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Abstract

Arkeologi vs. Kulturgeografi -En studie om äldre järnåldern på Gotland

Archaeologists vs. cultural geographer - A study about the older iron age in Gotland.

This thesis discusses the differences between how archaeologists and cultural geographer

describe the early Iron Age on Gotland. What objects, phenomenon and arguments do they

use to describe this period. Four publications have been analysed in this study, two written by

archaeologists, two by geographers.  

The differences in how they describe the period in question are significant. Both disciplines

give a very fragmentary description of the older Iron Age in Gotland.
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1. INLEDNING

1. 1 Introduktion

Arkeologi är ett tvärvetenskapligt och humanistiskt ämne, med naturvetenskapliga metoder.

Vad innebär det för arkeologin? Ämnena som ingår i den tvärvetenskapliga forskningen, hur

”används” de inom arkeologin? De vetenskapliga termer, metoder och forskartraditioner som

finns inom de olika vetenskaperna, hur förhåller det sig till arkeologin? Det är några frågor

som intresserar mig. Kulturgeografi är ett av dessa tvärvetenskapliga ämnen och har sedan

postprocessuella strömningarna från 1980-talet och framåt i vissa delar blivit åsidosatt. Hur

kommer sig detta? Skulle bilden bli mer heltäckande om man anammar kulturgeografin på ett

nytt sätt?

Inriktningen på uppsatsen blir teoretisk. En komplett bild av äldre järnåldern på Gotland

kommer inte att ges. Istället kommer mer teoretiska diskussioner om hur äldre järnåldern

beskrivs och vilka tolkningsargument som används inom respektive ämne. Anledningen till

att gotländska materialet valts för uppsatsen, är den unika bild som finns av äldre järnåldern

på Gotland (bl.a. Arnberg 2007; Carlsson 1979; Cassel 1998; Lindquist 1974).

1.2 Syfte och frågeställningar

Forskningen om jordbruket under förhistorien har i stora delar varit uppdelad mellan

arkeologer och kulturgeografer. Finns det någon diskrepans mellan arkeologers syn på

förhistorisk social struktur och den historisk-geografiska bilden av den äldre järnåldern på

Gotland. För att försöka diskutera detta så väljer jag att ställa några frågor för att försöka

belysa de ovan beskrivna ämnet.

� Vilka föremål, företeelser och argument används för att beskriva äldre järnåldern på

Gotland. 

� Vilken bild av äldre järnålder ger arkeologer respektive kulturgeografer.



1.3 Källmaterial och metod

1.3.1 Källkritik

Litteraturgenomgången är väldigt fragmentarisk och representerar bara mindre delar av

forskningen i det aktuella ämnet. Så de svar jag kommer fram till speglar endast hur det ser ut

i förhållande mellan de fyra publikationer jag valt att använda i den här uppsatsen. Som

arkeolog har jag en bristande utbildning i Kulturgeografi, så därför kan diskussionen vara

haltande, något som jag med min utbildning inte kan avgöra.

1.4 Avgränsning

Det förindustriella agrarsamhället är en omfattande tidsperiod. Det skulle kunna vara ända

från neolitiseringsprocessen till omkring 1700-1800-talet. För att kunna diskutera detta i en

kandidatuppsats så har jag valt att rikta in mig på när jordbruket går från att vara extensivt,

vilket innebar att stora arealer odlats med liten avkastning och små investeringar i landskapet

gjordes, till ett mer intensivt, där gödsel används för att mindre arealer ska räcka för att få

samma avkastning som man tidigare hade haft och större investeringar i marken görs. För att

försöka få denna uppsats mer distinkt så har jag även valt att rikta in mig på Gotland. I

Arkeologiska termer på Gotland motsvarar det i stora drag tidsperioden från förromersk

järnålder till romersk järnålder på Gotland.

Litteraturgenomgången är i inte heltäckande. Ett urval har gjorts för att belysa skillnader och

likheter mellan arkeologers och kulturgeografers syn på äldre järnåldern på Gotland. Fyra

publikationer har valts för att belysa detta. Anledningen till jag har valts dessa publikationer

är att de är den senaste forskningen som har utgivits inom respektive vetenskap som berör

äldre järnålder på Gotland.

