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Abstract 

Ekström, M. 2022. Torsburgen ett återbesök. 

Ekström, M. 2022. Torsburgen a revisit. 

 

This paper is a study of the Swedish fornborg Torsburgen on Östergarnslandet, Gotland. This 
is the largest fornborg on Gotland and it has an area of 112 hectares. The northern, eastern and 
western parts of the plateau, on which Torsburgen is lying, has natural cliffs of up to 30 meters, 
while there in the southern part is a two-kilometer-long wall. During the 1980´s a part of the 
wall was excavated in an attempt to date the construction. The conclusion was, that it had many 
different building stages. The earliest find was dated to the later Roman Iron Age (AD 200-
400) and that period is therefore also the focus of this paper.  

The aim of this paper is to explain different hypotheses of why this wall was built (for what 
reason) and what purpose did it fulfill in society. Archaeological finds from Gotland, dated to 
the period of the later Roman Iron Age, often show connections to the Roman Empire and 
therefore the construction could be a result of influences from that part of the world.  

It is however, with today’s knowledge, not possible to point out one specific reason why the 
wall of Torsburgen was built and for what reason they needed to fortify the area of 112 hectares. 
It could have been an invading force, but it could just as likely have been a need of a hideout to 
protect the inhabitants on the island from an invading force. Other hypotheses are that it could 
have been a place for religious practice or a hideout for exiled people, which some people claim 
that an episode in the Gotlandic legend Gutasagan is about. Hopefully archaeological finds in 
the future could lead to new knowledge and maybe result in an answer of why this monument 
is standing there. 

 

 

Keywords: Torsburgen, yngre romersk järnålder, fornborgar, murkonstruktioner yngre 
järnålder, fornborgarnas syfte. 
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1. Inledning 

En rad olika forskare har gett sig i kast med att försöka utröna vilken funktion och betydelse 
som fornborgarna generellt kan tänkas ha haft. En första tanke som många har är att det varit 
någon form av fortifikation, det vill säga en plats att försvara sig ifrån under oroliga 
tidsperioder. Likväl kan det dock ha varit en plats för ting, religion eller annan rituell aktivitet. 
Användningen kan dessutom ha växlat över tid och efter de behov som funnits. Över hundra 
fornborgar har konstaterats på Gotland (Öhrman 1999: 41) och av dessa är utan tvekan 
Torsburgen, med sin två kilometer långa mur, den mest magnifika. Det är just denna som främst 
kommer att behandlas i denna uppsats.  

Torsburgen (Kräklingbo 53:1) ligger på det gotländska Östergarnslandet, i Kräklingbo socken. 
Fornborgen är runt 112 hektar stor och har en omkrets på mellan fyra till fem kilometer 
(Engström 1986: 13). I norr och öster utformar branta klintar en naturlig avgränsning, medan 
en upp till sju meter hög, numera raserad, mur slingrar sig fram i landskapet på den södra mer 
flacka sidan av området. Den västra sidan består av både klintar och mur. På vissa ställen där 
klintarna är något lägre har dessa byggts på med löst staplade stenar för att få en högre höjd 
(Engström 1986: 8). En cirka två hektar stor myr ligger i den södra änden av området strax norr 
om Halsgårde luke.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

En ingående tolkning och diskussion, kring den roll som Torsburgen kan ha haft, publicerades 
år 1984 under titeln ”Torsburgen: Tolkning av en gotländsk fornborg” och är Johan Engströms 
avhandlingsarbete. Ett flertal olika arbeten rörande fornborgar har efter det publicerats och olika 
hypoteser kring dess funktion har diskuterats. Syftet med föreliggande uppsats är att genomföra 
en översyn och granskning av tidigare tolkningar kring Torsburgen, bland annat de som lyfts 
fram i Engströms avhandling, och att därefter tolka platsen utifrån dagens kunskapsläge om 
fornborgar i allmänhet. Frågeställningen lyder enligt följande: 

 Hur står sig den tidigare forskningens tolkningar och hypoteser kring Torsburgen i ljuset 

av dagens kunskapsläge?  

 Vilka nya hypoteser kan tillföras rörande Torsburgens funktion och anläggande utifrån 

dagens kunskapsläge? 

1.2. Teori och metod 

För att försöka besvara frågeställningen kommer i arbetet en granskning av litterära 
forskningspublikationer (vetenskapliga artiklar och avhandlingar) rörande Torsburgen att 
utföras. Studien kommer främst att bygga på en komparativ analys av dessa publikationers 
hypoteser och tolkningar. Det kommer också bli nödvändigt att undersöka tolkningar kring 
samtida fornborgar och murkonstruktioner från andra områden, exempelvis germanskt och 
romerskt territorium. Detta gör det möjligt att även innefatta historiska skriftliga källor i den 
komparativa analysen. Fokus kommer dock främst att ligga på fornlämningen Torsburgens 
eventuella funktion vid tiden för den första byggnadsfasen, det vill säga under yngre romersk 
järnålder (Engström 1984: 53). Till grund för datering och konstruktionens utformning ligger 
de observationer som gjordes av Engström (1984) under utgrävningen av muren på 1980-talet. 
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Resultaten från utgrävningen finns publicerade i hans avhandling, vilken också är en av de 
större verken kring Torsburgen. 

Ett flertal olika hypoteser har under årens lopp lyfts fram rörande fornborgar och under slutet 
av 1900-talet publicerades flertalet arbeten inom ämnet (bland annat Jensen & Pettersson 1993, 
Olausson 1995 och Johansen 1997). Ännu har dock inte någon enhetlig tolkning av dessa 
lämningar gått att göra och en av orsakerna till detta är att dessa ofta har visat sig vara 
fyndfattiga. I detta arbete kommer därför arkeologiska fynd (artefakter) från olika områden på 
ön att lyftas fram och anses vara representativa för hela ön. Det vill säga att befolkningen på ön 
ses som en enhet/folkgrupp. Metoden blir således till viss del kvalitativ, där ett fåtal unika 
arkeologisk fynd används för att beskriva eller argumentera för en generell företeelse hos hela 
eller delar av öns befolkning. 

1.3. Källmaterial och källkritik 

Källmaterialet, det vill säga det som kommer att behandlas i uppsatsen, är fornlämningen 
Torsburgen. Analysen av denna kommer dock att genomföras i en komparativ studie av en rad 
olika forskningspublikationer rörande fornborgar och främst sådana som behandlar denna 
fornlämningstyp inom svenskt område. Det kan dock bli aktuellt att även undersöka närbelägna 
lämningsområden inom Skandinavien och Östersjöområdet. Under arbetets gång kommer andra 
forskares hypoteser och resultat att analyseras och jämföras med det material som finns om 
Torsburgen. Uppsatsen kommer således att bygga på litteraturstudier av redan befintliga 
material.  

1.4. Avgränsning och definitioner  

 

För att uppsatsen inte skall bli alltför omfattande kommer här endast behandlas Torsburgens 
tidigaste period, vilken blivit daterad till yngre romersk järnålder (200-400 e.Kr.).  

Fornborgsbegreppet omfattar en rad olika anläggningar, men gemensamt för dessa är att det rör 
sig om ett utvalt område, som på något sätt har blivit avgränsat. Det kan röra sig om delvis 
naturlig avgränsning, exempelvis en platå med klippor och/eller någon form av 
murkonstruktion. Likväl kan det vara en på flat mark anlagd vall, vilken omsluter ett visst 
område. Flertalet försök till kategoriindelningar av fornborgar har under åren gjorts och i detta 
arbete har Stenbergers (1940) kategoriindelning använts, det vill säga; fornborgar på berg 
(höjdborgar), fornborgar på slät mark (flatmarksborgar) och fornborgar i myr. Denna 
uppdelning utgör en god någorlunda neutral grund och baseras på en topografisk placering, 
vilket minimerar inblandningen av tidigare funktionstolkningar.   

