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Abstract 

Winbergh, G. 2019. Elite and force or kin and counsel? Two interpretations of power on 

Gotland during Roman Iron Age. 

 

 

In the archaeological research about the Baltic Sea island of Gotland during Roman Iron Age, 

0–400 AD, two different approaches are visible: One that sees the community life on Gotland 

as different from the one on the main land with a relative stabile development, based on the 

family and kin, where no higher elite separate itself. The other perception emanates from the 

changes in southern Scandinavia, where an elite steadily grows and finally isolate itself as an 

aristocracy with unlimited power over others, the development on Gotland is no exception. 

This paper is about describing, investigating and explaining these two points of view. By 

using a selection of written sources the paper tries to answer three questions: What 

archaeological argumentations are there for that Gotland should be particular? What support 

the views that the island was a part of an over-regional development when it comes to 

struggle for power? What lies behind these very diverse positions among archaeological 

scholars?  

Two scholars, Kerstin Cassel and Frands Herschend, represents the two opposite 

standpoints and the three questions are to be answered by a comparison with two of their main 

archaeological works. This comparison, based on the other written sources and my own 

understanding, will show that the two different views on the gotlandish development can be 

traced to, more than anything, the two writers pre-understanding of their own scientific 

argumentations. 
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1. Introduktion 

Romersk järnålder på Gotland – i gravar, i husgrunder, i praktfulla guld- och silverskatter 
visar den sig, men det finns svårigheter i hur perioden ska tolkas. Spåren finns där, men vad 
betyder de? Det vi tror oss veta är att tiden, från Kristi födelse och 400 år framåt, är den 
fornnordiska epok då de första avtrycken av en social omvandling ägde rum som senare skulle 
fortsätta i stormannavälden, småkungariken och protostater.  

Det är därför som läsare av arkeologiska rapporter, avhandlingar, vetenskapliga artiklar 
och studentuppsatser om det vendeltida, det vikingatida eller det medeltida Gotland ofta stöter 
på den här meningen: Ända sedan tidig järnålder kan man spåra … Det är många gånger 
avgörande för tolkningen av senare arkeologiska epoker att forskningen förs tillbaka till den 
tid där avtrycken först sattes. 

Hur ser den romerska järnålder ut som forskningen hänvisar till? Utifrån de referenser 
som hänvisas till i litteraturförteckningen, uppfattar jag att det går att urskilja två divergerande 
uppfattningar: 

1/ Gotland är speciellt och utvecklingen på ön under romersk järnålder måste tolkas 
annorlunda än i övriga områden. Den här uppfattningen ser en relativt stabil 
samhällsutveckling baserad på familjen och släkten där ingen tydlig överklass avskiljer sig. 

2/ Gotland ingår i den sydskandinaviska utvecklingen och utgör inget särfall. Den här 
åsiktsfalangen menar att en elit sakta växer fram inom lokalsamhället, hur de avskiljer sig från 
omgivningen för att slutligen isolera sig som en aristokrati. 

Det föreligger alltså två, till synes oförenliga, arkeologiska uppfattningar om sociala 
förändringar på Gotland under romersk järnålder. Om utvecklingen under senare perioder ska 
kunna tolkas begripligt är det viktigt vilken av de bägge uppfattningarna som studenter och 
forskare grundar sig på: den särskiljande eller den allmänt övergripande.  

Det finns naturligtvis helt andra forskningsingångar till den här tiden, men när det gäller 
Gotland är den tudelade uppfattningen tydlig. Den här uppsatsen handlar om att beskriva, 
förklara och värdera dessa två motsägande arkeologiska inställningarna.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Var den sociala utvecklingen på Gotland ett särfall eller ingick den i samma 
förändringsprocess som kan urskiljas i övriga Sydskandinavien? Uppsatsens syfte är att 
klarlägga skillnaderna mellan de här två uppfattningarna och försöka svara på varför de har 
uppkommit. 

Med hjälp av tidigare forskning undersöker uppsatsen vilka belägg det finns för 
respektive uppfattning och hur de argumenteras i de skrivna källor som här har utvalts. Frågan 
är varför det över huvud taget vuxit fram två så motsägande tolkningar. 
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2. Bakgrund 

Makten har träget varit i centrum för den arkeologiska forskningen. Det handlar om vilka som 
styrde, varför de kom till makten och hur det kan ha gått till. Inte så konstigt, då forntida 
arkeologiska spår oftast handlar om lämningar efter någon välbeställd elit. För att förstå hur 
en stor del av det arkeologiska forskarkollektivet ser på den sociala omdaningen under 
romersk järnålder, kan en vetenskaplig sammanfattning som innefattar hela södra 
Skandinavien vara av värde. 

I det rika materialet av bosättningslämningar från perioden är det möjligt att urskilja en 
social hierarki som omfattade fyra breda klasser: 

1/ Små hushåll som kanske bestod av ofria eller beroende personer. De arkeologiska 
beläggen är inte övertygande, men de finns. 

2/ Mellanstora gårdar, kanske den största kategorin. Med 10–12 stallade boskapsdjur är 
de betydligt större än den första gruppen. De är ofta grupperade i by-liknande strukturer 
tillsammans med större gårdar av typ 3. 

3/ Bondgårdar med långhus och fähusdel för 18–20 stallade djur. De framträder i det 
arkeologiska materialet med ett betydligt större antal uthus, och ibland med en ceremoniell 
hallbyggnad. De hade möjligheter att härbärgera ett stort antal personer, förmodligen 
inkluderande slavar och andra typer av beroende arbetare. Några av de här bosättningarna var 
befästa med stenmurar eller palissader. 

4/ ”Hövdingarnas” gårdar som med sina klenoder av guld och lyxiga importvaror skiljer 
ut sig från övriga bosättningar. De innehåller ofta fynd som tyder på en omfattande 
hantverksproduktion. Inga större fähus har hittats, vilket tyder på att de utnyttjade omgivande 
gårdar för jordbruks- och boskapsproduktion (Pedersen & Widgren 2011: 59). 

Som synes är utgångspunkten här gårdarna. Det är just hus, gårdar och by-strukturer som 
utgjort det kanske främsta materialet när arkeologer försöker tolka omställningen under 
romersk järnålder. Det är också här som de skiljaktiga åsikterna om utvecklingen på Gotland 
framträder. Därför kommer uppsatsen huvudsakligen att behandla de motsägande åsikterna 
om hur en eventuell stratifieringsprocess ska uppfattas i skenet av förändrad 
bebyggelsestruktur. 
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3. Teori och metod 

Det går att urskilja två olika ståndpunkter ur nedan angivna källmaterial: En regional, ja 
närmast lokalt underifrån byggd, uppfattning om de speciella omständigheterna på Gotland 
som gjorde att någon allvarligare hierarkisk överbyggnad inte växte fram. En överregional 
tolkning, där de sydskandinaviska förändringarna av maktstrukturen också är giltiga för ön i 
Östersjön. Det är de två motsatta ståndpunkterna som granskas i uppsatsen. 

Grundhypotesen är att de två uppfattningarna som helheter är så motstridiga att de båda 
inte samtidigt kan ge en klargörande bild om utvecklingen av maktstrukturen på Gotland. Om 
hypotesen visar sig riktig kan det vara till hjälp för framtida studenter och forskare att välja ut 
lämpliga delar av resultatet för att fullfölja meningen: Ända sedan tidig järnålder går det att 
spåra … 

Någon enskilt övergripande teori kommer inte att användas, utan förklaringsmodellen 
bygger på litteraturjämförelser och värderingar av tidigare forskning. Det får anses vara en 
komparativ metod – att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser. Eftersom det 
handlar om en granskning av texter, kommer dock ett retoriskt förhållningssätt att finnas som 
bakgrund till tolkningen. Jag vilar här på Janne Lindqvists (2017: 15) definition: ”Retorik är 
studiet av hur ord och andra symboler används för att påverka”. 

Med ordet påverka avser Lindqvist sådant som att ordna, tolka eller skapa mening i vår 
värld. Termen beskriver därmed vad som händer när vi övertygas av argumenten i till 
exempel en vetenskaplig framställning, vad i texten det är som försöker övertyga eller 
övertala oss. Det är alltså inte bara arkeologiska fynd och fyndplatser som påverkar oss i en 
viss riktning, utan kanske lika mycket hur fyndkontexten framställs rent retoriskt (Lindqvist 
2017: 61). Det retoriska perspektivet återfinns i analyserna i kapitel 5. 

Det finns också ett teoretiskt verktyg som ansluter till hur materialet kommer att 
behandlas. Det är Ian Hodders begrepp entanglement, som handlar om hur sammanflätad och 
beroende av tingen den sociala människan blir över tid. En avgörande punkt i det här trassliga 
beroendet är att en pågående samhällsutveckling är svårstoppad och näst intill omöjligt att 
vända på (Hodder 2012: 105).  

Så, till exempel, saktade inte stratifieringen ner i södra Skandinavien under romersk 
järnålder, trots omfattande kriser för samhället med krigshandlingar, klimatförändringar och 
pestutbrott. Eliten var så intrasslad i de makt- och materiella fördelarna av sin strategi att 
någon väg tillbaka inte var möjlig. Frågan är då om, hur och varför gotlänningarna kunde stå 
utanför de här trassliga maktstrategierna. 