� Lindquist, Sven-Olof & Manneke, Peter (1974). The development of the agrarian

landscape on Gotland during the early iron age

� Carlsson, Dan (1979). Kulturlandskapets utveckling på Gotland: en studie av

jordbruks- och bebyggelseförändringar under järnåldern 

� Cassel, Kerstin (1998). Från grav till gård: romersk järnålder på Gotland 

� Arnberg, Anna (2007). Där människor, handling och tid möts: en studie av det

förromerska landskapet på Gotland



1.4.1 Uppsatsens struktur

För att diskutera och belysa ämnet, har jag under punkt 2 börjat med tidigare forskning och

där beskriver jag kulturgeografins och arkeologins teoretiska utveckling. Sedan fortsätter jag i

presentation av material i punkt 3, där återfinns beskrivning av de fyra publikationer jag valt i

uppsatsen. Under punkt 4 diskutera och tolkas det ovan beskrivna material. Avslutningsvis

under punkt 5 så diskuteras resultatet i en avslutande diskussion och punkt 6 sammanfattar

arbetet.



2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Kulturgeografisk forskning

Diskrepansen mellan de olika forskningsgrenarna beror på att det föreligger olika

forskningstraditioner. Dessa forskningstraditioner består av vad som blir det empiriska

material som forskas kring och vilka metoder som anammas inom respektive tradition. Vissa

olikheter ligger i sakens natur. Geografi härstammar från grekiskans geographia och betyder

jordbeskrivning (Åström 1992, s. 407). Kultur betyder odling på latin (Åström 1993 s.511).

Detta gör att ingångpunkten för forskningen har varit förknippat med landskapets utseende

och äldre kartmaterial. Grunden i forskningen bygger på en evolutionistisk syn på landskapet

som slog igenom på 1950-talet och där man försökte bygga upp morfogenetiska

utvecklingsmodeller (Widgren 1997, s. 10ff). Med det menade man att kultur var en avbild av

de förutsättningar som fanns på den aktuella platsen. Utveckling sker inte som en orsak av

nya tekniska innovationer, utan förändringen kommer utifrån. Det förklarar man med att ett

samhälle eftersträvar jämvikt. Yttre påverkan skapar ojämvikt och då förändras samhället mot

balans igen Det var ett inre ekologiskt system som präglade kulturen som efterstävade

ekonomisk balans och inre förstånd. Detta var en process som gick att förstå med hjälp av att

objektivt granska det man ville studera (Olsen 2003, s. 40ff). I den andan menade man att ur

olika bebyggelseformer och tegformer kunde man läsa ut i vilka skilda ekonomiska och

sociala system, samt i olika utvecklingsfaser som samhället befann sig i. Senare empiriska

undersökningar och den teoretisk debatt inom geografiämnet har visat på att så generella

modeller inte går att göras. Exempelvis går inte utvecklingsfasen att utläsas i en

bebyggelseform (Widgren 1997, s. 10). Den s.k. Postprocessuella skolan har också varit

kritisk till att bebyggelseformer skulle kunna betraktas som en direkt återspegling av

mänskligt beteende. Man menade att ett landskap inte går att läsas utan en djupare symbolisk

innebörd tas med i tolkningen (Olsen 2003, s 50ff). Kritiken är på många sätt relevant och

frågan om det förhistoriska landskapet är mer komplext än som tidigare föreslagits (Widgren

1997, s. 10f). Men Mats Widgren menar dock att

”I stället för att kasta ut barnet med badvattnet finns det därför anledning

att gå tillbaka till grundstenarna i den grammatik och läsart som den

morfogenetiska forskningen grundades på.” (Widgren 1997, s. 12)



2.2 Arkeologisk forskning

2.2.1 Kulturarkeologi

Arkeologi kommer från grekiskan och betyder fornkunskap (Åström 1989, s 537f). I den

bemärkelsen så är arkeologi ett väldigt vitt begrepp, men har senare som vetenskap fått ett

antal olika inriktningar. Arkeologin i Sverige kommer från 1600-talet och grundandes på

kulturmiljövården. Gustaf II Adolf grundade Riksantikvarieämbetet 20 maj, 1630 med hjälp

av Johannes Bureus arbete. Han hade tillsammans med en präst och en ung student rest runt i

landet och ritat av runstenar, samlat mynt och olika skrifter som lagböcker, krönikor och

handskrifter. Anledningen att Gustaf II Adolf grundade Riksantikvarieämbetet var att visa på