1.5. Tidigare forskning  

Fornborgsforskningen började egentligen ta fart under sent 1800-tal och tolkningar av deras 
tillkomstperiod grundades till en början främst på de närbelägna lämningarna i området. Fredrik 
Nordin skrev år 1881 den första större vetenskapliga uppsatsen över de gotländska fornborgarna 
och blev en av de första att publicera något i ämnet. Under början av 1900-talet genomfördes 
en mängd undersökningar av denna fornlämningstyp i flera olika svenska län, vilket resulterade 
i en rad olika publikationer. Flertalet försök gjordes av olika forskare att dela in fornborgarna i 
olika kategorier och klassificeringar efter den klassiska arkeologins mönster (Engström 1984: 
85-86). Till fornborgsforskningen bidrog också Mårten Stenberger (1898-1973) i hög grad. Han 
verkade bland annat på både Öland och Gotland och var en av de drivande i flera av 
utgrävningarna av stengrundshusen på dessa två öar under mitten av 1900-talet, exempelvis vid 
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Vallhagar, Fröjel socken Gotland. Han kopplade också i flera fall fornborgar till att vara samtida 
med stengrundshusen, vilket i viss mån stämmer överens med dagens forskning (Almgren 1957: 
238; Olausson 1995: 23; Cassel 1998: 144).  

Ett annat angreppssätt har varit den enda äldre historiska källan till Torsburgen, nämligen 
Gutasagan. Den äldsta bevarade upplagan av denna finns i Gutalagen, codex B 64, från 1350-
talet, vilken finns att läsa som digital kopia på bland annat kungliga bibliotekets hemsida 
(www.kb.se). I Gutasagan beskrivs en utvandring från ön, men dess trovärdighet som 
källmaterial är omdiskuterad. Eventuellt kan berättelsen vara ett lån från andra sagor. Inga 
arkeologiska upptäckter har vare sig kunnat bekräfta eller bestrida att denna utvandring har 
skett (Engström 1984: 87). 

Fornborgar som kultplats har också diskuterats under 1900-talet och är än idag ett aktuellt 
angreppssätt. Ett av grundsyftena med borgen kunde fortfarande vara försvarsanläggning, men 
utöver detta skulle borgen även ha kunnat fylla andra funktioner, exempelvis inom kultutövning 
eller som tingsplats (Johansen & Pettersson 1993: 23-24). Hypoteserna om borgen som 
försvarsanläggning har oftast varit mot en yttre fiende i den äldre forskningen, men även inre 
motsättningar har ibland lyfts fram (Johansen & Pettersson 1993: 29; Olausson 1995: 24). 

Under 1990-talet får forskningen kring fornborgarna åter ett uppsving, men fokus hamnar mer 
på betydelsen och det symboliska värdet i ett inhägnat områdes funktion. De tidigare 
tolkningarna av borgarna som fortifikation är dock fortfarande aktuella, men utöver detta antas 
de också ha haft en mer symbolisk funktion, där de utgör ett område till vilket endast vissa 
utvalda har tillträde. I detta nya tankemönster tillskrivs fornborgarna ofta en sakral funktion, 
det vill säga en plats för kultutövning. Det behöver således inte röra sig om att de endast har 
varit försvarsanläggningar, utan de kan ha varit heliga områden, samlingsplatser eller en 
kombination av dessa (Johansen & Pettersson 1993: 10; Johansen 1997: 143).  

2. Materialpresentation 

I Sverige finns över 1000 fornborgar och av dessa finns runt hundra på Gotland. Dateringarna 
sträcker sig från neolitikum och fram till tidig medeltid (Johansen & Pettersson 1993: 10, 12; 
Olausson 1995: 21). Vissa perioder tycks dock ha varit mer intensiva när det gäller att anlägga 
fornborgar, exempelvis yngre bronsålder och yngre romersk järnålder/folkvandringstid, medan 
denna fornlämningstyp helt saknas i materialet från andra tidsperioder. De mer intensiva 
borgbyggarepokerna har ofta kopplats samman med att det varit orostider och att det därför 
uppkommit ett behov av att anlägga försvarsanläggningar (Johansen & Pettersson 1993: 12, 
28).  

2.1. Torsburgen 

Torsburen är en av Sveriges största fornborgar och ligger på Östergarnslandet i Kräklingbo 
socken, Gotland. Stavningen har dock varierat och på en karta från år 1821 är det Thorsborg 
och på odaterad karta (troligen från 1700-talet) heter det Toresborg (Lantmäteriet). Borgen 
ligger på en höjdplatå och omges på tre sidor av 30 meter höga klintar. I den syd till sydvästra 
änden, där ingen naturlig begränsning finns, löper en två kilometer lång och upp till sju meter 
hög kalkstensmur. Hela fornborgsområdet uppgår till 112 hektar; det vill säga att det är ungefär 
dubbelt så stort som Visby innerstad (området innanför murarna) (Öhrman 1999: 39).  
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Murkonstruktionen diskuteras flitigt i Engströms (1984) avhandling. Han jämför med flertalet 
olika murtyper, som tidsmässigt hamnar kring Torsburgens tillkomst. Framförallt lyfter han 
fram likheterna med de germanska ”murus gallicus”, vilka beskrivs från Caesars fälttåg i de 
galliska området under det första århundrandet f.Kr. (Engström 1984: 34; Johansen & 
Pettersson 1993: 18). I och med att cement inte användes i denna typ av mur byggdes istället 
en timmerkonstruktion in i muren, vilken kom att verka som en form av armering. Trä verkar 
ha ingått i de flesta undersökta murkonstruktioner från central- och nordeuropeiskt område. Ett 
flertal av dessa har också utformats med ett yttre parti av staplad sten, som därefter förstärkts 
med en jordramp bakom. För att ytterligare stärka upp murarna har sedan en träkonstruktion 
löpt igenom den uppstaplade stenmuren och vidare in i jordrampen, vilket också verkar ha varit 
fallet med Torsburgen (Engström 1984: 40-41). Engström (1984: 44) upptäckte vid 
utgrävningen släckt kalk, vilket tyder på att muren brunnit. Han diskuterar om detta kan ha varit 
en avsiktlig bränning för att förstärka muren och lyfter bland annat fram tolkningar kring 
vitrifierade murar från Skottland. Avslutande tolkningen från hans sida blir dock att detta med 
största sannolikhet inte är någon medveten byggstrategi, utan snarare resultatet av 
fiendeangrepp eller en naturligt orsakad brand (Engström 1979: 26-27; 1984: 53). 

För att förstå omfattningen av det arbete som låg bakom murens uppförande undersöktes i 
samband med utgrävningen tidsåtgången för att bygga ett murparti. Delar av inspirationen till 
hur detta arbete skulle genomföras hämtades från Trajanuskolonnens bilder. Denna beskriver 
Trajanus erövring av Dacien under början av andra århundrandet e.Kr. och skildrar stora delar 
av krigsföretaget. Bland annat visar den hur Trajanus utför offer, deltar i fältslag, talar till 
trupperna och det som kanske mest berör ämnet här är när han övervakar uppförandet av de 
militära forten. I just dessa bilder visas timmerarbeten, fortens utformning och i vissa fall vilken 
form av arbetsredskap de hade att tillgå (Engström 1984: 68-69; Tuck 2015: 225-229). Med 
grund utifrån dessa bilder, utgrävningsmaterial och skriftliga källor från romerskt och grekiskt 
håll genomfördes rekonstruktionen av muren. Den slutsatsats som Engström (1984) drar är att 
tidsåtgången till murens första skede under yngre romersk järnålder landar på runt 11 400 
dagsverken; detta om allt flutit på utan problem. Det innebär att 1000 man skulle uppfört muren 
på ungefär 11 dagar. Han ser det dock som mer troligt att det rört sig om ett arbetslag på runt 
100-200 arbetare; dels därför att arbetet troligen skett på sommaren och folket behövts till 
jordbruksarbete; dels för att underhållsbehovet av mat med mera skulle bli för stort (Engström 
1984: 83-84).  
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Dateringen av Torsburgen bygger på analys av kolfragment, som framkom vid ovan nämnda 
utgrävning av muren. Ett av de analyserade fragmenten gav 14C datering 1680±90 BP och ett 
annat gav 1630±90 BP. Därmed antogs att det äldsta skedet av muren skulle vara från yngre 
romersk järnålder (Engström 1984: 24). I övrigt har dock inga fynd inom borgområdet kunnat 
kopplas till denna tidsperiod. I slutet av 70-talet hittades dock några vikingatida bronsbleck och 
ett arabiskt mynt innanför muren i närheten av Ardre luke (Engström 1984: 1). Enligt Nerman 
(1923: 9-10) skall även ett guldmynt ha blivit upphittat på Torsburgen, men detta är numera 
försvunnet. Varifrån detta kommit och från vilken tidsperiod har därför inte kunnat fastställas. 