För att begränsa omfattningen kommer uppsatsen huvudsakligen att behandla de 
samhälleliga element som tydligast visar på den sociala omvandlingen. Andra 
utvecklingsfaktorer under romersk järnålder på Gotland – jordbruk, hantverk, 
järnframställning, religion med mera – kommer endast att beröras om det har någon relevans i 
den sociala förändringsprocessen. 
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4. Källor 

Under de sista årtiondena av 1900-talet upptäcktes en rad boplatsområden i Skandinavien, 
vilka tolkades som centrala hövdingasäten. Intresset för de här centralplatserna blev stort, 
vilket visar sig i den digra produktionen av skrifter om arkeologiska undersökningar och 
tolkningar som gjordes under åren före och efter år 2000. Då centralplatsernas tidigaste 
uppkomst daterades till romersk järnålder kom intresset att sprida sig till hela den 
arkeologiska perioden. 

De flesta av refererade källor i uppsatsen härrör därför från den här tiden, 1990–2010, då 
intresset för centralplatserna var som störst. Det rör sig om både vetenskapliga utredningar i 
bokform, i artiklar och andra publikationer. Huvuddelen av här refererade författare har lång 
arkeologisk bakgrund i studier om, och undersökningar av, nordisk järnålder. 

De två uppfattningarna får som huvudkällor representeras av Kerstin Cassels 
doktorsavhandling från 1998, ”Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland”, som står 
för den särskiljande tolkningen och Frands Herschends bok ”The Early Iron Age in South 
Scandinavia. Social Order in Settlement and Landscape” från 2009, som får representera den 
överregionala tolkningen.  

Cassels avhandling är vald för att hon helt fokuserar på Gotland, hon företräder dessutom 
en arkeologisk riktning som inte anser att sociala förändringar över stora områden enkelt kan 
föras ner på regionala nivåer. Genom att framhålla variationerna, menar till exempel Bertil 
Anglert, kan i stället andra likheter belysas – föreställningar, handlingar, rumsliga strategier. 
Olika samhällsformer behöver inte utgöra några utvecklingssteg. Samhället från järnålder till 
tidig medeltid har inte utgjort någon helhet. Det är ett flytande tillstånd av mer eller mindre 
självständiga delar där diskontinuiteten utgör ett slags grundläggande förståelse (Anglert et al 
2006: 15). 

Herschends omfattande studie har valts för att den ser en likartad utveckling i hela södra 
Skandinavien, där Gotland är inkluderad. Det är Herschends (2009) övergripande uppfattning 
som troligen har mest anslutning inom det arkeologiska kollektivet, i uppsatsen 
representerade av bland andra Hedeager (1992) och Carlsson (1979). 

Cassels särskiljande argumentation kan alltså ses som en gensaga mot den mer etablerade 
synen på utvecklingen under romersk järnålder. Hon är dock ingen ropande röst i öknen, i 
uppsatsen framför bland andra Anglert (2006) och Svedjemo (2018) likartade tankegångar. 

Genom argumentation, i närmast dialogliknande form, kommer de två uppfattningarnas 
respektive ståndpunkter, slutledningar och arkeologiska belägg att nagelfaras. En rad 
vetenskapliga rapporter, böcker och avhandlingar kommer också att utnyttjas till förklaringar 
och bakgrunder, till ifrågasättanden eller som stödargument åt någon av de bägge 
uppfattningarna. 

Utifrån huvudkällorna kommer uppsatsens diskuterande och analyserande avsnitt att 
byggas upp som en undersökning från det lilla till det allt större under romersk järnålder: 1. 
Husen. 2. Gårdarna. 3. Gravarna. 4. Borgarna. 5. Krigarna. 6. Centraliteterna. Varje avsnitt 
inleds med en sammanfattande inledning om ämnet, hämtat hos Welinder (2009). 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Inledning 

Gotland är speciellt och utvecklingen på ön under romersk järnålder måste tolkas annorlunda 
än i övriga områden. Gotland ingår i den sydskandinaviska utvecklingen och utgör inget 
särfall. Det föreligger alltså två, till synes oförenliga, arkeologiska uppfattningar om sociala 
förändringar på Gotland under tiden från Kristi födelse och 400 år framåt. 

De här skilda uppfattningarna grundas till viss del i Lotte Hedeagers stora arbete från 
1992, ”Danmarks jernalder. Mellem stamme og stat”. Utifrån ett omfattande 
undersökningsmaterial av danska gravar, bosättningar och vapendepåer från romersk järnålder 
bygger hon upp en argumentation som kortfattat kan beskrivas: En ny jordägande elit som är 
inspirerad av romersk livsstil etablerar sig, omstrukturerar jordbruk och bebyggelse, 
kontrollerar varuutbytet och bygger upp krigarföljen.  

Hedeager själv hänvisar sina teoretiska perspektiv till strukturmarxism och någon form av 
holistisk grundsyn, där det senare anspelar på hennes tre arkeologiska undersökningsområden 
– det är helheten av de tre som utgör svaret. Det svaret leder till en närmast evolutionär 
process där det danska klansamhället övergår i ett stamsamhälle vilket utmynnar i en stat 
(Hedeager 1992: 235–240). 

Frands Herschends ”The Early Iron Age in South Scandinavia. Social Order in Settlement 
and Landscape” från 2009 liknar i mycket Hedeagers argumentation, hans 
undersökningsmaterial handlar huvudsakligen om gravarna, krigen samt landskap och 
bosättningar. Också här är grundperspektivet utvecklingsfaser som avlöser varandra, 
Herschend talar om förändringsvågor. Han tolkar främst nyheter i husbyggandet under 
romersk järnålder som tecken på omvälvande maktförändringar, vilka han överför från 
Danmark till hela det sydskandinaviska området. 

Herschend utgår från konstruktionen av de romerska järnåldershusen vilka han hittar i 
hela Danmark, delar av Sydnorge och Bohuslän, Halland, Skåne, Öland och Gotland. Det är 
alltså dessa områden han betraktar som Sydskandinavien. 

Om Herschends arbete kan ses som en tes till stöd för Hedeagers uppfattningar, utgör 
Kerstin Cassel antitesen. Hennes doktorsavhandling från 1998, ”Från grav till gård. Romersk 
järnålder på Gotland”, trotsade en rad av dåtidens arkeologiska auktoriteter och gav en 
annorlunda syn på öns stratifieringsprocess. 

Cassel avfärdar tankarna på någon sydskandinavisk utveckling på Gotland. Tvärtom 
argumenterar hon med emfas för de fredliga och ickeauktoritära förändringarna som visas 
arkeologiskt på ön. De rent ekonomiska aspekterna spelar en mindre roll och hon ansluter sig 
till Anglerts ovan anförda uppfattning om att människors föreställningar, handlingar och 
rumsliga strategier har en avgörande betydelse för den samhälleliga utvecklingen på ön. 

Cassels undersökningsmaterial omfattar väsentligen gravarna, bebyggelsen och 
fornborgarna. Hon ser ingen elit som avskiljer sig, hon ser ingen krigararistokrati eller något 
följeväsende. I stället ser hon släktburna gårdar där ledarna förhandlat sig till makten. Styret 
och de fredliga förändringarna på ön kan avläsas i de unika stengrundshusen och i de många 
och långa stensträngarna – de låga stenmurar som förbinder gårdar med gravfält och 
fornborgar. 
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5.2.A Husen 

Den förhistoriska arkeologins människor tolkas genom föremål. Att ordna människors 
förhållande till varandra är alltså detsamma som att ordna föremål – relationen mellan 
människorna är förbindelsen mellan föremålen. Relationer mellan hushåll får således bli 
tolkningen av relationer mellan hus (Welinder 2009: 395). 
De nordiska långhusen var treskeppiga. Taket bars upp av en dubbel rad inre stolpar. 
Väggarnas stomme bestod av stående, jordgrävda stolpar. De här väggstolparna stödde upp 
taket och utgjorde fäste för väggarnas byggnadsmaterial som vanligen bestod av lerklinat 
flätverk. Bostadshusen var sällan mindre än 10 till 15 meter långa. Ingången var oftast mitt på 
långsidans södra del. Till höger låg fähussektionen, som alltså var lika stor som 
bostadsavdelningen till vänster. Bostadsdelen bestod av tre rum, varav det mittersta var störst 
och där fanns härden för matlagning, ljus och värme (Welinder et al 1998: 417).  

Genom husens storlek och placering i bosättningsområden sluter sig Herschend till den 
sociala skiktningen, vilken är den företeelse han betraktar som mest karaktäristisk för romersk 
järnålder. Ett större hus, placerat i utkanten av bosättningen, och dess allt fler uthus pekade ut 
var den framväxande eliten rent rumsligt placerat sig. Uthus var ett mått på välstånd och makt 
jämfört med de hushåll som saknade uthus (Herschend 2009: 174, 227). 

