeppssättningarna 

Skeppssättningarnas spridningsmönster på Gotland förhåller sig ganska likt rösenas mönster. 

Skeppssättningarna finns i störst antal längs med kusterna, men till skillnad från rösen så är 

antalet på öst och västkusten något mer jämnfördelat, men den östra kusten av ön har dock 

fler. Skeppssättningar och rösen är både starka indicier för lokala nätverk i att de samlar folk 

och långväga nätverk genom att själva iden om dessa konstruktioner har spritts till Gotland. 

 

 

5.5 Diskussion om Fornborgarna 

Även om merparten utav fornborgar uppfördes under järnålder så kan det vara intressant att 

analysera eventuella samband emellan dessa och koncentrationerna utav lämningar. 

Fornborgar skulle kunna bedömas som centralplatser, då dessa platser inte bara krävde tid, 

resurser och nätverk för att byggas och individer samlades på och runtom dessa platser. Dessa 

platser fungerade även som maktcentrum därifrån en maktelit oftast utgick ifrån. 

Det som ses i analysen är att det finns en del fornborgar som ligger nästan direkt på 

koncentrationerna av bronsålderslämningar, men de flesta av fornborgarna ligger längre ifrån 

koncentrationerna. Det som är intressant här är de fornborgarna som ligger nästan direkt i 

dessa områden, enligt mig kan det argumenteras för att dessa platser med både 

koncentrationer utav bronsålderlämningar och närheten till fornborgar skulle kunna vara 

centralplatser. Detta är baserar jag på Helgessons och Näsmans teorier om centralplatser. 

 

5.6 Diskussion om Koncentrationerna 

Det som är intressant är att merparten utav koncentrationer är belägna på den östra och norra 

sidan utav Gotland. Det är inom dessa koncentrationsområden som jag bedömer att 
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centralplatser möjligtvis kan ha legat. Detta skulle kunna tolkas som om att den östra och 

norra sidan av ön var mer bebodd eller så kanske dessa områden hade rituella innebörder för 

den gotländska befolkningen. Med den dåvarande kustlinjen så hade de flesta rösena varit i 

närheten eller vid kustlinjen vilket skulle ha gjort att dessa var synliga från havet sett, detta 

kan vara för att markera till icke bronsålders gotlänningar att denna ö ”ägdes” utav 

gotlänningarna. Eller så kanske det var en uppvisning av ekonomisk makt och de ville visa 

upp sina rösen och skeppssättningar. Inom de norra koncentrationerna så gick kustlinjen under 

bronsålderns så att dessa områden hade en av dem större färdlederna i Östersjön, och detta 

kan förklara mängden av bronsålderlämningarlämningar här. Men att det är den östra och 

norra delarna av ön som har flest koncentrationer kan påvisa att de möjligtvis hade starkare 

kontaktnätverk åt dessa håll i Östersjön. Dessa koncentrationer som finns utav 

bronsålderlämningar påvisar hög aktivitet under bronsåldern inom dessa områdena, vilket kan 

stärka hypotesen om att dessa områden skulle varit centralplatser. Då på grund utav den höga 

aktiviteten utav olika former och det förmodligen höga antalet människor.  en organisation 

och samhörighet för att uppföras, så kan det spekuleras i att i dessa områden utav 

koncentrationer så fanns det antigen ett större antal familjer eller att det var runt dessa 

koncentrationer som bronsålderns motsvarighet till den senare adeln fanns. 

Denna mängd utav bronsålderlämningar på Gotland kan påvisa att Gotland som ö i Östersjön 

var en viktig centralplats som helhet inom handelnätsverk, Gotland kunde även haft rituell 

innebörd på grund av mängden utav av lämningar. 

 

 

5.7 Diskussion om Nätverk 

Då Gotland har bevis för rika handelsnätverk under bronsåldern så är det ingen svårighet i att 

den kan existerat en form av maktelit som stod över familjer och släkter som både 

importerade brons och organiserade konstruktionen utav skeppssättningar och rösen. Dessa 

lämningar kan även vara en fortsättning från neolitiska konstruktioner som även dessa krävde 

förmodligen liknande former av organisation och nätverk. Då Gotland är så rikt på 

bronsålderslämningar så bör det funnits någon form av maktelit på ön, och en maktelit 

behöver en plats för sin makt att utgå ifrån det vill säga en centralplats. Därav så kan dessa 

koncentrationer kunna tolkas som centralplatser inom ett lokalt nätverk på Gotland för den 

maktelit som då fanns där och även centralplatser som hade kontakt utåt med Östersjön och 

fastlandet. Även den närheten till kusten och vattnet som finns i koncentrationerna kan tyda 

på att vattnet var en viktig färdväg och då del i det gotländska bronsålders nätverket. 
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6. Resultat  
Kan då koncentrationer utav bronsålderlämningar påvisa centralplatser? Svaret på denna 

frågeställning är att koncentrationer sannolikt kan påvisa centralplatser. Detta grundar sig på 

den tidigare forskningen och att det finns sådana väldefinierade koncentrationer utav 

bronsålderlämningar på Gotland. 

Frågeställningen gällande om det fanns centralplatser på Gotland under bronsåldern är svår att 

besvara. Men utifrån den tidigare forskning och de bevis som kom fram i analysen på att det 

finns koncentrationer har det sannolikt funnits centralplatser på Gotland under denna period. 