2.2. Stengrundshus och gårdslägen 

Från yngre romersk järnålder på Gotland finns idag tydliga spår av huskonstruktioner. Utifrån 
arkeologiska undersökningar tyder mycket på att dessa tillkommit någon gång runt 200 e.Kr. 
och övergetts kring 550 e.Kr. I och med att dessa huskonstruktioner hade en grund av sten ligger 
många av dessa lämningar synliga i landskapet än idag. På vissa håll kan de dock ha odlats bort 
under årens gång, men runt 1800 av dem ligger ännu synliga i landskapet (Svedjemo 2014: 14). 
I närområdet kring Torsburgen finns rikligt med lämningar av dessa stengrundshus, vilket är ett 
tecken på aktiviteten i området under uppförandeperioden. I de fem omkringliggande socknarna 
Ala, Ardre, Gammelgran, Kräklingbo och Östergarn finns inte mindre än 95 bekräftade 
husgrunder (Engström 1984: 102). Äldre och yngre lämningar i närområdet tyder dessutom på 
att platsen har haft en lång bebyggelsekontinuitet.  

I samband med det nya sättet att uppföra/bygga hus på så förändras också gårdslägena. I flera 
fall verkar det som om att större gårdar splittras och nya gårdslägen anläggs. På många ställen 
anläggs stensträngar, så kallade vastar, vilket delar upp den odlingsbara marken. I och med att 
denna nya bebyggelse överlagrar delar av de tidigare brukade markerna, de gotländska 

Figur 1-2. Karta över Torsburgen och dess placering på ön (Fornsök, 

Riksantikvarieämbetet). 
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bassängåkrarna även kallade ”Celtic fields”, går det att sluta sig till att det under 
stengrundsperioden växer fram en ny form av åkerbruk (Östergren 1989: 34; Cassel 1999: 230). 
Cassels (1998: 124-126) tolkning av stensträngarna är att dessa utgör markörer för 
familjetillhörighet. De binder samman gårdar där det råder släktförhållanden och exempelvis 
kan en ny stensträng dras vid äktenskapsförbindelser mellan olika gårdar (Cassel 1998: 124-
126).  

2.3. Gravskick 

Det sker också en förändring i gravskick under yngre romersk järnålder. Gravfält i anslutning 
till den nya bebyggelsen visar sig ofta höra till äldre eller yngre perioder och är något som flera 
forskare tar upp som problematiskt vid tolkningen av det samtida samhället (se Cassel 1998: 
40-42). Mycket tyder på att kremering blir vanligare under yngre romersk järnålder, medan 
skelettbegravningar varit vanligare under äldre romersk järnålder. Cassel (1998: 73) lyfter fram 
att många gravar från yngre delen tycks ha varit omärkta, ensamliggande gravar, vilket 
naturligtvis kan bero på att områden där en grav hittas inte blivit helt undersökt. Med andra ord 
kan fler gravar ligga i närheten. Frågan är dock hur det kommer sig att det byggs allt färre 
monument över gravarna. Avsaknaden av synliga lämningar över gravarna blir speciellt knepigt 
vid argumentation om att användningen av sten i stensträngar och husgrunder skulle utgöra 
viktiga markörer. Får därmed gravarna en mindre viktig roll i samhället eller kan 
minnesmonument ha uppförts i annat förgängligt material som exempelvis trä? Cassel (1998: 
38-39) har dock noterat att gravar ibland är täckta av vad som verkar vara en jordhög. De gamla 
gravfälten tycks också överges, exempelvis de från äldre romersk järnålder som Sälle, Fröjels 
socken och Annelund, Visby socken (Cassel 1998: 37). 

Intressant i sammanhanget blir också att se på vapengravarna, vilka ökar i antal under den yngre 
romerska järnåldern (Cassel 1998: 51). Cassel (1998: 53) menar att detta inte behöver betyda 
ökande oroligheter, utan att det är en förändring i gravskick, där det i vissa grupperingar kan ha 
varit viktigt att på detta sätt visa på en grupptillhörighet. Således behöver det inte handla om 
tro eller livet efter detta, utan endast vara en gest för de kvarvarande att visa sin aktning. I det 
material som Cassel (1998: 35) behandlar i sin avhandling finns dock inga gravar från området 
kring Torsburgen representerade.  

Till ungefär samma tid kopplas ytterligare en företeelse som också delvis syns i gravarna. Detta 
är de gotländska bildstenarna, vilka kan ses som ett uttryck för en framväxande stenhuggarkonst 
på Gotland. Detta för att det inte bara är bildstenar som reses under denna period, utan att det 
även i gravarna dyker upp hällkistor, vilka inramar den avlidne under jord. Den äldsta datering 
som gjorts kring dessa bildstenar är från ett gravmonument daterat till 300-talet e.Kr. i 
Duckarve, Linde socken (Nylén & Lamm 2003: 10). Anledningen till att detta är värt att nämna 
är att Torsburgens uppbyggnad skulle kunna vara ett resultat av att en mer avancerad 
stenhuggarteknik anlänt till Gotland under perioden.  

Även inne på Torsburgens område har det återfunnits ett antal gravliknande rösen. Dessa ligger 
i den södra änden av burgen och strax innanför muren. Vid Ardre luke finns enligt Fornsök 
(Riksantikvarieämbetets söktjänst) 25 stycken rösen (Kräklingbo 224:1) och i närheten av 
Glose luke 16 stycken liknande rösen (Kräklingbo 225:1). Dessutom finns i östra delen av 
området flertalet spridda rösen, vilka skulle kunna vara gravrösen. Vid inventeringar i området 
har dock dessa med osäkerhet betecknats som gravrösen. Fem anläggningar blev utgrävda under 
början av 1980-talet, men dessa var helt fyndtomma (Engström 1984: 2).  

3. Diskussion 
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För att närmare försöka tolka Torsburgens konstruktion bör en rad olika samhällsförändringar 
tas med i beaktande. Dessa avspeglas i de arkeologiska materialet, som framkommit på Gotland, 
från yngre romersk järnålder. Till en början bör dock påpekas att även dateringen av borgen 
kan diskuteras. Den äldre fasen som kopplas till yngre romersk järnålder bygger på 14C prover 
tagna vid Engströms (1984) utgrävning av muren vid Torsburgen. Ytterligare tre olika faser 
kunde under utgrävningen konstateras, vilka var från folkvandrings-, vendel- och vikingatid 
(Engström 1984: 22-25, 53). De senare kommer dock inte att beröras i följande diskussion. Inga 
andra fynd från området har kunnat knytas till den tidiga byggfasen, men i och med att muren 
ligger till grund för dateringen blir det naturligt att börja diskussionen kring denna.  

3.1. Muren  

En mur utgör en fast lämning i landskapet. Att flytta eller riva ner en sådan lämning är ett stort 
projekt, men har skett vid ett antal tillfällen i historien av bland annat grekiska och romerska 
härar. Till de större och mer välkända exemplen hör kanske Kartago, som helt jämnades med 
marken under mitten av andra århundrandet f.Kr. (Appianus 2012: 180ff). Anledningen till att 
murar uppfördes kring städerna handlade oftast om att försvara befolkningen. Att kunna härda 
ut under en längre belägring, tills det att hjälp kunde komma fram eller tills det att belägrarna 
gav upp. För den anfallande armén handlade det om att säkra tillgången på föda. Plundring av 
nya områden var ett effektivt sätt att hela tiden förse soldaterna med mat, men också att hålla 
dem vid gott mod, eftersom plundringen gav rikedomar i värdesaker som guld- och 
silverföremål, m.m. (beskrivs bland annat av Caesar 2007, Appianus 2012, Polybius 1942, 
m.fl.). 