Undersökningarna, av bland andra den danska byn Vendel 
høj, visar hur ett nytt system introducerades under första halvan av romersk järnålder. Ett 

system i vilket det fanns en ständig möjlighet att några fick en dominerande ställning och 
andra en beroendeställning vilket tvingade dem att leva i mycket små hus med få uthus. Den 
här förändringen av jordbrukssystemet kan ha ägt rum i hela Sydskandinavien, menar 
Herschend. Introduktionen av det större bostadshuset och det nya uthushushållet – de sociala 
förändringarna – kom först; ekonomin som utnyttjade fler uthus kom senare. 

Men det är i mitten av romersk järnålder som ett avgörande steg tas i husets utveckling 
mot de verkligt stora långhusen och introducerandet av maktelitens hallar. Det började med 
ett nytt bostadsrum i husen vid bosättningarnas dominerande gårdar. 

Trots olikheten i storlek var alla hus hårt standardiserade och ett helt nytt bostadsrum 
visar hur det ledande hushållet stärktes och skiljde ut sig. Till en början var det inte mer än ett 
extra bostadsrum på gårdar där ägaren var rik nog att bryta sig ur det traditionella sättet att 
leva. Det nya rummet blev gårdsägarens gränssnitt mellan det privata och det offentliga. Här 
hade hans familj och gäster tillträde, men inte tjänarna som nu hamnade i rummet närmast 
husets fähusdel. Det var i det nya rummet som representation och gåvoutbyte ägde rum 
(Herschend 2009: 235, 242). 

Det nya rummet blev snabbt en framgång och idén spreds till de dominerande gårdarna 
över hela södra Skandinavien. Det visar på den ideologiska styrkan bland eliterna i det 
romerska järnålderssamhället, då succén utgjorde en överregional åsiktsdistribution och 
införandet av en likartad form av ojämlikhet trots att ingen styrande religion, regering eller 
annan beslutande makt fanns för handen (Herschend 2009: 251). 

Under senare delen av romersk järnålder flyttade det nya rummet ut i en egen byggnad, 
hallen – symbolen för den främsta överklassen. Hallar fanns på många dominerande gårdar, 
men i takt med ökad social skiktning blev de både färre och större. I mitten av det första 
årtusendet flyttade ägaren och hans närmaste familj för gott in i hallen, ett uttryck för att de då 
var totalt avskilda från bördorna med det dagliga uppehället (Herschend 2009: 259). 

Till skillnad från Herschend, som tvingas tolka byggnaderna huvudsakligen utifrån 
stolphål, har Cassel de synliga stengrunderna och mellanliggande stensträngar att utgå från. 
Men likheterna i byggnaderna är påtagliga – de gotländska stengrundshusen var, liksom de 
fastländska flätverkshusen, treskeppiga med takbärande stolpar, ingången placerades dock på 
kortsidorna. Den främsta skillnaden ligger i väggmaterialet; sten i stället för risflätning klinad 
med lera.  

Varför började då gotlänningarna anlägga stensträngar och bygga sina hus i sten? Cassel 
avvisar yttre förklaringar som ekonomisk kris, pest, krig eller klimat. Nej, liksom när det 
gäller förändringar i gravsederna – se nedan – handlade det om hur den gamla släktbaserade 
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samhällsstrukturen kände sig hotad av förändringar både inom och utanför samhället. 
Stengrunder och stensträngar användes i denna maktkamp för att låsa landskapets form och 
bevara organisationen av jordbruk och boskapsskötsel runt släkten. 

Cassel ser alltså en materiell förändring – stengrunder och stensträngar – som ska 
förhindra en samhällelig förändring – social skiktning och framväxten av en elit. Hon avfärdar 
därför den då rådande tolkningen av stensträngarna som enbart hägnader och fägator eller 
begränsningar runt åker och äng, något som det rått enighet om sedan en avhandling från 
1933 av Mårten Stenberger (Stenberger 1979: 460, Cassel 1998: 82, 180). 

Framför allt gäller dock Cassels kritik Dan Carlsson, som i sin avhandling från 1979, 
”Kulturlandskapets utveckling på Gotland”, fick ett stort inflytande på synen av romersk 
järnålder på ön. Carlsson upprepar där Stenbergs påstående om att funktionellt kopplade till 
stenhusgrunderna återfinns stensträngar, vilka fungerat som hägnader mellan den intensivt 
nyttjade produktionsarealen och övrig mark (Carlsson 1979: 34). 

Cassel avvisar också utsagorna om att den sydskandinaviska stratifieringen skulle kunna 
avläsas ur det gotländska husmaterialet. Det är inte fråga om att någon ny elit framträdde, 
snarare var det ett nytt sätt på vilken eliten manifesterade sig och stärkte sin position.  

Inte heller beskrivningen av hallens framväxt har någon anhängare i Cassel. Ett hus i den 
gotländska järnåldersbosättningen Vallhagar i Fröjel har pekats ut som en mindre 
hallbyggnad. Med hjälp av vardagliga fyndföremål från huset – främst keramik – avfärdar 
Cassel tankarna på någon hallbyggnad, då man i en sådan i stället borde ha hittat lyxartiklar 
(Cassel 1998: 180). 

Herschend framställer ägaren till den förmodade hallen i Vallhagar närmast som en 
aristokrat. Trots hallens begränsade storlek kan den ändå betraktas som en del av ett 
godsliknande komplex, eftersom ägaren inte behövde bo där för att driva det (Herschend 
2009: 258). 

5.2.B Analys av husen 

Redan i betraktelsen av husen framträder skillnad i tolkningen. Herschend ser förändringar i 
husens storlek, placering och nya tillbyggnader som tydliga exempel på en pågående 
hierarkisering. Cassel ser stenhusgrunder och stensträngar som ett försök att bevara det gamla 
släktsamhället. 

Visserligen talar Cassel om någon slags maktkamp som skäl till att låsa fast landskapets 
form i sten, men för vilka förändringar inom samhället som kunde utgöra ett hot redogörs inte. 
När det gäller utifrån kommande hotbilder skulle den framgångsrika åsiktsspridningen av 
eliternas nya rum kunna vara en sådan. De samhällsförändringarna borde ha varit väl kända på 
ön. 

Cassel avfärdar helt tolkningen av att en ny elit skulle ha infunnit sig, något som är en av 
Hedeagers bärande idéer. Inte heller Herschend talar om någon ny elit, snarare om att den 
gamla eliten roffar åt sig allt mer av den ekonomiska och ideologiska makten i lokalsamhället. 

Heschend skriver sin bok tio år efter Cassels avhandling, men förbigår hennes ganska 
övertygande arkeologiska belägg om varför huset i Vallhagar inte var någon hallbyggnad. I 
stället betonar han hallägarens närmast godsägarlika framtoning. 
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5.3.A Gårdarna 

Husen är olika stora, men trist anonyma. Fantasin kan befolka dem, men det hjälper inte i 
försöken att förstå hur samhället var uppbyggt av relationer mellan människorna i de olika 
husen. Nyckeln till förståelsen för gårdarnas form och storlek är allas beroende uppåt i 
gårdspyramiden. Det gällde såväl trälar som fria. Ingen kunde bara vara sig själv (Welinder 
2009: 397). 
Gårdar, gårdskomplex, husklungor, agglomerationer, byar. När blir en samling gårdar till en 
by? En inte oviktig fråga då det troligen var enklare för en uppstigande elit att dominera över 
ett antal intilliggande gårdar än över några som var vitt spridda. 

Cassel accepterar inte gärna begreppet by när det gäller Gotland. Hon menar att ordet 
leder fel och ger associationer till en styrd och reglerad organisation. Det stora och tätt 
bebyggda stengrundskomplexet Vallhagar, med 24 husgrunder, väljer hon att beteckna som en 
agglomeration, vilket ungefär betyder hopträngd bebyggelse (Cassel 1998: 116). 

Visst fanns det byar, menar däremot Gustav Svedjemo som hävdar att de varit vanligt 
förekommande på Gotland, och till och med förhärskande åtminstone sedan romersk järnålder 
(Svedjemo 2017: 186) 

Han använder sig av den unika stenhusbebyggelsen i landskapet. 1 800 stenhusgrunder 
finns kvar, men Svedjemos egna beräkningar tyder på att det kan ha funnits runt 4 000 hus, 
representerande omkring 2 000 gårdar med mellan en och fyra hus i varje. Beräkningen av 
huruvida det handlar om en by eller ensamgård utgår från stenhusgrundernas inbördes 
avstånd, positioner och storlekar. Även de kvarvarande stensträngarna har ingått i analysen. 
Uträkningen kan vara osäker på grund av de många bortodlingarna, men resultaten tyder på 
att över 60 procent av gårdarna låg i byar (Svedjemo 2017: 185). 

Herschend har inga bekymmer med begreppet by, tvärtom bygger stora delar av hans 
argumentation på omfattande undersökningar av främst danska bosättningar med tydliga by-
strukturer. Han ser den övergripande utvecklingen i tre steg: 1/ De rörliga, ”flytande”, 
bosättningarna som går från förromerskt till tidig romersk tid. 2/ Kärnfamiljernas stabila by-
samhällen fram till mitten av romersk järnålder. 3/ De elitkontrollerade byarna från 200-talet 
och framåt. 