Sveriges storhet under förhistorien. Intresset svalnade en aning när stormaktstiden är slut och

Karl XII dör 1718. Det som var kvar av samlingarna blev 1786 grunden till Gustaf III

instiftande av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Men fortfarande ansågs

fornforskning som föråldrad. Intresset låg istället i naturvetenskapen och för det klassiska

kulturarvet (http://www.raa.se/cms/extern/vart_uppdrag/vart_uppdrag/var_historia.html).

På 1820-talet blev arkeologi en vetenskap, när dansken C.J. Thomsen uppkom med sitt s.k.

treperiodsystem och delade upp förhistorien i sten-, brons- och järnålder. Med hans

uppdelning och systematisering av förhistorien gick det för första gången att utföra forskning.

Den teoretiska teorin som användes var evolutionsteorin, där utvecklingen från primitiva

samhällen till mer utvecklade samhällen sker helt linjärt och ett föremål motsvarar en viss

teknologisk utvecklingsfas (Åström 1989, s. 540).

Mot slutet av 1800-talet börjar en viss ordning i det arkeologiska materialet bringas, så att det

inte längre går att undvika att det finns liknade artefakter under olika tider och att det

handlade om olika kulturer som speglade de arkeologiska fynden. Kulturbegreppet hade inte

riktigt samma betydelse som det har för oss idag, utan ofta fördes det fram att olika kulturer

speglade hur mentalt utvecklade folkgrupper var (Olsen 2003, s. 26ff).



2.2.2 Processuell arkeologi

På 1960-talet hade några unga forskare i USA börjat på allvar att diskutera bristen på

teoridiskussion inom kulturarkeologin och förde in modernistiska resonemang. Man menade

att objektiv, exakt och testbar kunskap skulle skapas från det arkeologiska materialet, med

naturvetenskapliga metoder. Arkeologi är en studie i läran om människan, alltså antropologi

var den nya tesen (Olsen 2003, s. 38ff).

Kulturbegreppets betydelse förändrades och ett eko-funktionalistiskt sätt att betrakta kulturen

kom istället. Det är samma tanke som kulturgeografins morfogenetiska utvecklingsmodell

bygger på. Att det finns ett inre ekologiskt system som präglar kulturen och efterstävar

ekonomiskt balans och inre förstånd. Detta var en process som gick att förstå med hjälp av

objektivitet och det arkeologiska materialet. Objektiviteten byggde på positivism och vad man

avsåg vara fasta värden, som mäta och väga o.s.v. (Olsen 2003, s. 40ff) Under den här tiden

får kulturgeografin en väldigt stark röst inom den arkeologiska forskningen. Exempelvis blir

jordbruk, klimatforskning och kaloritillgång, som ofta kulturgeografer forskar kring, r nu

intressant för många arkeologer på grund av att detta gick att empiriskt testa.

De logiska positivisterna ville komma ifrån tidigare vetenskap som blandade in semiotiska

”dribblerier” i sina hypoteser. Man önskade ha en vetenskap som gick att logiskt empiriskt

testa och då har man använt begreppet deduktiv logik, där man ville dra generella slutsatser

från det specifika. För att slutsatsen ska kunna vara sann, så måste premisserna vara sanna och

empiriskt prövbara. Hypotetisk-deduktiv metod kan man förklara som att den hypotes man

anslår är hypotetisk och kan vara eller är sann. Man gör ett antagande som empiriskt kan

testas och se om den är sann. Problemet är att det aldrig går att verifiera en hypotes på grund

av att nya observationer kan komma och göra att det inte spelar någon roll hur många

verifieringar man har (Olsen 2003, s. 40ff). 