Den äldsta daterade händelsen på Torsburgen kommer från en byggfas av muren i södra änden 
av borgen. Ett analyserat kolfragment från den nedre delen av murkonstruktionen gav 14C 
datering 1680±90 BP, vilket innebär att den skulle vara från yngre romersk järnålder. Det har 
sedan konstaterats att muren något decennium senare brunnit och när den därefter 
återuppbyggts har den gjorts något högre. Fyra olika byggfaser har konstaterats: den första 
under yngre romersk järnålder och sedan påbyggnadsfaser under folkvandrings-, vendel- och 
vikingatid, tidpunkten för samtliga byggfaser baseras på 14C dateringar (Engström 1984: 22-25, 
53). En fosfatkartering, som genomförts i borganläggningen under 1950-talet, har inte visat på 
någon större aktivitet inom området. Värdena var dock något förhöjda i anslutning till en grotta 
i den nordvästra delen av platån och i södra änden av myren (Arrhenius 1955: 1056). 

Engström (1984) var efter sin grundliga analys och tolkning av Torsburgen övertygad om att 
det rörde sig om en anläggning för någon form av krigiskt ändamål och jämför med flera 
europeiska muranläggningar (Engström 1984: 32ff). De flesta murkonstruktioner som 
omnämns i historiska källor är kopplade till fortifikation och försvar mot angripande fiender. 
Julius Caesar (100-44 f.Kr.) beskriver i sin bok ”De bello civili” (sv. Inbördeskriget) bland 
annat tillvägagångsättet vid belägringar och hur krigföringen gått till, exempelvis vid 
belägringen av Massila (Caesar 2007: 105ff). De flesta murar som där beskrivs är dock betydligt 
högre och kräver omfattande belägringsarbeten för att kunna intas (Engström 1984: 67). 
Torsburgens uppskattade höjd under första skedet var enligt Engström (1984: 82) 1,66 meter. 
Detta är troligen betydligt lägre än flera av de stadsmurar som funnits i Europa under perioden. 
Dock kan Torsburgen också ha haft en palissad av trä, vilket ökat upp höjden med någon meter 
(Engström 1984: 83).   

3.2. Samhällsförändring 

Dateringsfrågan är som sagt ett problem. Flertalet undersökta borgar från fastlandet och även 
de närliggande skandinaviska grannländerna har dock lett till dateringar kring yngre romersk 
järnålder och in i folkvandringstid, vilket också är den tid som kunnat dateras i Torsburgen. 
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Perioden verkar således ha inneburit att ett behov av att uppföra dessa anläggningar uppstått 
(Engström 1984: 89-91), vilket är det som kommer undersökas närmare nedan. I 
materialpresentationen togs en rad olika samhällsförändringar upp, såsom gravskick, byggsätt 
och monumentresande (bildstenar). Allt detta tyder på att samhället har förändrats, vilket med 
största sannolikhet borde kunna kopplas till Torsburgens anläggande.  

Hypoteserna till de bakomliggande orsakerna till samhällsförändring är många. Johansen 
(1997: 109) tar exempelvis upp de gotländska stensträngarna, vastar, och den dubbla funktion 
som dessa antas ha haft. Dels har de använts för att hålla djuren borta från åkrarna; dels har de 
troligen fungerat som markörer för ägande. Dateringen av stensträngarna är även det en 
omdiskuterad fråga, men flertalet antas ha anlagts under romersk järnålder (Nylén 1981: 52). 
Ungefär samtidigt som vastarna anläggs börjar också den nya typen av hus med en grund av 
sten att uppföras. Gårdslägena splittras också upp på flera enheter och anledningen bakom detta 
skulle kunna vara en övergång från ett kollektivt till privat ägande (Johansen & Pettersson 1993: 
31; Bornfalk Back 2011: 41; Svedjemo 2014: 43). Behovet av att äga och hävda det som ägs 
uppkommer dock vanligen när konkurrens uppstår, i detta fall troligen om marken. Exempelvis 
kan befolkningen ha ökat och den brukbara marken inte längre kunnat generera tillräckligt med 
avkastning, för att täcka det växande behovet.  

I Gutasagan beskrivs en episod, som kan knyta an till ovan förda resonemang. Det berättas att 
befolkningen ökade så pass mycket att det till slut inte fanns mat till alla. Var tredje man lottades 
ut och blev förmodligen mer eller mindre landsförvisad, men dessa vägrade och slog sig istället 
ner på Torsborg. Slutligen blev de dock fördrivna även därifrån och hamnar efter flera bravader 
i Grekland, där de kan slå sig till ro. Berättelsen har dock inte gått att verifiera och de äldsta 
bevarade fragmenten är från medeltiden (Engström 1984: 87; Gutasagan 2012: 8-9). 
Möjligheten finns dock att det ligger någon form av historisk sanning bakom berättelsen i och 
med att det ansetts värt att skriva ner. Således är det kanske i Gutasagan som anledningen bakom 
uppförandet av Torsburgen står att finna; att borgen uppfördes som en tillflyktsort av 
människor, vilka blivit landsförvisade. Uppskattningen att det skulle funnits åtminstone 800 
gårdsbebyggelser (Engström 1984: 117-118) skulle leda till att det rör sig om en ganska 
ansenlig mängd, kanske över 1000, män som förvisats. Om Engströms (1984: 83-84) uträkning 
stämmer, vad gäller arbetstiden under optimala förhållanden, skulle det därmed tagit 11 dagar 
att anlägga muren. Dock kan borgen i detta avseende kännas alltför stor, då det skulle gå åt 
många man till att bara bevaka den.  

Berättelsen i Gutasagan skulle likväl kunna härledas till Jordanes (500-talet e.Kr.) bok ”Getica 
Om goternas ursprung och bedrifter”, som troligen är skriven under mitten av 500-talet e.Kr. 
Han beskriver där att goterna utvandrar från ön Scandza under ledning av sin kung Berig. Ön 
Scandza, som det hänvisas till, är troligen den skandinaviska halvön, men att det på den tiden 
uppfattades som om att det vore en ö. De anländer sedan till olika platser och segrar över bland 
annat ulmegurerna och vandalerna. Slutlig slår de sig dock ner i Skytien (Jordanes 1997: 41). 
Denna berättelse behandlar dock en tid långt före yngre romersk järnålder, enligt hans egen 
beskrivning så tidigt som 1400-talet f.Kr. Trovärdigheten i denna uppskattning är dock högst 
omdiskuterad, bland annat menar somliga att berättelsens möjlighet att ha överlevt genom 
muntlig berättartradition utan att förändras är osannolik (Weibull 1972: 233-234). Möjligen kan 
denna berättelse från Jordanes ha legat till grund för Gutasagan och att författaren utgått från 
att benämningen goter varit detsamma som gutar. Ordet goter kan också kopplas samman med 
götar, som väst- och östgötar (Weibull 1972: 236).  

En annan utgångspunkt som diskuteras kring fornborgarna är framväxten av en statsmakt, det 
vill säga en centralisering av makten (Johansen & Pettersson 1993: 31; Kaliff 2009: 18). Detta 
är något som enligt exempelvis Hedeager (1992) ser växa fram i Danmark under den berörda 
perioden. Nilsson (2008) har i en B-uppsats genomfört en komparativ analys av Headgers 
(1992) och Cassels (1998) avhandlingar och kunnat se vissa likheter mellan fynden i de olika 
områdena. Tydligt är att vapengravar ökar i antal på Gotland. Från det att 8 % av gravarna under 
äldre romersk järnålder innehöll vapen till att 22 % under yngre romerska järnåldern innehöll 
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detta. Romerska föremål ökar också i antal gravfynd och det finns en hel del som tyder på 
kopplingar till tjänstgöring i den romerska armén (Cassel 1998: 50-51). Nya fynd av 
vapengravar görs än idag och nu senast under sommaren 2021 upptäcktes en i Buttle, Gotland. 
Individen hade blivit begravd med vapenutrustning och flertalet andra föremål, vilka kunde 
dateras till romersk järnålder (Uppsala universitet). Till en vältränad elit kan också den 
romerska ryttarmasken i brons, som blev inlämnad till länsstyrelsen på Gotland under 2010 av 
privatperson, kunna kopplas. Denna hade framkommit vid plundring av ett stengrundshus i 
Hellvi, norra Gotland, på 1980-talet. Masken bars av elitkavalleriofficerare i det romerska riket 
vid ryttarspel och det gotländska fyndet är unikt, då endast ett 80-tal av dessa påträffats i 
världen. Även det kavallerisvärd av ”spatha” typ, som återfanns i Buttlekrigarens grav, är 
relativt ovanligt i Nordiskt fyndmaterial (Price & Widerström 2017: 199, 202; Svedjemo 2018: 
114). Således skulle knappast murkonstruktioner och ett centraliserat styrskick ha varit något 
okänt, utan något som flertalet individer troligen redan kommit i kontakt med under tjänstgöring 
och handel med olika regioner ute i Europa (Engström 1984: 96-97).  