Sakta växte ett fast mönster fram med avgränsade, planerade gårdsområden placerade i 
rader. Från den här strukturen avskilde sig en dominerande gård som radierade makt från en 
byggnad i utkanten av bebyggelsen, placerad intill den mest produktiva jordbruksmarken. Den 
här förvandlingen åtföljdes av spänningar, vilket visar sig i befästa byar, vapengravar och 
vapenoffer (Herschend 2009: 187). 

Den här radikala förändringen, där en dominerande gård i utkanten av byn får direkt 
tillgång till en stor del av den produktiva arealen och kan kopplas till två stora vågor som 
gäller jordrättigheter, jordägande och jordutnyttjande. De här två vågorna, som ägde rum i 
början och mitten av romersk järnålder, visas genom just förändringen av gårdarna. De blev 
färre och större vid bägge vågorna, och troligen mer inriktad på intensiv produktion 
(Herschend 2009: 392f.). 

Första vågen, runt Kristi födelse: En ekonomisk omställning som grundade sig på en 
ändrad attityd till jordbruksarbetet, där större gårdar samlade på sig ett allt större överskott. 
Efter ett par generationer visades den här omställningen i att somliga gårdar och deras gravar 
framställde innehavarna som förnämare och mer betydelsefulla än övriga i bosättningen. 

Den andra vågen, i slutet av 200-talet e.Kr: De ledande hushållen stärktes och där blev 
hallens föregångare, det nya rummet, mer upprepat. När makten hade filtrerats genom den 
stora gården blev resultatet ett strukturerat samhälle med ordnade hus bestående av en 
dominerande och flera beroende gårdar (Herschend 2009: 400). 

Liksom Cassel försöker Herschend förstå hur dåtidens människor kan ha uppfattat de här 
förändringarna. Han argumenterar för att processen ska ses som en övergång från ett 
balanserat samhälle till ett obalanserat, eller asymmetriskt. Centrala och jämlika positioner i 
samhället var tidigare kopplat till uppfattningen om hur byn var strukturerad i förhållande till 
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sin omgivning, landskapet, och inte till hur arbetet på gårdarna organiserades (Herschend 
2009: 393).   

Ett sätt att beskriva hur dåtidens invånare upplevde det balanserade landskapet är att följa 
Herschend på en kulturgeografisk vandring och betrakta kullarna som bakom oss, 
bosättningen som omkring oss, och vattnet som under oss. ”Vi” befinner oss i den balanserade 
mitten. Men med en dominerande gård och andra i planerade rader flyttade den här 
kosmologin in till bebyggelsen. Bakom oss har vi den dominerande gården och där bakom 
gravarna och kullarna. Omkring oss har vi våra gårdar och nedanför oss ligger fälten och 
våtmarkerna. 

Det balanserade landskapet skapades av det ur sedvanerätt självklara i att alla boende i 
bosättningen hade rätt till en familj på en gård med mark, om än av olika storlek. Det 
obalanserade landskapet byggde på att några individer fick större rätt till jorden och byn än 
andra. Det var ett tydligt element av markägande, samhällsmakt och personlig prestige i 
formeringen av det obalanserade landskapet (Herschend 2009: 391–393). 

I elitens värld var rangsystemet en grundtanke som strukturerade samhället som helhet, 
medan jämlikhet passade för medlemmar av lägre samhällsskikt. Där nere torde folk inte hålla 
med, och förmodligen var därför stratifieringen en omstridd tanke som genomsyrade hela 
samhället och skapade social oro (Herschend 2009: 268). 

I standardverket, ”Det svenska jordbrukets historia” från 1998, visar Pedersen och 
Widgren på skillnader mellan en västlig och en östlig typ av järnålderslandskap, där Gotland 
ingår i det senare. I öster antyder jordbrukslandskapet att marken baserats på lokala 
jordherrars makt. På Gotland och i övriga östliga områden framträder en bild av kraftig 
expansion av odling och bebyggelse under romersk järnålder. Den här expansionen ska ses i 
ljuset av en politisk dynamik med framväxande småkungadömen (Welinder et al 1998: 317, 
318). 

Det här vänder sig Cassel bestämt emot. Bruket av termer som ”småkungadömen” och 
begrepp som ”aristokrati” ger bilden av en centraliserad samhällsbildning med en icke 
producerande överklass. I stället visar de gotländska arkeologiska materialet på en dynamisk, 
småskalig samhällsorganisation med grupperingar kring en lokal ledare. Ett ledarskap som 
byggde på framträdande individers personliga förmåga att dominera. Det är i skenet av det här 
som gåvoutbytet ska ses, eftersom gåvans symboliska kapital skapar och reproducerar 
maktförhållanden (Cassel 1998: 162). 

Cassel är också kritisk till de ekonomiska förklaringarna, som Herschend bygger mycket 
av sina tolkningar på, då de saknar en viktig komponent; människans del i skapandet av 
samhället. Det måste tas hänsyn till hur och varför kulturella uttryck som gårdar med 
stengrunder och stensträngar uppkommer och förändras på Gotland. 

Eftersom livet till stor del utspelades i och runt gården, intog den en avgörande del i hur 
vardagen levdes och därmed i hur sociala förhållanden reproducerades. De gårdar som knöts 
ihop genom stensträngarna utgjordes troligen av en släktgrupp, och då borde den dominerande 
gården kunna spåras genom placering, storlek och gravmonument. Även kraftfulla 
stensträngar skulle kunna ge hög status och peka ut ledargården (Cassel 1998: 97, 123f.). 

Cassel invänder även mot Hedeagers uppfattning om att synliga monument skulle ha 
inneburit någon individualisering av makten på Gotland, och mot Dan Carlssons idéer om en 
individualisering av de förut kollektiva brukningsformerna. Hon ser en kollektiv 
bondegemenskap med en framförhandlad ledare (Cassel 1998: 181). 

Någon egalitär struktur är inget som Cassel tror på, men handlade det om kollektiva 
rättigheter? Den tyske forskaren Peter Donat har språkligt tolkat Tacitus germanska texter, 
skrivna omkring 100 e.kr, och vägt ihop dem med forskningsrapporter kring samtida boplatser 
och åkersystem. Han finner att germanerna vid återkommande tillfällen omfördelade 
åkermarken. Därför kunde inte någon varaktig äganderätt till enskilda markbitar uppstå. Den 
här regelbundna uppdelningen av mark gjordes efter hierarkisk ställning i bondesamhället och 
medförde en tidsbegränsad individuell rätt till fastställda markstycken. Markrättigheterna 
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byggde alltså på individen. De var också uppdelade efter rang och inget i Tacitus texter tyder 
på något kollektiv, där alla brukare hade samma rättigheter (Widgren 1995: 11). 

Cassel gör även hon en kulturgeografisk vandring som illustrerar hur stensträngarna kan 
ses som ett materiellt uttryck för samhällets organisation – när människan rörde sig i 
landskapet gick hon igenom den sociala strukturen. Strängarna visade på ägo- och 
släktförhållanden, och stenens permanens garanterade stabilitet. Genom stensträngarna 
byggde man sig in i framtiden och försökte på så sätt hindra reformer. Men de länkade inte 
bara tiden och rummet utan byggde också om landskapet varaktigt, stensträngarna kan därför 
ses som en vilja att försöka låsa landskapet, och därmed samhällets, struktur (Cassel 1998: 
125, 177). 

Det går inte att förstå de gotländska förändringarna utifrån de sydskandinaviska. Det är 
därför Cassel så starkt vänder sig emot en rad etablerade forskares uppfattningar, bland andra 
mot Lotte Hedeagers evolutionära tänkesätt, mot Dan Carlssons förmenande om en 
privatisering av det gotländska jordbruket under romersk järnålder och mot Frands 
Herschends argumentation i en artikel om öländsk metallekonomi från 1991, vilken hon 
betraktar som anakronistiska ekonomism (Cassel 1998: 84, 156, 164). 

5.3.B Analys av gårdarna 

Å ena sidan ser vi, under andra hälften av romersk järnålder, en sydskandinavisk ombildning 
av gårdarna orsakad av en vittgående social skiktning som vållade obalanser, spänningar och 
stridigheter. Å andra sidan framträder ett gotländskt gårdssamhälle, kallmurat i sten, med en 
stabil struktur av familje- och släktledda jordbruk där ingen iögonfallande elit uppträdde och 
där inga svårartade motsättningar kan spåras. Sociala förändringar på fastlandet, kontinuitet 
på ön. 
Herschend betonar flitigt hur de ledande sydskandinaviska gårdarna växte till elitnivå. Det 
kan ha varit ytterligare en av de utifrån kommande hotbilder som stensträngarna på Gotland 
skulle motverka. Men samtidigt skulle ju strängarna, enligt Cassel, ha till uppgift att peka ut 
den ledande gårdens sociala position. Det här verkar vara just det som Herschend visar när 
han framhåller hur en av lokalsamhällets gårdar växte till dominerande nivå. På den 
gotländska dominerande gården framträder en ledande släktföreträdare, på den 
sydskandinaviska dominerande gården avskiljer sig en hövdingalik elitföreträdare. 