Detta är främst i dem områden med högre koncentrationer. De områdena med störst 

sannolikhet för att centralplatser skulle funnits är inom Lärbro socken följt av Vallstena 

socken och ett område som ligger inom Fole, Hejnum och Lokrume socknar. Detta är dock 

endast fallet om centralplatserna faktiskt är länkade till koncentrationerna. 

 

Kan dessa centralplatser länkas till nätverk? Denna frågeställning kan besvaras med att 

centralplatserna kan kopplas till nätverk och kontaktnätverk, då centralplatserna förmodligen 

skapades av en maktelit som hade kontakter och nätverk både lokalt och med resten av 

Östersjön. De lämningstyper (rösen, skeppssättningar) som finns inom dessa är även av den 

sorten så de bör haft kontakter och nätverk för att konstrueras. 

 

Vilka roller kunde centralplatserna haft under bronsåldern? Centralplatserna på Gotland under 

bronsåldern kan ha haft rollen som en bas för den maktelit som åtog sig att uppföra rösena och 

skeppssättningarna, och då fanns denna maktelit i anslutning till dessa koncentrationerna av 

lämningar. Centralplatserna kan även varit samlingsplatser eller religiösa platser, då dessa tre 

lämningar (rösen, skeppssättningar och skärvstenshögar) förmodligen haft starka 

anknytningar till den religion eller kult som fanns under bronsåldern på Gotland. 

Finn det ett samband emellan de olika typer av lämningar? Ja, det finns samband i hur de är 

fördelade över ön, alla typer av lämningar är i närheten till kusten och de flesta av dem är på 

den östra sidan av ön. Lämningarnas närhet till kusten kan tolkas som en länk till att vattnet 

och havet kan ha varit viktig symbolik inom den bronsåldersreligionen, med likhet med 

skeppen som även är en viktig symbol under bronsåldern i flera skandinaviska lokaler.  

 

Har brons en roll i att lokalisera centralplatser? Utifrån det materiellt i denna kandidatuppsats, 

så bör brons spela en roll i att lokalisera centralplatser och även vara en central del inom hela 

maktelit och centralplats dynamiken. 

Hur förhåller sig fornborgarna till eventuella koncentrationer utav bronsålderlämningar och 

möjliga centralplatser? I den analys som genomfördes så har inget direkt samband emellan 

fornborgarna och koncentrationers klarlagts mer än att en del utav fornborgarna uppfördes i 

närheten till dessa men ej direkt på koncentrationerna. 

Finns det ett mönster var koncentrationerna ligger på Gotland? Utifrån analyserna så finns det 

en viss partiskhet för lämningarna att vara belägna längs med kusterna och vara belägna på 

östra kusten utav Gotland. 
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7. Sammanfattning 
I denna kandidatuppsats var tre olika typer av bronsålderlämningar fokusen (rösen, 

skeppssättningar, stenskärvshögar) fokusen, och huruvida koncentrationer utav dessa kunde 

länkas till centralplatser. Syftet med denna studie är att försöka att klargöra huruvida det fanns 

centralplatser på Gotland under bronsåldern (1700 f.Kr.- 500 f.Kr.), och hur dåtidens 

kontaktnätverk var kopplade till dessa platser. Denna information kan ge en klarare bild över 

både hur det gotländska landskapet såg ut under bronsålder, men även hur Gotland var en del i 

Östersjöns kontaktnätverk under bronsåldern. Denna ämnar försöka påvisa vilka roller och 

influenser centralplatser kan ha haft under bronsåldern och hur dessa kan ha varit länkade till 

olika nätverk, både lokala och större nätverk och vilka möjliga nätverk dessa kunnat vara. 

 

Denna studie har som frågeställningar, fanns det centralplatser på Gotland under bronsåldern? 

Kan koncentrationer utav bronsålderlämningar påvisa centralplatser, kan brons spela en roll i 

detta? Kan dessa koncentrationer/centralplatser länkas till nätverk? Vilken roll kan dessa 

centralplatser haft under bronsåldern? Finns det samband emellan de olika koncentrationerna 

utav bronsålderslämningar? Hur förhåller sig fornborgarna till eventuella koncentrationer, och 

kan dessa länkas till centralplatser under bronsåldern? 

Utifrån dessa lämningar gjordes kartanalyser, där koncentrationerna utav dessa lämningar 

kunde uttydas. Det som framkommer i analysen är att lämningarna har en partiskhet för att 

vara belägna längs med kusterna och att vara belägna på den östra sidan av Gotland. De olika 

lämningarna är på många ställen i närheten eller på varandra vilket tyder på n lång 

tidskontinuitet. Att många av lämningarna är bundna till vatten påvisar att dessa hade ett 

symboliskvärde i landskapet som markörer, då för antigen makt eller ekonomisk makt. Detta 

kan även påvisa att vattnet spelade en stor roll inom nätverk och handel under bronsåldern.  

Det återfinns även ett antal större koncentrationer i analysen, dessa kan bedömas som 

centralplatser. Den största av dessa koncentrationer är belägen i Lärbro socken. Utifrån den 

information som fås från koncentration kan slutsatsen dras att centralplatser möjligen funnits 

på Gotland under bronsåldern och inom dessa områden med koncentrationer. 

Vidare forskning på detta område skulle kunna involvera att flera typar av lämningar 

inkopierades i analyserna, som till exempel gravfält och andra former utav konstruktioner. Då 

för att ge mer djup till analysen. 
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