Synen på att det skulle vara en framväxande centralmakt, som ligger bakom 
fornlämningsbyggandet, verkar också ha varit en tankegång som Stenberger (1933) hade. Han 
lär ha utryckt det som att fornborgarna skulle ha varit resultatet av ett ”välorganiserat arbete av 
stora bygder till gemensamt skydd och försvar” (från Engström 1984: 86). De danska 
fornborgarna, som kopplats till romersk tid, används ofta som belägg för den framväxande 
centralmakten i området. Dessa är dock ofta av låglandstyp (fornborg på slät mark) (Olausson 
1995: 30-31). De gotländska motsvarigheterna har dock ofta daterats till att tillhöra äldre 
perioder (yngre bronsålder och förromersk järnålder), men här skulle nog behövas mer 
forskning för att kunna se ett tydligare dateringsmönster (Johansen & Pettersson 1993: 28; 
Cassel 1998: 144). Exempelvis kan dock nämnas att Havors fornborg, vilken är en fornborg på 
slät mark, har gett 14C dateringar från århundradet före Kristus till 200 e.Kr. I den anläggningen 
återfanns också ett flertal föremål med ursprung från det romerska riket (Manneke 1966: 49, 
52, 56). Därmed kan det inte uteslutas att vissa av de gotländska fornborgarna på slät mark kan 
vara samtida med Torsburgen.  

Något som också är värt att kort nämna i sammanhanget med samhällsförändringarna är också 
bruket av bildstenar. Kanske kan det vara i bildstenarnas bilder, som det finns möjlighet att få 
fram vilken gruppering som ligger bakom byggandet av Torsburgen och även stengrunder och 
stensträngar. Tolkningen av bilderna utgör dock ett eget forskningsområde och det blir alltför 
omfattande att ta med alla aspekter och tolkningar av dem i denna uppsats. Det som däremot 
kan antas är att kunskaper inom stenbearbetning på något sätt anlänt till Gotland, vilket 
möjliggjort byggandet av en murkonstruktion som den vid Torsburgen.  

3.2.1. Handel 

Handel är ytterligare ett område som kan behandlas i fornborgsforskningen. Handel med 
romarriket, vilket skulle kunna leda till samhällen som blev allt mer organiserade (Engström 
1984: 96-97). I förhistorisk kontext kopplas ofta hamn och handel samman och Engström 
(1984: 99-100) menar att det är en möjlighet att vattenvägar, som var anslutna till havet, skulle 
ha kunnat finnas på mellan 5-10 kilometers avstånd från Torsburgen. Det är dock inte troligt att 
det skulle funnits någon segelbar led hela vägen fram till borgen. Bornfalk Back (2011) har 
fördjupat sig i just detta område och utifrån gamla kartor gjort gällande att det inte är omöjligt 
att vattenvägar sträckt sig en bra bit inåt land, dock lite oklart hur långt in. Flertalet myrar 
utdikades under 1800- och 1900-talet och därmed är det svårt att utifrån dagens landskap se hur 
yngre järnålderns landskap såg ut. Troligen gick dessutom strandlinjen runt 4 meter över dagens 
(Bornfalk Back 2011: 39, 43-47). Flertalet fornborgar ligger i anknytning till förhistoriska 
hamnlägen på Gotland, bland annat gäller detta för Lickershamn, Lausviken och Snäcksgärde 
(Cassel 1998: 136-137). Detta skulle kunna innebära att fornborgarna, även Torsburgen, 
fungerat som tillflykts eller kanske utkiksplatser anknutna till dessa handelsplatser. 

Det går i dagsläget inte att avgöra vilken form av ekonomi det har rört sig om, det vill säga om 
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det varit penning- eller byteshandel (Cassel 1998: 138). I romarriket är det penningekonomi 
och troligen har handeln i gränszonerna till imperiet också nyttjat detta. Tacitus (1969: 37, 39) 
beskriver det som att folkslagen närmast det romerska riket värderar guld och silver, medan de 
mer avlägsna istället utbyter handelsvaror. Han skriver också att ett silverkärl hos dessa kan 
betraktas och anses ha samma värde som ett lerkärl. Detta problematiserar i viss grad det som 
ofta i arkeologiska termer kallas för prestigeföremål, i och med att det begreppet antyder att 
vissa föremål skulle kunna kopplas till status. Utifrån det dras sedan slutsatser om 
samhällsstruktur och framväxande elit. På Gotland och även Öland har det dock gjorts flertalet 
fynd av prestigeföremål. På båda öarna har det dessutom gjorts rika fynd av guldföremål och 
mynt (silverdenarer), vilka kunnat kopplas till den yngre romerska järnåldern. Det är troligt att 
guldet och silvret som kommit till Gotland sedan har använts till olika former av hantverk 
(Svedjemo 2018: 109-111). Den stora mängden fynd av romerskt ursprung tyder på att Gotland 
förmodligen varit något av ett nav i handeln i östersjöregionen och där det funnits ett överflöd 
och rikedom. Båda dessa saker driver folk till platsen och därmed uppstår också behovet av att 
kunna försvara sig och ta skydd vid plundringsräder. 

3.3. Borgen offensiv eller defensiv 

Engström (1984: 116) är övertygad om att Torsburgen varit en befästning, vilken försvarats av 
beväpnade styrkor. Perioden för dess anläggande präglas av härjningar i Europa och det 
romerska riket blev allt mer pressat av både yttre och inre stridigheter. Germanska stammar 
lyckades samla allt större arméer och tränger igenom de romerska Limes (Engström 1984: 97; 
Jordanes 1997: 77ff). Under slutet av 300-talet e.Kr. påbörjas de stora folkvandringarna och 
mycket tyder på en orolig tid. I och med de större grupperingarnas rörelser uppstår troligen 
också ett behov av att kunna samla en större här, för att försvara sig mot och kunna slå tillbaka 
ett eventuellt angrepp. De mindre fornborgarna utgjorde troligen inte ett tillräckligt skydd, för 
att klara en längre belägring, men Torsburgens storlek och placering en bit in på ön gjorde den 
mer lämplig ur detta hänseende. I och med att den har en yta på 112 hektar skulle, enligt 
Engström (1984: 117-118), gott och väl hela öns befolkning och även hela djurbesättningen ha 
kunnat rymmas inne på området. Han har räknat på att det rört sig om runt 800 gårdar och att 
ytterligare 200 gårdars manskap skulle få plats (Engström 1984: 117-118). En annan fördel med 
läget på borgen är myren inne på området, vilken i ett belägrat läge skulle varit nödvändigt. Det 
finns också en källa strax utanför muren, något söder om Ardre luke, kallad för Öltapparn 
(Ardre 101:1). 