5.4.A Gravarna 

I de fyndrika gravarna placerades enskilda individer tillsammans med föremål från romerska 
verkstäder. Man ville visa upp innehavet av objekten, kontakten med det romerska och sin 
kunskap om romerska seder. Samtidigt placerades germanska vapen och smycken i gravarna. 
Man ville tillhöra en germansk elit, men den aristokratiska ställningen styrktes av den 
romerska framtoningen (Welinder 2009: 270). 
Herschend konstaterar att gravarnas utformning och innehåll säger oss väldigt lite om det 
romerska järnålderssamhället och någon godtagbar förklaring till den sociala utvecklingen går 
inte att utläsa. Vad gravarna kan berätta om är dock hur stratifieringen och de sociala rollerna 
såg ut (Herschend 2009: 406). 

Trots att gravarna redan under förromersk järnålder var få minskade de ytterligare i antal 
under romersk järnålder. De förromerska gårdarna var rörliga, de ”vandrade”, och det var 
viktigt visa på ägokontinuitet i det omgivande jordbrukslandskapet. Gravfälten var (1) en 
identifiering mellan begravningsplats och bosättning eftersom de speglade varandra och 
konstituerade en plats, och (2) en gränszon som definierades av gravarna. På så sätt skrevs 
både nuet och det historiska arvet in i närmiljön, det handlade om identifikation och 
demarkation (Herschend 2009: 117). 
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Under inledning av romersk järnålder övergavs de här tankarna, förmodligen för att det 
bebyggda landskapet hade funnit sin övergripande struktur. De äldre gravarna fanns kvar som 
gränsmarkeringar och som betoning av hävd och ursprung. Men lokalsamhället hade inte 
längre behov av att manifestera sig genom gravmonument, menar Herschend (2019: 120), det 
behovet flyttades till gårdshusen.  

De få, men mer fyndrika, gravarna framträder dock tydligt efter övergången från 
förromersk tid. De är påtagliga uttryck för en tidig ekonomisk framgång hos de begravda och 
inledningen till en social rivalitet som blommade ut i det hårt skiktade samhället under mitten 
av årtusendet. De utsmyckade gravarna var en del i ett begynnande mode som strävade efter 
att försköna den gravlagde och göra personen icke-lokal. Romersk kultur stod som modell, 
och lyxobjekten i gravarna främjade hierarkeringsprocessen (Herschend 2009: 125).  

Cassel är mer positiv till möjligheterna att spåra sociala förhållanden genom gravarna, de 
ger viktig information om hur människorna såg på sig själva. Men det gäller att inte bara 
studera föremålen i gravarna, utan också deras placering, hur de synliggjorts och gravfältens 
storlek. 

Även på Gotland syns en klar nedgång i antalet gravar under romersk järnålder. Men 
gårdarnas behov av att manifestera sig flyttade inte till husen, utan till stensträngarna som 
band samman gårdarna med gravarna. Samtidigt som stensträngarna runt gården betonades, så 
minskade behovet av att göra gravarna synliga (Cassel 1998: 30, 101). 

Under den senare delen av romersk järnålder ökar antalet föremålstyper i de gotländska 
gravarna, och objekt som betraktas som prestigevaror blir vanligare. Prestigevaror är föremål 
som inte krävs för att överleva men som är nödvändiga för att upprätthålla den sociala 
ordningen. De här föremålen cirkulerade som gåvor mellan eliterna och blev ett sätt att 
upprätthålla och legitimera deras position. 

Cassels tolkning är att det funnits möjligheter för en liten grupp människor på Gotland att 
genom redistribution av prestigevaror skaffa sig symboliskt kapital som bidrog till deras 
dominans, bland annat genom exklusiva gravgåvor. Men hon ser inga tecken på något 
nyetablerat ledarskap i sitt mycket omfattande gravmaterial, snarare är det den etablerade 
makten som hade behov av att markera sin position (Cassel 1998: 54–59). 

Herschend ser exotiska varor och romerska lyxartiklar i gravarna som viktiga inslag i en 
sydskandinavisk värld vilken var på väg att omskapas och utveckla en samhällsstruktur med 
en ny social hierarki (Herschend 2009: 127). 

Cassel argumenterar för att det inte skedde någon omsvängning där den gamla sociala 
ordningen skulle ha försvunnit och en ny samhällsstruktur framträtt. Snarare kan man på 
Gotland se hur de etablerade ledarna försöker hitta nya strategier för att försvara sina 
positioner, och ökningen av till exempel guldföremål i gravarna skulle vara en sådan strategi. 
Det var ingen ny grupp som försökte etablera ledarskap, de påkostade gravoffren kan snarare 
ha varit ett argument för ledande överhuvuden att behålla sin status (Cassel 1998: 76). 

De ökade antalet vapengravar under senare delen av romersk järnålder bedömer 
Herschend som exempel på hur krigshandlingarna ökade när samhället och gårdarna blev mer 
hierarkiska och politiskt konkurrensinriktade (Herschend 2009: 338).  
Cassel ser ingen koppling mellan fler vapengravar och ökade krigiska oroligheter. Snarare kan 
det tolkas som att under vissa tider är det viktigare att skilja ut sig och ge uttryck för sin 
tillhörighet genom att till exempel lägga ner vapen i gravarna. Tidigare kanske 
grupptillhörigheten hade gällt släkten, var man bodde eller samhällsposition. Nu hade 
identiteten flyttat över till en framväxande gruppering som utmärkte sig genom att bära vapen 
(Cassel 1998: 54). 
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5.4.B Analys av gravarna 

Utifrån likartat gravmaterial ges här två skilda tolkningar. I de överdådigt rika gravarna ser 
Herschend en ny elit på frammarsch, Cassel ser etablerade ledare som hittar nya vägar för att 
uttrycka och behålla sin status.  

Herschend motsäger till en del sig själv med påståendet om att det inte går att utläsa 
någon förändring ur gravmaterialet, bara hur de sociala rollerna såg ut. Men det är just den 
sociala skiktningen som han hävdar var den viktigaste förändringen under romersk järnålder i 
södra Skandinavien. 

Cassel upprepar de etablerade ledarnas ständigt nya strategier för att behålla sin dominans 
– redistribution av prestigevaror, exklusiva gravgåvor, stora stenhus och omfattande 
stensträngar. Det kan tyckas som om alla dessa kostsamma åtgärder borde leda till ökat 
inflytande och mer makt hos ett fåtal. Och om så var fallet, när blir deras rikedom och 
myndighet så stor i förhållande till sin omgivning, att de kan betraktas som en ”ny” elit? 

5.5.A Borgarna 

Ett sätt att manifestera makt var att uppföra fornborgar. De flesta fornborgarna är byggda 
och uppförda ungefär 100–600 e.kr, i krigsbytesoffrens tid. Tanken att fornborgarna 
användes som flyktplatser för folk och boskap i orostider är svår att undgå. Andra 
användningar för de här brokiga fornlämningarna har föreslagits, och troligen är alla rätt: 
kultiska samlingsplatser, upplagsplatser för varulager, hägnade gravplatser, hövdingars 
maktmanifestationer, befästa gårdar och insynsskyddade samlingsplatser för hemliga 
sällskap (Welinder 2009: 283). 
Cassel riktar sitt intresse främst mot gotländska flatmarksborgar och höjdborgar, hennes 
arkeologiska material omfattar 32 av varje kategori på ön. Flatmarksborgen ser hon inte som 
en försvarsplats, utan mer som en speciell boplats där viktiga händelser för trakten ägde rum. 
Det här skulle vara landskapets motsvarighet till hur samhället var uppbyggt. 

Flatmarksborgen var en central plats i omgivningen, på samma sätt som ledaren hade en 
central roll i den sociala organisationen. Genom att uppföra en inhägnad plats som skyddades 
av vallar och palissader, skapades också ett utrymme som kunde kopplas till företeelser som 
associerades med ledaren. En sådan företeelse kan ha varit det lokale överhuvudets rituella 
gåvoutbyte eller redistribution på den inhägnade borgplatsen (Cassel 1998: 148). 

Flatmarksborgen skulle alltså spela samma roll som Herschends nya gårdsrum och 
efterföljande hallar. Det var i borgen en ledares utdelning och mottagande av gåvor ägde rum, 
ett viktigt hierarkiskt maktmedel som skapade krav på gentjänster till gästande och 
beroendeförhållanden från underordnande. 

De här gåvoritualerna är en närmast universell företeelse och finns belagda redan hos 
Homeros, och det finns exempel i Beowulf över tusen år senare. Det var inte någon enkel 
form av givmildhet utan ett ritualiserat sätt att försätta mottagaren i hedersskuld, och vanära 
rådde över den som inte återgäldade sin skuld. I Havamal uttrycks det som att han ”alltid ser 
gåva mot vedergällning” och i Äldre Västgötalagens ”… han ej har någon skuld att gälda … 
eller någon gåva att löna” (Kyhlberg 2012: 135) 

Men också själva byggnadsverket visade på överhuvudets makt, menar Cassel. Inhägnad 
med palissader och skyddad från insyn visade vem som bestämde. Hans kontroll över platsen 
alstrade på så vis ytterligare makt över andra, och de som utvaldes för ett besök i borgen 
stärkte samtidigt både sin status och sitt beroende. Flatmarksborgarna bör därför inte ses som 
befästningsverk, utan mer som viktiga bygdecentra där rådande maktförhållanden 
reproducerades och eventuellt stärktes (Cassel 1998: 149f.). 