Positivisternas mål var att skapa hypoteser som var sanna och var en slags förlängning av

kulturarkeologernas forskning där man hade starka samband med naturvetenskapen.  Man

menade att all vetenskap ska bygga på förnimmelser och man ville visa att sinnesintryck

kunde göras allmängiltiga och leda till kunskap. Det är här som begreppet förklaring kommer

in. Man intar en objektiv ställning och konstaterar nyktert vad som är den sanna kunskapen.



Bortanför metafysiska föreställningar och allt som kan störa för att få fram vad man skulle

kunna likna med naturvetenskap, utan någon som helst kontext (Olsen 2003, s. 40ff).

2.2.3 Postprocessuell arkeologi

Detta var ingen enhetlig teoribildning utan har liknats med en paraplybeteckning för flera

inriktningar. De viktigaste teorierna kom från strukturalismen, hermeneutiken och marxismen.

Men de flesta var överens om att arkeologi är ett humanistiskt ämne som tolkar det

arkeologiska materialet och att de då inte går att uppnå en exakt sanning. Det positivistiska

inom den processuella arkeologin var man också emot och menade att kontexten är det

viktiga, allt arkeologiskt material måste tolkas i sin kontext. Det finns även många som menar

att det inte går att forska fram en tolkning av förhistorien, utan att alla får skaffa sig en egen.

Man har en relativistisk tanke och många frågar sig också varför arkeologer skulle ha

tolkningsföreträde (Olsen 2003, s. 50ff).   

Man insåg att om man skulle få en riktig bild av hur man levde i forntiden så gick det inte

bortse från det metafysiska. Man ville komma ifrån beskrivandet, tittandet och lyssnandet,

istället försöka att förstå, se och höra. Då räcker det inte att mäta och väga, då måste man

tolka.

För att få relevanta slutsatser får man ta en mängd data och försöka bygga upp ett slags

”språk” som utvecklas och blir större med mer kunskap. Det kallas för hermeneutik eller den

hermeneutiska spiralen. Delarna och helheten, som skulle kunna liknas med ord och

meningar, i detta språk bygger upp kunskapen om förhistorien (Olsen 2003, s.90ff). 

Objektiviteten som många processuella arkeologer eftersträva är enligt postprocessuella inte

möjlig, subjektivitet går aldrig att kliva ur. För att beskriva vad subjektivitet består av så har

begreppet förförståelse används, med det menas att det inte går att komma bort från den

kunskap och erfarenhet man har när en företeelse tolkas.



3. PRESENTATION AV MATERIALET

3.1 Kulturgeografi på Gotland

På 1960-talet upptäckte Sven-Olof Lindquist s.k. Celtic fields på Gotland, som var direkt

överlagrade av husgrunder och stensträngsystem. (Lindquist m.fl. 1973, s. 9) Celtic fields är

mindre oregelbundna odlingsfält, ofta med bevuxna vallar emellan, som är utsprida i större

åkersystem (Lindquist 1974, s. 6). Storleken på varje odlingsfält motsvarar vad det normalt tar

för en person att plöjer på till exempel en dag eller en halv dag. Dessa odlingsfält förknippas

med en första fas i övergången från ett extensivt jordbruk till ett mer intensivt. De olika små

åkerytorna läggs i träda efter odling, och ingår i ett större system av åkrar som används i

cykler, så odlingstekniken kan fortfarande beskrivas som extensiv (Lindquist 1974, s. 30f).

Det finns olika syn på begreppet Celitic fields, men utan att lägga någon värdering i uttryckets

ursprung, så väljer jag att använda det som ovan beskrivits. Stensträngar och husgrunder är

förknippade med ett intensifierat jordbruk. Stensträngarna som var direkt överlagrade bildar

fägator och inhägnar djuren på ängen, så att inte det odlade på åkern blir betat av de egna

djuren .

1974 publicerade Lindquist resultatet av de undersökningar som gjordes i Vinnarve 1973 i

rapporten: The development of the agrarian landscape on Gotland during the early iron age.

Där beskriver han den förromerska järnåldern med rötter troligtvis i yngre bronsålder, som har

haft en agrikulturell utveckling med en odling som var baserad främst på grödor i celtic

fiealds. Saknaden av inhägnader för djuren har nog gjort att hjordarna varit hållna på avstånd

från de odlade markerna av en herde (Lindquist 1974, s. 31).