Borgen skulle därmed ha kunnat användas som en defensiv försvarsanläggning. Vårdkasar kan 
exempelvis ha funnits på de mindre fornborgsanläggningarna (exempelvis Grogarnsberget, 
Högklint) och antänts vid en fientlig härs ankomst. Ett nätverk av vårdkaseplatser skulle ha 
utgjort ett snabbt varningssystem och således skulle det ha funnits tid för de närbelägna 
gårdarna att ta sin tillflykt till borgen och därifrån sedan försvara sig mot den invaderande 
styrkan (Engström 1984: 108-110). Med ett flertal sammanhängande vårdkaseplatser av detta 
slag skulle de ha kunnat samla i stort sett hela ön. Dessvärre går det dock inte att arkeologiskt 
bekräfta att det skulle funnits vårdkasar, men Engström (1984: 109-110) poängterar att det i 
flertalet ortsnamn ingår ord som kan knytas till vårdkasar. 

Sahlqvist (2000: 115-116) behandlar i sin avhandling fornborgarna i Östegötland och gör den 
tolkningen att dessa skulle kunna utgöra begränsningslinjer mellan olika hövdingadömen. 
Fornborgarna gjorde det möjlig att övervaka området och han menar också att vissa av de stora 
rösena, troliga bronsåldersrösen, som finns i landskapet varit en del i denna territoriella 
uppdelning. Enligt hans beräkningar ligger vissa av dessa högar på ett sådant sätt att de följer 
en direkt siktlinje mellan två fornborgar. Han benämner dem som utposthögar, vilka kom att 
byggas ut allt eftersom hövdingadömet expanderade (och att detta eventuellt fortsatte in i 
förromersk och romersk järnålder). Hypotesen kring det fortsatta nyttjandet av högarna baseras 
på en mer sentida datering i ett av de yttre lagren av en hög från ett undersökt bronsåldersröse. 
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Fornborgar och högar skulle således utgjort en form av försvarslinje, eller åtminstone en 
bevakningslinje, precis som hypoteserna kring de gotländska fornborgarna, vilka kan ha utgjort 
ett varningssystem med vårdkasar. Sahlqvist (2000) tar även upp att vissa av fornborgarna, de 
med bäst utsikt, troligen varit centralplatser i detta system (Sahlqvist 2000: 115-116). Detta 
leder också bort från den tidigare traditionella bilden av att fornborgarna skulle tillkommit som 
försvar mot en yttre fiende från främmande land. En fornborg eller ett nätverk av dessa skulle 
således ge en bild av en tidig territorial indelning av landskapet och ett försvar mot en i närheten 
belägen fiende (Olausson 1995: 24). 

Sett till gotländska storhögar (bronsåldersrösen) ligger dessa ofta i anslutning till kusterna och 
det som under bronsålder troligen utgjort en skärgård. Detta i och med att havsnivån varit högre 
och landet låg lägre, det senare på grund av den ännu pågående landhöjningen efter inlandsisen. 
Aktivitet har även gått att bekräfta vid dessa högar från senare perioder (Bornfalk Back 2011: 
78). Det är således möjligt att dessa har använts i ett nätverk likt det som diskuterats ovan kring 
de östgötska. 

Torsburgen kan dock likväl ha fungerat som en förskansning för en anfallande fiende. 
Skildringar av hur det uppförs fortifikationsverk vid anfall av fientligt territorium är vanliga i 
flertalet böcker, som skrivits under både äldre och yngre järnålder. Polybius, Caesar och 
Appianus är några som tämligen ingående beskriver anläggandet av dessa fortifierade 
förläggningar. Appianus (2012: 171-172) skildrar hur en 3,7 meter hög och över 4,5 kilometer 
lång mur anläggs för att stänga in Kartago. Utöver detta anläggs vallgravar och andra 
befästningsarbeten och detta arbete utförs på 20 dygn. En liknande beskrivning finns hos Caesar 
(2007: 169-173) där han omringar Pompejus armé i Dyrrachium. Omfattningen på denna 
befästning gör det dock svårt att säkra hela området och Pompejus lyckas till slut att bryta sig 
ut. Allt detta utspelar sig under äldre järnåldern, men visar på den effektivitet som en uppövad 
armé har. Därmed skulle en murkonstruktion, som den på Torsburgen, tämligen snabbt ha 
kunnat anläggas av en invaderande styrka. Höjden på stenmuren, som diskuterats ovan, kan ha 
varit 1,66 meter och skulle troligen inte utgöra ett alltför stort hinder för en vältränad armé. 
Engström (1984: 83) menar dock att denna troligen byggts på med en palissad av trä, vilket de 
romerska fältlägren ofta omgavs av. Materialet till palissaden bar i regel soldaterna med sig 
under marsch (Engström 1984: 67). Att jämföra med romerska förhållanden kan naturligtvis 
vara vanskligt och de romerska fältlägren hade en tydlig form och inre ordning. 

Romarriket var också högt utvecklat både teknologiskt och politiskt. Detta gjorde även att de 
effektivt kunde utskriva nya arméer efter stora nederlag. Om inte annat syns detta i andra 
puniska kriget mot Hannibal där romarna led flera stora nederlag, men slutligen lyckades gå 
segrande ur konflikten ändå (Polybius 1942: III 60-94). Hur storleken på arméer sett ut i 
östersjöregionen under perioden yngre romersk järnålder finns det dock inga lika tydliga 
beskrivningar av, men att germanerna kunde samla stora arméer är åtminstone slaget i 
Teutoburgerskogen år 9 e.Kr. ett bevis. Där nergjordes tre legioner, över 20 000 man, romerska 
soldater av germaner, vilka stod under ledning av Arminius (Tacitus 1894: 87). Arminius hade 
själv tjänstgjort i den romerska armén och kände därmed till de romerska stridsteknikerna, detta 
var troligen en av anledningarna till att de (germanerna) lyckades att helt förinta dessa legioner. 

De många vapengravarna med romersk anknytning (romerskt gravmaterial), som omnämns av 
Cassel (1998: 51), kan tolkas till att många tränats i romarriket och därefter tar med sig 
kunskaperna hem efter tjänstgöringens slut. Om Hellvimasken verkligen tillhört en officerare 
betyder det att även utländska krigare, som tar värvning i den romerska armén, kan nå högre 
befattningar. Att skandinaviska krigare kunde nå högre militära befattningar är också något som 
Kaliff (2009: 20) lyfter fram. De utländska krigarna skulle ha utgjort hjälptrupper i den 
romerska armén och haft egna befäl. Således vore det rimligt att anta att Torsburgens 
konstruktion kan vara ett resultat av ett ”kunskapsinsamlande”, som soldater för med sig efter 
tjänstgöringens slut. I anknytning till detta kan också nämnas den utveckling som av vissa 
kopplas till det som kan kallas massakern i Sandby Borg, Öland. Arkeologen Lindström (SVTb 
2020) tar där upp kopplingarna mellan Öland och det romerska riket. Han menar att ölänningar 
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tagit värvning i både romerska och germanska arméer som legoknektar och att dessa i samband 
med romarrikets fall blivit ”sysslolösa” och återvänder hem, varpå interna stridigheter uppstår 
på Öland. En liknande utveckling skulle kunna tänkas ha inträffat på Gotland och att Torsburgen 
anläggs under denna tid.  

3.4. Borgen som rituell anläggning 

En kategori som inte behandlas nämnvärt i Engströms (1984) avhandling är de rituella och 
religiösa aspekterna av monumentbyggande. Tidsperioden är också något komplicerad ur detta 
hänseende, eftersom den samtida religionen skulle kunna vara äldre än den fornnordiska 
religionen, som finns dokumenterad från vikingatid (Steinsland 2007: 439-441). Det går dock 
inte att med säkerhet säga när, under vilken tidsperiod, den fornnordiska religionen med de 
olika asagudarna kom att bli en del av det nordiska samhället. Förmodligen är dessutom den 
fornnordiska religionen ett resultat av flera influenser, som kommit med handel och/eller 
kontakter med andra områden (Kaliff 2009: 20).  Hästen har troligen haft en viss roll i den 
föregående religionen och är också vanligt förekommande på de äldre bildstenarna (Nylén & 
Lamm 2003: 27). Hästen omnämns också av Tacitus (55-117 e.Kr.) när han beskriver 
germanerna. Han nämner bland annat att lundar och skogsdungar används till heligt bruk och 
att präst, kung eller hövding tolkar gnäggande och beteendet från vita hästar som drar en vagn 
(Tacitus 1969: 45-47). De yngre bildstenarna har ofta mer utförliga berättelser, som kan tolkas 
till myter inom fornnordisk tro (Nylén & Lamm 2003: 20, 22). Namnet Torsburgen ger därför 
vissa ledtrådar om åtminstone en av borgens perioder. Tor tillhör en av de stora gudarna i den 
fornnordiska religionen och således skulle det kunna stå för Tors borg. Det troliga är dock, sett 
till ovan förda resonemang, att detta är en senare tids namn på fornborgen, troligen från vendel- 
eller vikingatid.  