De 32 undersökta höjdborgarna är huvudsakligen placerade vid havet och deras närvaro 
intill förmodade hamnar kan ha varit ett sätt att materiellt och mentalt möta det främmande. I 
och med att hamnen var den plats vilken man återkom till efter resor till andra områden, kom 
den att bli en möjligt hotande plats. Någon speciell grupp som manifesterar sig genom 
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höjdborgarna, kan inte Cassel spåra, snarare uppfördes de inledningsvis i hela samhällets 
intresse (Cassel 1998: 154). 

Att det inte behövde vara några fredliga handelshamnar visar Svante Fischer i en tolkning 
av gotländska bildstenar från 400-talet. Utifrån roddarnas och befälhavarnas positioner noterar 
han hur de tycks avbilda en hierarkisk organisation under marina krigståg. Han menar att de 
sjövana gotlänningarna mycket väl kunde vara legosoldater till sjöss, stridande för betalning 
både i Nordsjön och Östersjön. Gotlänningarna var troligen villiga att befrakta främmande 
trupp och sig själva till önskad destination, bara priset var det rätta. Det här gav både heder 
och prestige, och avbildades därför på de ikoniska stenarna (Fischer, S. 2005: 113). 

Herschend fokuserar sina sydskandinaviska fornborgsbetraktelser på Eketorp, en av dessa 
märkliga öländska flatmarksborgar som var starkt befästa och med aktningsvärda 
befolkningsmängder. Eketorp hade 26 små bostadshus med omkring 150 invånare när det 
uppfördes under 300-talet e.Kr. Borgen var ett kraftigt förskansat samhälle – en by med ledare 
och hall, planerad och organiserad liknande en romersk stödjepunkt i imperiets utkanter. Med 
sina stadsliknande säkerhetskoncept utgör Eketorp, och de övriga ringforten på Öland, 
moderna och närmast anakronistiskt fenomen, enligt Herschend. 
I Eketorp uppenbarar utgrävningarna de första beläggen på hur folk tvingats bo bland 
boskapen i fähusen, något som i senare mytologiska litteratur var identiskt med att vara träl. 
Trots dessa bevis på social skiktning utgör de många små husen ändå ett genljud från 
förromersk tid, då alla hade rätten att bilda ett eget hushåll. Likheten mellan Eketorp och de 
danska byarna Vendelhøj och Praestestien är slående, menar Herschend; i takt med ökad 
stratifiering fernissade eliten samhället med forntida egalitär symbolik. Det ligger något 
genuint bedrägligt – och romerskt – i de mäktigas försök att anknyta till förlorade 
jämlikhetsideal, samtidigt som de bemödade sig om att göra idéerna ogiltiga (Herschend 
2009: 273–277). 

5.5.B Analys av borgarna 

Som Welinder påpekar i det inledande stycket har en lång rad användningsområden 
föreslagits för fornborgarna, Cassels uppslag när det gäller flatmarksborgarna är bara en i 
raden. När det gäller höjdborgarna måste dock ett frågetecken sättas.  

Höjdborgarna var alltså, enligt Cassel, kollektiva särdrag som inte behövde vara kopplade 
till enskilda maktgruppers intressen. Men var inte ägandet av havsdugliga skepp och 
innehavet av en hamn redan under romersk järnålder två tecken på en dominerande elit? Allt 
enligt formeln: Centralitet = stratifiering = prestigevaror = gåvoutbyte = kommunikationer = 
hamnar. 

Herschend ser inte bara anakronistiska vikingatida riken under romerska järnålder – se 
nedan om krigarna – utan också närmast medeltida stadsbildningar på Öland.  
Herschends funderingar om hur eliten använde sig av föråldrad egalitär symbolik styrker hans 
tes om ett folkligt motstånd mot den pågående stratifieringen. Ytterligare bekräftelse ger han i 
sina beskrivningar av hallarna i Uppåkra och Vallhagar, vilka byggdes små och ålderdomligt 
arkaiska för att framstå som urbilder från en gyllene guldålder, när alla fria män hade rätt att 
bilda sitt eget hushåll (Herschend 2009: 239). 
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5.6.A Krigarna 

Samhällsstrukturen några århundranden in i romersk järnålder benämns 
”plundringsekonomi” därför att aristokratins bas byggde mer på att roffa åt sig från andra 
än att beskatta sina egna underlydande. Det pågick ett ständigt krig, eller snarare ett ständigt 
hot om överfall och plundringståg. Konkurrensen mellan samhällena ledde till en upptrappad 
militarisering. Det tävlades om att ställa upp ett starkare krigarfölje än grannarna (Welinder 
2009: 428). 
Även när det gäller de militära konflikterna uppehåller sig Herschend en hel del vid Öland. 
De många och stora vapenoffren i sjöar och andra våtmarker, Skedemosse på Öland är ett 
påtagligt exempel, liksom andra vapenfynd ökar i det arkeologiska materialet under senare 
delen av romersk järnålder. Samtidigt visar framväxten av hallar och centrumbildningar på ett 
samhälle som blev allt mer hierarkiskt och konkurrensinriktat. 

Det här ledde till två former av aggression: (1) plundring eller (2) erövring. Bägge 
medförde folkförflyttningar, förstörelse och försvar. Att försvara Öland var ett svar på en 
krigföring som plågade hela Sydskandinavien. Några samhällen hade möjligheter att investera 
i vapenoffer, i vall- och befästningsanläggningar och de var bägge idéer inspirerade av 
romerska förebilder (Herschend 2009: 338, 364). 

Den nya politiska geografin byggde på ekonomisk makt och krigföring snarare än, som 
tidigare, påkostade gravgåvor. En sådan eliternas värld hölls samman på många olika vägar – 
av familjer och släkt, gåvoutdelning, förbindelser och uppvisningar av vapenoffer (Herschend 
2009: 340). 

En kartläggning av vapenofferdepåerna visar att de oftast är placerade långt från 
bebyggda centrumområden, vilket är ett tecken på att de militära striderna ägde rum i 
periferin. Under romersk järnålder förväntar vi oss ett stamsamhälle som försvarar stammens 
omgivande territorium, inte ett rike eller land. Ändå finns en rad arkeologiska exempel på hur 
centralt styrda områden försvarade sina gränser – från Jylland, Fyn, Skåne, Bornholm och 
Öland. Det här är avgörande, framhåller Herschend, för det låter mer som folkvandrings- eller 
vikingatid (Herschend 2009: 353).   

De här ”rikena” kunde, om man ser till de omfattande bosättningsmönster som är tydliga 
på Öland och Fyn, lätt ha satt upp arméer på mellan 500 och 1000 soldater, vilket stämmer 
med fynden från de stora vapenofferdepåerna. Fienden var av två slag: de närmaste grannarna 
som ville utöka sina maktområden och främmande krigarföljen som rövade rikedomar.  

Den ökade stratifieringen under romersk järnålder, i kombination med epidemiska 
krigshandlingar, öppnade upp för en maktkamp mellan de övre klasserna där jordägandet blev 
beständigt medan jordägarna skiftade, menar Herschend 

Det var då som de stora krigsbataljerna i utkanterna av elitdomänerna övergick till 
attacker på hallarna, till centrum för makten i centralområdet, något som åtskilliga 
arkeologiska utgrävningar visar. Striderna hade förändrats från erövring av landområden till 
att erövra och förstöra hallarna. Den här kampen om ledarskap och makt krävde betydligt 
färre krigare, och några vapenoffer var inte längre nödvändiga för att förhärliga segrarna. 
Krossandet av hallen var ett tillräckligt övertygande argument (Herschend 2009: 377f.). 

Visserligen ökar antalet vapengravar under loppet av romersk järnålder, men som 
nämndes ovan är de, enligt Cassel, mest ett uttryck för nya identiteter, inte för att några 
militära stridigheter skulle ha ägt rum. På Gotland har man inte heller funnit några större 
offerdepåer, utan fynden rör sig mest om enstaka föremål som deponerats i jorden. 

Cassel gör en omfattande genomgång av de här lösfynden, och väljer ut arm- och 
halsringar samt fingerringar i guld som underlag för sin argumentation. Hon menar att 
fyndkontexten visar att arm- och halsringarna bör betraktas som spår av rituella handlingar. 
Fingerringar kan kopplas till krigare av högre rang, men eftersom de inte förekommer i 
vapengravarna bör inte heller de förbindas med några militära sammanstötningar. De kan helt 
enkelt hemförts av gotlänningar som gjort krigartjänst på kontinenten (Cassel 1998: 65, 72). 