Dessa samhällen måste ha varit uppbyggda av större grupper än bara en familj. Kanske har

man haft olika funktioner i dessa samhällen. Man kan ha varit jordbrukare, herdar eller

hantverkare. Redan under förromersk järnålder har landskapets utseende förändrats. Detta

leder troligtvis till förändringar i de sociala systemen (Lindquist 1974, s. 30f).

Stensträngar och husgrunder indikerar på ett mer intensifierat jordbruk. Stensträngar anläggs

för att hägna in och de blir i landskapet ytor för bete, slåtterängar eller åkrar som klart skiljer

sig mot utmarken. Husgrundernas storlek tyder på att de har haft fler funktioner än som



bostadshus. En del av huset skulle kunna vara fähus. Stallning av djur är en förutsättning för

ett intensifierat jordbruk, som ovan nämnt (Lindquist 1974, s. 31). 

Som avslutning skriver Lindquist:

In conclusion I would maintain that the development during the Pre

Roman Iron age, the actual introduction of agriculture during the

neoliticum, and the transformation into industrialised agriculture in

recent cenuries together form the three most important dynamic

processes in the history of the agrarian landscape. (Lindquist 1974, s.

31f).

Undersökningen som gjordes i Vinnarve har präglat mycket av forskningen från och med

1970-talet inom kulturgeografin. Med ett så komplett kulturhistoriskt material med

förhistoriska åkrar, husgrunder, stensträngar och gravar var det en väldigt speciell grund för

vidare forskning.

Dan Carlsson menar i sin avhandling: Kulturlandskapets utveckling på Gotland att med

anledning av en övergång från ett extensivt jordbruk till ett mer intensivt, bidrog till att stora

förändringar skedde i det agrara landskapet. När en så stor grupp människor påverkas bör inte

en så lång process vara acceptabel som Lindqust menat. När ett odlingssystem är direkt

överlagrat av ett annat, så kan det i princip inte vara aktuella samtidigt. Rimligare borde vara

att övergången sker relativt snabbt när ett helt landskap förändras och så många människor

påverkas (Carlsson 1979, s. 32f).

Jordbrukets utveckling och befolkningsstorleken är intimt förknippade med varandra. Om

befolkningen ökar så mycket att kaloribehovet inte tillgodogörs så minskar eller stagnerar

befolkningstillväxten och en kris följer. Krisen uppstår för att agrarsamhället är konservativt,

jordbruket förändras inte förrän en kris tvingar fram förändring (Carlsson 1979 s. 27).

Klimatet begränsar vilka grödor som går att odla i landskapet. Till skillnad mot svedjebruk då

det nästan går att odla i alla klimat, så ställer intensifierade jordbruket stora krav på klimatet

för att odling ska vara möjlig. Det finns fler premisser för förändringen av jordbruket,

teknologiska, sociala kulturella och ekonomiska (Carlsson 1979, s. 24f). 



”Dessa är många gånger svåra eller omöjliga att få grepp om i en

förhistorisk situation.” (Carlsson 1979, s. 25) 

Territoriegränser är förknippade med jordbrukets introduktion. I det tidiga jordbruket som

sannolikt var någon form av svedjebruk var ägandet av marken kollektiv. Det mer intensiva

jordbruket som ger ökad befolkningstillväxt innebar mindre familjeenheter på varje gård och

ägandet av marken övergår då till att bli mer individuell. Men det är troligt att det fanns ett

visst gemensamt ägande med omgivande familjeenheter (Carlsson 1979, s. 25f).  

 

När bronsålder går över i järnålder består det av Carlsson undersökta områden av extensivt

jordbruk (Carlsson 1979, s. 53ff). Den illustreras i figur 1 av Ca 500 f. kr. Det är ett

omfattande åkersystem där vissa delar läggs i träda i 8-10 år efter ha brukats i kanske 2-3 år.

För att inte jorden ska bli utarmad så tillförs näring trolitvis av bl.a. hushållsavfall och

kreaturen betade på den jord som ligger i träda för att tillföra gödsel och inte låta den växa

igen. Jorden ärjas med årdret. Husen består inte av något beständigt material så de är troligtvis

enkelt byggda med kort livslängd (Carlsson 1979, s.154ff). 