Tanken att gudar bor i berg är något som är vanlig i många olika religioner och också det att 
gudar rent av förknippas med vissa berg. I den grekiska mytologin bor exempelvis gudarna på 
berget Olympos, den bibliska Moses mottar stenplattorna av Gud på Sinaiberget, berget Fuji på 
Japan betraktas som en gud (kami) inom shintoismen, m.m. (Kaliff 1997: 106; Buxton 2004: 
66; Nationalencyklopedin). Kring Torsburgen har också en mytisk berättelse vuxit fram inom 
folktron. Denna beskriver att Tor bodde i Svartstugan på Torsburgen. Han skulle därifrån ha 
haft en underjordisk gång för att snabbt kunna komma ut vid Endre backe. Svartstuan eller 
”Myrkastufwa” (gutniska) är, alternativt var, troligen en grotta eller mörkt hål på Torsburgen i 
norra änden (Gustavson 1940: 39; Öhrman 1999: 39-40). Möjligen skulle denna grotta kunna 
vara den plats som uppvisat förhöjda fosfatvärden i nordvästra änden av Torsburgen och kallas 
för Stuxbergs grotta av Arrhenius (1955: 1056). De förhöjda värdena skulle därmed kunna bero 
på eventuella offer, som gjorts till Tor eller andra gudar.  

Inom arkeologin och kanske framför allt i analysen av det arkeologiska landskapet får allt oftare 
det symboliska uttrycket av en lämning en större betydelse. I allt som är skapat av människan 
skulle det således gå att uttolka en bakomliggande tankegång, vilken kan vara medveten så väl 
som omedveten. Gränserna blir här viktiga markörer för att visa att ett områdes betydelse 
upphör och övergår till att få en ny betydelse efter gränsen (Olausson 1995: 43). Det kan vara 
en stengärsgård som ringar in en åker för att stänga ute djuren. Den ena sidan är således 
tillgänglig för dessa, medan de blir utestängda från den andra och gränsen fyller således en 
högst praktisk funktion. En gräns kan dock också fylla en mer symbolisk funktion, exempelvis 
mellan det heliga och det profana. Kyrkogårdar omgärdas ofta av just en mur, vilken utgör 
gränsen mellan heligt och profant (Johansen & Pettersson 1993: 10; Sahlqvist 2000: 40, 47). I 
dagens Sverige spelar den gränsen kanske inte samma roll som förr, men exempelvis tilläts inte 
odöpta att bli begravda på heligt område under medeltiden, därför att de ansågs kunna förorena 
jorden (Johansen 1997: 237-238).  

Fornborgarna tycks dock inte ha haft denna heliga betydelse. Även om flertalet gravar påträffats 
i fornborgar, är inte omfattningen tillräckligt stor för att de skulle utmärka sig som 
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begravningsplats. Några högar vilka tolkades vara gravar grävdes ut i Torsburgen, men dessa 
var helt fyndtomma (Engström 1984: 2). Gravar från den yngre romerska järnåldern är ganska 
ovanliga på Gotland och det har därför diskuterats om det kan röra sig om en förändring i 
gravskick. Baserat på gravmaterial var under förromersk och äldre romersk järnålder kremering 
den vanligaste behandlingen av de avlidna, vilket bland annat har konstaterats på gravfälten 
Annelund (Visby) och Sälle (Fröjel), Gotland (Gejvall 1955: 701; Wennersten 2016: 5, 24). Det 
är därför möjligt att kremeringstraditionen fortsatt, men att hanteringen av det kremerade 
benmaterialet förändrats. Det som syns på gravfält är det sista begravningsskeendet, det vill 
säga var benmaterial slutligen har blivit deponerade. De föregående skeendena, ritualerna inför, 
under och efter gravbålet syns inte i arkeologiskt material. Förändringen under yngre romersk 
järnålder kan därför ligga i att kremerat benmaterial har spridits exempelvis på berg eller i 
vattendrag, där det sistnämnda bland annat sker inom hinduismen. Men liken kan även ha 
nedsänkts i sjöar eller att det har skett en övergång till luftbegravningar, vilket berättelsen om 
Odens självoffer skulle kunna vara ett exempel (Østigård 2006: 10; Kaliff & Østigård 2013: 
38). Att detta skulle ha varit något som förekommit på Gotland under perioden är dock ytterst 
svårt att finna belägg för och materialet är troligen sedan länge nerbrutet, men det kan inte 
uteslutas att Torsburgen har varit en anläggning för exempelvis ritualer kring döden.  

Johansen (1997: 143) menar att man för att kunna förstå fornborgarnas betydelse för de dåtida 
människorna måste lämningarna ses ur både deras praktiska och kultiska funktion. Hon menar 
att dessa anläggningar alltid har en social och en föreställningsmässig sida. Muren skulle 
därmed kunna ses som ett uttryck för exempelvis Midgårdsormen, vilken slingrar sig genom 
landskapet. Symboliken skulle vara att muren liksom Midgårdsormen är väktare och delar av 
ett område till ett inre och ett yttre (Johansen 1997: 143). Asaguden Tor kan, som kosmos 
väktare, ganska lätt knytas till en sådan tankegång. Midgårdsormen omsluter i mytologin hela 
världen och håller på så sätt denna samlad och kan därför ses som upprätthållaren av hela 
kosmos (Steinsland 2007: 106-107). Båda dessa mytologiska varelser har således en nära 
anknytning till varandra och det skulle därför vara en möjlig tolkning av en föreställningsmässig 
sida av murkonstruktionen.  

4. Resultat 

Den ovan förda diskussionen visar bland annat på problematiken med att endast se fornborgarna 
på berg, och i detta fall främst Torsburgen, som någon form av befästa anläggningar. 
Fornlämningstypen kan under olika perioder ha haft flera olika funktioner och därmed bör 
analyser av lämningarna sättas in i den samhällsordning som varit rådande, men samtidigt bör 
också yttre händelser som stora folkrörelser och krig vägas in. En faktor, som ytterligare 
problematiserar det hela, är att platserna ofta är fyndfattiga, vilket gör dateringen svårare. Nedan 
kommer ett försök att, utifrån diskussionskapitlet ovan, besvara den i inledningen presenterade 
frågeställningen.  

De arkeologiska undersökningarna av området på Torsburgen är få och främst är det Engströms 
utgrävningar under 1980-talet, som ligger till grund för det som hittills publicerats rörande 
denna fornlämning. Dateringen av borgen grundar sig fortfarande på analysresultat från de 
prover som togs under utgrävningen av muren, vilka antydde att borgens första byggnadsfas 
troligen varit under yngre romersk järnålder (Engström 1984: 24, 53). Detta är också en 
tidsperiod till vilken många av höjdborgarna på Gotland knyts, medan fornborgar på slät mark 
(flatmarksborgar) i regel anses tillhöra äldre perioder (Cassel 1998: 144). Det har i dagsläget 
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inte framkommit några nya fynd, vare sig inom Torsburgen eller utanför, som skulle ifrågasätta 
denna datering. Inte heller synen på murkonstruktionen och dess likheter med de germanska 
”murus gallicus” har förändrats. Hypoteserna kring kopplingarna mellan Gotland och Europa 
har dock stärkts med nya arkeologiska fynd, bland annat gravar med romerska vapen, 
myntdeponier (med denarer) och den romerska bronsmasken från Hellvi (Cassel 1998: 50-51; 
Price & Widerström 2017: 199, 202; Svedjemo 2018: 109-111). Det kan därmed anses vara 
belagt att murkonstruktionen är ett resultat av yttre influenser, snarare än en inhemsk utvecklad 
kunskap.  