Visserligen tyder de ändrade byggnads- och gravskicken på någon form av social oro, 
men den berodde förmodligen på ökade kontakter med en orolig omvärld. Men Cassel är inte 
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överens med, till exempel Hedeager och Herschend, om att hela det sydskandinaviska 
släktsamhället mer eller mindre bröts sönder och ersattes av ledarskap som byggde på 
krigarföljen. Hon menar att myter och gravläggningar som visar upp en krigarideologi snarare 
är ett argument för denna ideologi, inte att den var allmänt accepterad (Cassel 1998: 177).  

Bilden av en framväxande ”härskande klass” som inte haft möjligheter att skaffa 
rikedomar internt och därför gett sig ut på plundringståg med sitt följeväsende, avfärdar 
Cassel när det gäller Gotland. Hon betonar i stället hur en grupp vapenbärande män av 
familjen och släkten kunde utses till att försvara gårdarna. Den här gruppen behövde inte ses 
som en separat grupp av krigare, ett följe.   

Det arkeologiska materialet stöder inte heller antagandet om att en krigarideologi med 
eliter och följeväsende skulle ha ersatt den gamla släktskapsstrukturen på ön. I stället är till 
exempel vapengravarna påtagligt fyndfattiga vilket inte tyder på någon överhöghet eller 
”aristokratisk” ställning hos de gravlagda (Cassel 1998: 159, 178). 

5.6.B Analys av krigarna 

Trots att det bara är några timmars rodd med båt från Öland till grannön visar alltså de 
arkeologiska fynden en betydligt fredligare utveckling på Gotland. Det kan ses som ett starkt 
argument för Cassels uppfattning om att någon konkurrensinriktad elit inte avskilde sig från 
sin omgivning. 

Två grannöar i Östersjön, som bägge uppvisar ett överväldigande antal fynd i form av 
bland annat guldföremål, romerska silverdenarer och prestigeföremål, skulle alltså ha gått två 
helt skilda vägar – avsaknaden av de många öländska vapenfynden på Gotland tyder på det. 
Närheten talar emot det, det torde ha förekommit en omfattande kontakt mellan öarna. Varför 
spreds inte de ideologiska idéerna om krigararistokrati och följeväsende till Gotland? 

Herschend inkluderar Gotland i det av krigföring plågade Sydskandinavien och noterar 
inget om den märkligt fredliga avvikelsen på ön jämfört med till exempel Jylland, Skåne och 
Öland. Han understryker också hur stamsamhällen redan under romersk järnålder visar något 
slags brott mot tidsföljden i form av tecken på centralstyrda riken. 

Cassel argumenterar trovärdigt mot uppfattningen om någon centralstyrande elit på 
Gotland och hennes granskning av bristerna på arkeologiska vapenfynd är övertygande. Den 
stress som hon utläser i öns gravar och stenkonstruktioner kan kanske relateras till 
stridigheterna på det näraliggande Öland. 

5.7.A Centraliteterna 

Husens storlek och grupperingar visar på storgårdar, hövdingaresidens och småkungars 
säten. Arkeologin har skapat beteckningen ”centralplatser” för dessa herravälden, påtagligt 
synliga från 200-talet e.Kr. Makten organiserade både människorna och landskapen 
(Welinder 2009: 370). 
Centralplats är ett vitt begrepp och kring dem råder ingen enhetlig syn. Benämningen har 
använts för att beteckna allt från lokala gårdskomplex till betydande handelsplatser. De mer 
kända centralplatserna i södra Skandinavien – Gudme, Uppåkra, Ribe med flera – utgörs av 
stora komplex av byggnader och aktiviteter spridda över stora områden där hövdingarnas eller 
småkungarnas stora hall utgjorde fixpunkten.  

Stefan Brink har visat hur dagens ortnamn kan peka ut var centralplatsernas aktiviteter var 
placerade under romersk järnålder. Ortnamn med ordet sal visar var hallen var belägen, namn 
med ordet tuna var den ledande bebyggelsens fanns, namn med rink och karl var man kan 
hitta hirdens säte och på platser där ordet hög ingår ägde troligen kulten rum (Brink 1996: 
241–268). 
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Varför centralplatserna växte fram ges det inte heller några enhetliga svar på bland 
tongivande arkeologer. Herschend ser en avgörande påverkan från romarrikets befästa 
stödjepunkter genom de ovan beskrivna gårdarnas placering, fortifikation och medvetet 
byggda avskildhet. När hallen sedan introduceras visas de första tecknen på ett regionalt, 
snarare än lokalt, politiskt landskap som domineras av ett centrum – resultatet av 
konkurrensen mellan storgårdar med hallar snarare än mellan gårdarna i byarna. 

Var då hövdingarnas högsäten centrum för huvudsakligen krigisk eller fredlig 
verksamhet? Det beror på vilka centralplatser som undersöks, menar Herschend, som ser det 
arkeologiska landskapet sönderfalla i två typer. Den ena kan kopplas till fredlig 
jordbruksekonomi på väg att utvecklas till större komplex med dominerande och beroende 
gårdar. Den visas i hallen med dess kult, poetiska fester och fredliga offergåvor. Den andra 
typen har mer krigiska förtecken med stora befästningsverk, krigargravar och offerritualer i 
naturen (Herschend 2009: 187, 394, 406). 

Trots frånvaron av dominerande hövdingar och annan framträdande elit tycker sig ändå 
Cassel spåra någon form av centrala platser. Hon betecknar dem ”huvudgårdar” vilka kan ha 
haft ansvaret för bland annat byteshandel och vissa hantverksfunktioner. I Havor, ett 
gårdskomplex på södra Gotland, i skärningspunkten mellan dagens tre socknar Hablingbo, 
Havdhem och Alva, hittar hon en sådan centralitet (Cassel 1998: 123). 

Gustaf Svedjemo är också inne på Havor-området som en central plats, kanske en av 
Gotlands främsta under romersk järnålder. Genom rumsliga datoranalyser har han kartlagt öns 
fyndföremål utifrån tre kategorier: prestigeföremål, guldfynd och romerska denarer. 
Koncentrationen av fyndföremål klumpar ihop sig på vissa platser på ön, och framför allt i 
Havor.  

Att det var en extraordinär plats är ingen nyhet, det var här som den spektakulära 
Havorskatten hittades under en utgrävning 1961 – ett stort romerskt bronskärl med silar, 
vinskopor och bronsklockor samt den oöverträffade halsringen i guld, Havorringen. Men i 
hela området runt fyndplatsen har en rad andra guld- och prestigeföremål också påträffats. 

Svedjemo pekar även ut bildstenar och en trolig hallbyggnad som tecken på centralitet, 
men framför allt framhåller han Havors strategiska handelsläge – vid en insjö, i dag 
Mästermyr, med vattenförbindelse till Östersjön (Svedjemo 2018: 108–114). 

Peter Manneke ledde utgrävningarna vid Havor från 1961 och 20 år framåt. Även han 
karaktäriserar området som en viktig centralplats under romersk järnålder. Om Havorringen 
var tillverkad på Gotland indikerar det Havor-hövdingarnas stora rikedom och deras 
medvetenhet om sin extrema makt och religiösa status (Manneke 2005: 142). 

Manneke pekar också på det överraskande stora antalet romerska järnålderslämningar i 
närområdet – fyra fornborgar, av vilken den typ där skatten hittades fått den arkeologiska 
beteckningen Havorborg, ett stort antal stora stengrundshus, varav fem bara i anslutning till 
skattfyndet, två stora gravfält med några av Gotlands rikaste gravinnehåll. Lägg till spåren av 
en hallbyggnad och rester efter smideshantverk som en bekräftelse på Havors centrala 
betydelse (Manneke 1996: 91).  

Havor har en ojämförligt lång boendekontinuitet, över tusen år – från sen bronsålder och 
in i folkvandringstid. Manneke tolkar sitt omfattande utgrävningsmaterial med att det kan vara 
samma släktled som under denna långa tidsperiod uppbar sina stora rikedomar där, kanske 
genom att exportera djurhudar och ull söderut. Hans uppfattning om stenhusgrunderna i 
Havor är att de välbyggda och rymliga byggnaderna ägdes av någon slags överklass med hög 
status under romersk järnålder (Manneke 2005: 138, 140).  

När centralplatser ska identifieras har som nämnts ortnamnen spelat en betydelsefull roll. 
Namnet Havor är svårtytt, men förledet ha kan betyda ordet bukt och skulle då kunna vara 
kopplat till den tidigare insjön, numera Mästermyr. Sockennamnet Hablingbo har förbundits 
med egennamnet Hagbard eller till terrängbeteckningen för en ås, haghbardh. Grannsocknen 
Havdhem, där efterledet hem kan spåras till 200-talet e.Kr i bemärkelsen bygd, har också 
betydelsen vik eller bukt som förled (Olsson 1994: 32–36).  
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Om detta är språkvetarna oense, så skulle någon våga sig på en tolkning av ha som 
kopplat till förledet i Havor och därmed Hablingbo som Havors hem och Havdhem som 
Havors bygd, så vore den centrala platsen bekräftad även etymologisk. Det skulle nämligen 
innebära att kunskapen om Havors avgörande inflytande levde kvar in den medeltida 
sockenindelningen.  