Fram till 200-talet e kr. uppstår en ny brukningsmetod. Den består troligtvis av familjeenheter

på gårdar. Odlingsarealerna blir mindre och utmarken mellan olika odlingsenheter markeras

med stensträngar och motsvarar ca 200 e.kr i figur 1. Gårdarna består av inägor och utmarker.

Åkrarna odlas med ensädesbruk och såddes varje eller delvis varje år. Det intensifierade

jordbruket ställde höga krav på tillförsel av näring till jorden. Så det blir viktigt med ängar

som kreatur betar på, för tillförseln av gödsel. Husen är så kallade stengrundshus. Storleken

på dem är betydlig och det antyder att de har haft fler funktioner (Carlsson 1979, s. 154ff).

3.2 Arkeologi på Gotland

3.2.1 Äldre förromersk järnålder

I Anna Arnbergs avhandling: Där människor, handlingar och tid möts kan man läsa om

Gotland under förromersk järnålder. Där hon försöker ”ge en mer sammansatt bild av

periodens landskap, av landskapets föränderlighet och av människorna bakom den materiella 



kulturen” (Arnberg, 2007, s. 221), med utgångspunkt på nordvästra Gotland och områden runt

Tingstäde träsk, Martebomyr och Stormyr (Arnberg 2007, s. 221).

Arnberg väljer att beskriva samhället på Gotland under äldre förromers järnålder med nordens

äldsta stora krigsofferfynd som hittades på ön Als utanför den Jylländska kusten, det så

kallade hjortspringsfyndet. Redan på 1880-talet var det känt att man hittade föremål där vid en

torvtäkt, inga undersökningar utfördes vid denna tidpunkt. Men 1921-1922 blev det aktuellt

med en utgrävning och vid undersökningen fann man en 19 meter lång båt, även vapen som

elva eneggade svärd, 169 spjutspetsar, 64 sköldar av trä och uppskattningsvis närmare ett

dussin tal brynjor hittades. Andra föremål, till exempel en svanhalsnål, några svarvade träkärl

med lock, en tallrik och en ask av trä, träskedar, ett öskar, några yxskaft, ett munstycke till en

blåsbälg, nålar, rep och snören ingår i de fynd som återfanns (Arnberg 2007, 222f). 

1987 gjordes en ny, mindre undersökning. Det visa sig att man tidigare hade gjort en

totalundersökning. Men lite trä hittades som det gick att göra 14C-datering på och det gav en

datering, cirka 350 f. kr., vilket motsvarar föremålsdateringen, alltså äldsta förromerska

järnåldern.

Hjortspringfyndet har tolkats som krigsbytesoffer, med vilket menas att föremålen blev

nedlagda i myren som offer efter ett slag av de segrande. Av den mängd vapen som hittades

motsvarar det en här på mellan minst 65-70 man. Hur många de var i den segrande hären går

inte att uttala sig om med det arkeologiska material som påträffades. Denna tolkning ger vid

handen att våld var en del av samhället under förromersk järnålder, i det vi idag kallar Jylland.

Den båt som hittades visar likheter med de hällristningar som är kända från Bornholm,

Bohuslän och Norge. Detta fynd är unikt, men vapendepåfynd finns dock på flera platser i

Danmark, Tyskland och på svenska fastlandet. Liknade fynd har även gjorts i gravar och på

boplatser. Så det finns referenser med det övriga arkeologiska materialet från den tiden i

Norden (Arnberg 2007, s. 224).

På Gotland har visserligen inga vapenfynd hittats från äldre förromersk järnålder men det är

högst tveksamt om människorna på Gotland inte även var en del av en värld av våld och där

hot om våld förekom. De fynd som hittats ger oss bara en del av bilden av Gotland,



Hjortspringfyndet hjälper oss att ge en klarare och mer komplett insyn i Östersjöområdet

under den äldsta järnåldern (Arnberg 2007, s. 224).