Diskussioner om Torsburgen har varit en handelsplats eller åtminstone legat i närheten av 
vattenvägar fördes också av Engström (1984: 99-100). Detta är något som Bornfalk Back (2011: 
43-47) undersökt närmare och genom att granska kartor konstaterat att det troligen funnits 
farbara vattenleder en bit inåt land. Strandlinjen gick högre upp under yngre romersk järnålder, 
eventuellt runt fyra meter högre upp, men utdikningen på 1800- och 1900-talet har förändrat 
landskapsbilden markant och flertalet myrar har försvunnit. Möjligen har en vattenled gått 
ungefär fem kilometer från Torsburgen (Engström 1984: 99; Bornfalk Back 2011: 39). Redan 
under mitten av 1900-talet kunde det dock genom fosfatkartering konstateras att det inte varit 
några större aktiviteter inom fornborgen. Värdena var relativt låga över större delen av området. 
Endast en grotta i norra delen av platån hade högre värden (Arrhenius 1955: 1056). Detta gör 
det mindre troligt att det skulle ha varit ett handels- eller boplatsområde. Åtminstone har det 
inte varit det under någon längre period.  

Att fornborgarna på Gotland kan ha utgjort bevakningspunkter i landskapet, för att upptäcka en 
fientlig här och därmed i tid kunna förvarna invånarna på ön, var också något som Engström 
(1984: 108-110) tog upp. Även att det skulle ha funnits vårdkasar utplacerade på de olika 
fornborgarna och att dessa skulle ha fungerat som en form av förvarningssystem. Ett tillskott 
till dessa tankegångar lyfter Sahlqvist (2000: 115-116) fram i sin avhandling där han menar att 
bronsåldersrösen i Östergötland tycks ha används och/eller ingått i ett system av fornborgar. 
Enligt hans hypotes skulle vissa av de stora rösena ha varit placerade så att de låg i linje mellan 
olika fornborgar. Därmed kunde en visuell kontakt mellan samtliga bevakningsanläggningar 
runt området bibehållas. Rösena skulle eventuellt också ha kunnat utgöra en territoriell 
avgränsning mellan olika hövdingadömen (Olausson 1995: 24; Sahlqvist 2000: 115-116). En 
liknande funktion skulle ha kunna vara möjlig på Gotland, där bronsåldersrösen ofta ligger 
utmed kusterna (på grund av landhöjning ligger de dock numera ofta en bit in från kusten). 
Torsburgens lokalisering bakom Grogarnshuvud och Herrgårdsklint skulle därmed ha kunnat 
vara den plats dit alla invånare skulle ta sig vid anfall och det var där försvaret av ön skulle 
utkämpas. Det finns dock ännu inga arkeologiska belägg för att rösena skulle ha ingått i ett 
sådant nätverk, mer än att det återfunnits material (ofta gravläggningar) i rösena från 
Östergötland, vilket kunnat dateras till senare perioder (Sahlqvist 2000: 115-116).  

Ovan har diskuterats att Torsburgen är omnämnd i samband med att en större utvandring skulle 
ha ägt rum enligt den gotländska legenden ”Gutasagan” (Gutasagan 2012: 8-9). Att knyta 
murens byggande till den legenden är dock svårt, eftersom det inte finns någon tidsangivelse 
för utvandringen. Likväl kan detta vara hämtat från äldre legender/sagor och exempelvis har 
Jordanes (1997: 37, 41) omskrivit en sådan utvandring av goter från det som han kallar ön 
”Scandza”. Äktheten eller snarare trovärdigheten i berättelserna kan därför ifrågasättas, men 
kanske kan dna-analyser i framtiden bringa klarhet i detta. 

Fornborgar som rituella anläggningar har också diskuterats i omgångar och detta gäller för 
samtliga typer av borgar; det vill säga fornborgar på berg (höjdborgar), fornborgar på slät mark 
(flatmarksborgar) och fornborgar i myr. Platsen kan ha haft flertalet olika funktioner i rituella 
sammanhang, exempelvis begravningar, offer och initieringsriter. Kopplingen till fornnordisk 
religion ses redan i namnet Torsburgen och kan härledas till Tors borg, den fornnordiska gudens 
boning. Således går det att sluta sig till att borgen åtminstone under någon del av dess 
brukandeperiod haft någon form av religiös/rituell funktion, vilket också förstärks med den 
bevarade folksägnen om hur Tor bodde i Svartstuan på Torsburgen (Gustavson 1940: 39).  
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Torsburgen har i vart fall, med största sannolikhet, varit viktig för en grupp människor. 
Betydelsen och funktionen har kanske varierat i olika tider, men från det att den först uppfördes 
har den åtminstone vid tre olika tillfällen byggts till och gjorts högre. Ett arbete som varit både 
tids- och resurskrävande och krävt ett sammanhållet samhälle. Det finns en risk att låsa sig fast 
vid snäva tolkningar och glömma bort att de många påträffade föremålen från romarriket inte 
bara talar för ett intensivt utbyte av varor med andra regioner, utan också betyder att det 
sannolikt skett immateriella utbyten. Det vill säga utbyten av bland annat kunskap, ideologi och 
trosuppfattning (Kaliff 2009: 18). För att förstå Torsburgens funktion och bakgrunden till att 
den uppfördes måste därför omvärlden, både den angränsande och den mer avlägsna, vägas in 
i tolkningen. Många av de ovan förda resonemangen kring de yttre och inre omständigheterna 
i Europa, samt tolkningar och jämförelser av de materiella lämningarna får därför anses stärka 
hypoteser om borgen som en försvarsanläggning i sitt första skede.  

 

5. Sammanfattning 

Torsburgen är Gotlands största fornborg och omfattar en area på runt 112 hektar. Tre av sidorna 
utgörs till större delen av naturliga klintar, medan den södra och delar av den västra sidan av 
borgen avgränsas av en runt sju meter hög mur. Kolfragment som framkommit vid utgrävning 
av muren har daterat denna till en första byggfas under yngre romersk järnålder, det vill säga 
att den är samtida med de för Gotland (och Öland) unika fornlämningarna av stengrundshus. 
Denna datering är vanlig på gotländska fornborgar som ligger på berg, medan fornborgarna 
som ligger på flat mark ofta har kunnat dateras till äldre perioder.  

Fornborgar har i allmänhet ansetts vara en plats dit folk kunde ta sig under oroliga tider och vid 
stridigheter. Vidare har diskuterats om de kan ha varit defensiva eller offensiva platser. Den 
offensiva tolkningen innebär att borgarna skulle ha byggts av en anfallande ”grupp”, medan 
den defensiva tolkningen innebär att det varit den inhemska befolkningen som uppfört 
borgarna, för att kunna skydda sig mot anfall utifrån. Storleken på Torsburgen innebär dock att 
det både skulle ha gått åt många arbetstimmar att uppföra borgen och många individer till att 
sedan bevaka hela området. Från Gotland präglas det arkeologiska materialet från tidsperioden 
för uppförandet av borgen i många fall av kopplingar till det romerska imperiet, bland annat 
krigargravar med romerska vapen. Dessa skulle således ha kunnat vara individer som tjänstgjort 
i romerska armén och där fått kunskaper om byggnation och användande av befästa 
anläggningar i både defensivt och offensivt syfte. 

Ett flertal andra brukningsområden för fornborgarna har också lagts fram. Under slutet av 1900-
talet kompletterades den rena militära betydelsen av anläggningarna med en mer symbolisk 
funktion. Området skulle utifrån dessa tankegångar endast ha varit tillgängligt för vissa inom 
samhället och exempelvis varit tingsplatser, rituella platser eller hantverkscentra. Att en av de 
fornnordiska gudarna ingår i namnet Torsburgen skulle kunna tolkas som att det varit en rituell 
plats, åtminstone under senare perioder. Fosfatkartering av området har inte visat på någon 
större aktivitet och de få fynd som framkommit i utgrävningar inom området har inte kunnat 
förklara Torsburgens betydelse och användning under yngre romersk järnålder.   
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