Den tredje socknen som går in på Havors domäner är Alva, ett sockennamn som 
ytterligare stärker områdets betydelse. Förledet al kan kopplas till ordet tuna, bägge 
benämningarna kan härledas ner till romersk järnålder. Där al förekommer som ortnamn finns 
ofta en socialt prominent plats med befästa byggnader (Myrberg et al 208: 139). 

5.7.B Analys av centraliteterna 

Centralplatser har ofta kunnat påvisas vid arkeologiska exploateringsgrävningar av 
omfattande ytor i samband med stora anläggningsprojekt för bostäder, järnvägs- och 
motorvägsbyggen. På Gotland har inga större sådana projekt genomförts, så det är 
huvudsakligen synliga fornlämningar ovan mark och i dess omgivningar som blivit 
undersökta. Eventuellt större centrala platser från romersk järnålder kan alltså vara dolda i den 
gotländska kalkmyllan.  

Manneke utmålar Havor-ägarna under romersk järnålder som en statusfylld överklass, och 
det får väl anses hamna en bra bit från Cassels tolkning om släktbundna huvudgårdar med 
lokala ledare som förhandlat fram sina mandat. 

Svedjemo pekar i sin föremålsundersökning ut några troliga centrala platser på Gotland, 
med koncentrationer på både norra, mellersta och södra delen av ön. Hans uppfattning 
ansluter till Cassels om att de bör ses som centra för olika familjer, släkter eller någon slags 
gemensam ledning där makten inte var lika hierarkisk som till exempel på Öland (Svedjemo 
2018: 117). 

Där befinner vi oss i dag, men om nya arkeologiska undersökningar skulle visa på mer 
omfattande centrala platser från romersk järnålder på ön, då skulle de stärka Herschends 
tolkningar om eliterna, och försvaga Cassels. 
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6. Syntes och slutsats 

Den här uppsatsen bygger på två skilda uppfattningar: Gotland är speciellt och måste tolkas 
annorlunda. Gotland ingår i den sydskandinaviska samhällsutvecklingen och utgör inget 
särfall.  

Eftersom de två författarna, Cassel och Herschend, utsetts att representera var sin 
åtskiljande uppfattning, är det enbart deras två texter som här får klä skott för uppsatsens 
slutsatser. Först ett försök att hitta några tänkbara orsaker till de skilda uppfattningarna. 

Handlar skillnaderna om val av geografiskt perspektiv? Nej. Cassels kritik av Hedeagers 
”evolutionism” och Hershends betoning av eliten i Vallhagar tyder på att ingen skulle omtolka 
sina uppfattningar om de bytte lägesperspektiv med varandra.  

Skillnader i metodval? Nej. Bägge forskarna försöker placera människorna i relation till 
husen, gårdarna, byarna och andra materiella förändringar under romersk järnålder. De har 
därmed en kontextuell grund gemensamt. 

Är det i stället en fråga om val av källor? Nej. De två har båda ett imponerande och 
likartat arkeologiskt primärmaterial som grund för sina resonemang, Cassels är från Gotland 
medan Herschends redovisning baserar sig på utgrävningar och fynd från främst nuvarande 
Danmark och Öland. De bägges litterära källhänvisningar är också omfattande, dock har inte 
Herschend (2009) några referenser till Cassel (1998). 

Nu till vad jag tror skillnaden huvudsakligen handlar om: de bägge författarnas 
förförståelse. Även om den här uppsatsen är en studie om vad två författares texter 
uppenbarar, tror jag skillnaderna i tolkningarna står att hitta i deras förhoppningar på 
slutresultatet av sina undersökningar. 

Även om förförståelse främst ska tydas som forskarnas tidigare föreställningar och 
erfarenheter av de fenomen som skall undersökas, utgör förväntningarna på resultaten en 
viktig delfaktor. 

Cassels gör upprepade försök att förstå hur forntida människors handlingar gav mening åt 
deras tillvaro. Hennes inifrånperspektiv ger en fredlig gotländsk utveckling baserad på 
familjen och släkten där ingen överklass avskiljer sig. 

Herschend försöker förklara hur de mänskliga handlingarna ledde till omfattande 
stridigheter och social skiktning över vidsträckta områden, Gotland inkluderat. Med sitt 
utifrånperspektiv vill han nå den övergripande förklaringen till stratifieringen. 

Å ena sidan har vi här att göra med en doktorand som, även om det är outtalat, vet att 
hennes slutsatser utmanar rådande akademiska uppfattningar. Å andra sidan framträder en 
etablerad och ansedd professor som söker en slutgiltig utvecklingssyntes. Med de två 
forskarnas egna ord: 

Kerstin Cassel: ”Man kan i dag se tendenser till att en gemensam förhistoria skrivs för 
stora områden, d v s en skandinavisk eller t o m (väst-)europeisk utvecklingshistoria. 
Bakgrunden till detta kan vara att dagens likheter gör att man förutsätter en gemensam väg till 
nutiden. Risken med detta är att olikheterna tonas ner och att man trots konstaterandet av stora 
skillnader mellan regionerna omedvetet pressar in materialet i en modell av utvecklingen som 
är gemensam för hela området.” (Cassel 1998: 166). 

Frands Herschend: ”So great is the need for synthesis in Scandinavian Archaeology that 
only on the basis of an overall understanding of the early iron age society can that of later iron 
age and viking age be properly understood. [---] In an archaelogical synthesis, we expect the 
general outline to be correct or at least a fruitful generalisation.” (Herschend 2009: 9 f.). 
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De bägge författarna verkar alltså så Hodderskt sammanflätade med sina förväntningar att 
de har svårt, eller är ovilliga, att skåda utanför sina respektive grundperspektiv. Hade det gällt 
vad som är sanning så kunde retorikens motsatslag användas: Två motsatser kan inte vara 
sanna samtidigt, därmed inte sagt att någon av dem behöver vara sann (Lindqvist, J. 2017: 
206). Men här handlar det om tolkningar, och då gäller inte sant eller osant. 

Personligen, och nu gäller det min egen förförståelse, lutar jag åt Cassels tolkningar, 
främst därför att hon har borrat djupast i det gotländska materialet. Hennes avfärdanden av de 
övergripande förklaringar, det vill säga det utifrånperspektiv som bland andra Hedeager står 
för, ansluter jag mig dock inte till. För, som Cassel själv framhåller, behöver det inte råda en 
motsättning mellan ett utifrån- och ett inifrånperspektiv (Cassel 1998: 17). 

Över ett större område, till exempel Sydskandinavien, kan den övergripande förklaringen 
ge en ungefärlig bild av ett utvecklingsskede. På regional nivå, här Gotland, kan troligen det 
förstående inifrånperspektivet vara fruktbart. Med detta sagt gäller ändå att de ovan beskrivna 
uppfattningarna är så motstridiga att de som helheter inte båda samtidigt kan förklara den 
gotländska utvecklingen. 

Så vad beträffar meningen Ända sedan tidig järnålder kan man spåra … bör en bisats 
infogas: … och här finns två skilda tolkningar av utvecklingen på Gotland ... 
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7. Sammanfattning 

En regional uppfattning om de speciella omständigheterna på Gotland som gjorde att någon 
hierarkisk överbyggnad inte växte fram under romersk järnålder, 0–400 e.Kr. En överregional 
tolkning, där de sydskandinaviska förändringarna som visar hur en avskiljande elit var på 
frammarsch, också är giltiga för ön i Östersjön. Det är de två motstridiga ståndpunkterna som 
granskas och uppsatsens syfte är att klarlägga skillnaderna mellan de här två uppfattningarna 
och försöka svara på varför de har uppkommit. 

Med hjälp av tidigare forskning undersöks vilka belägg det finns för respektive tolkning 
och hur de argumenteras i de skrivna källor som utvalts. De två motsägande uppfattningarna 
representeras som huvudkällor av Kerstin Cassels doktorsavhandling från 1998, ”Från grav 
till gård. Romersk järnålder på Gotland”, som står för den särskiljande tolkningen och Frands 
Herschends bok ”The Early Iron Age in South Scandinavia. Social Order in Settlement and 
Landscape” från 2009 som representerar den överregionala tolkningen.  

Genom en dialogliknande argumentation jämförs de två uppfattningarnas respektive 
ståndpunkter, slutledningar och arkeologiska belägg i ett diskuterande och analyserande 
kapitel utifrån sex kategorier: 1. Husen. 2. Gårdarna. 3. Gravarna. 4. Borgarna. 5. Krigarna. 6. 
Centraliteterna. 

Uppsatsens slutsats blir att de två skilda tolkningarna av den sociala utvecklingen på 
Gotland under romersk järnålder främst handlar om de bägge författarnas förförståelse, något 
som låser dem till sina grundperspektiv.  

Cassels inifrånperspektiv: försöken att förstå hur forntida människors handlingar gav 
mening åt deras tillvaro ger en fredlig gotländsk utveckling baserad på familjen och släkten 
där ingen överklass avskilde sig. 

Herschends utifrånperspektiv: ansträngningarna till att nå en övergripande förklaring 
visar hur de mänskliga handlingarna ledde till social skiktning och omfattande stridigheter 
över vidsträckta områden, Gotland inkluderat. 
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