Brist på vapenfynd måste ses som ett aktivt val och inte ett tecken på ett samhälle helt fritt

från våld. Både från yngre bronsålder och yngre järnålder har vapendepåer och vapengravar

hittats. Med ovan tolkning med Hjortspringsfyndet som krigsbytesoffer så är frågan vad

skillnaden i valet av gåvor till den döda och val av offergåvor betyder. Under den äldsta

förromerska järnåldern så ser inte bebyggelsemönstret ut på samma sätt som det tidigare har

gjort. Det neolokala bebyggelsemönstret gör att landskapet förändras på sikt. Det är

förändringen och insatsen i landskapet som vidimerar brukningsrätten till marken. Celtic

fields blir den fysiska markeringen som styrker odlingsrätten till senare generationer.

Människor bygger då upp en egen historia och identitet till en speciell plats. Gravar länkar

även tillbaka till tidigare generationer och relationer till sin egen historia och landskap,

successivt så tas större landområden i anspråk (Arnberg 2007, s.224ff). 

3.2.2 Yngre förromersk järnålder

Under yngre förromersk järnålder förändras de föremål som deponerades och hamnade i

gravar, andra typer av föremål dyker nu upp. Föremål som har tydlig anknytning till

fornborgarna och de aktiviteter som förknippas med fornborgarna som till exempel

smidesverktyg och bronskärl (Arnberg 2007, s. 238ff). Så därför kan det vara intressant vilken

roll fornborgarna hade under förromersk järnålder.

Undersökningar av fornborgar har visat att dessa rymde flera funktioner, som olika typer av

metallhantverk och större måltider. Utseendet på de föremål som hittats från yngre förromesk

järnålder har en tydlig koppling till ett stort geografiskt kontaktnät. Men den lokala

fyndkontexten till fornborgar är betydande och viktig. De föremål som hittats i gravar och

depåer har tydliga kopplingar till hantverk och gästabud. Detta visar på borgens viktiga roll i

samhället vid ritualer (Arnberg 2007, s. 245ff). 

För att lyckas föra fram de tankar Arnberg har för vilken roll borgarna hade så väljer jag att

göra det med ett citat. 



Hägnaderna [Borgarna] var delar av en flerhundraårig tradition och var

intimt förknippad med de handlingar och händelser som skapade den.

Föremålskategorierna valdes ut som gravgåvor och till depåer eftersom

de var en del av dessa händelser och platser, och associerade med de

handlingar och människor bakom dem. (Arnberg 207, s.246)

I detta sammanhang för hon fram Anders Andréns tankar kring guldbrakteaternas betydelse

och roll i gästabuden och öldrickandet. I nordisk litteratur så betonas ofta att gästabudet var

ett viktigt tillfälle att knyta kontakter och allianser. Orden öl och inbjudan är ord som

återkommer på guldbrakteater vilket leder oss till de stora fester som återfinns i de

arkeologiska materialen från fornborgar (Andrén 1991 s. 251ff).

3.2.3 Äldre romersk järnålder

Bilden av romersk järnålder på Gotland får representeras av Kerstin Cassels avhandling: Från

grav till gård. Där argumenterar hon för att det kan finnas brister i att försöka förklara Europas

förhistoria som en stor historia eller i alla fall vara för generell, det är viktigt att se till lokala

skillnader (Cassel 1998, s.166).

Om flatmarksborgar markerar centrala platser så är samhället uppbyggt av många små

grupperingar. Dessa borgar skall inte ses i första hand som militära befästningar, utan ska ses

som centralpunkter för mindre grupperingar och sammanhållningspunkt för bygden och dess

ledare. Att kunna hålla vissa ute stärker och bibehåller makten inom den ledande gruppen

(Cassel 1998, s. 149ff).

Dryckeshorn i gravar ska enligt Cassel vara en indikation på att man har att göra med en grav

från en av de ledande familjerna. Dryckesceremonier och gästabud har i flera skriftliga källor

beskrivits som en viktig del i den sociala organisationen och sammanhållningen inom

samhället i Norden under denna tid. De är även förknippade med livet efter detta. På till

exempel bildstenar är det relativt vanligt att en ridande man dricker ur ett dryckeshorn ur i

kvinnas hand. Det har tolkats som en del ur den fornnordiska mytologin, där den dödes

ankomst till Valhall har blivit avbildad på en sten (Cassel 1998, s.46ff). Så detta föreslås vara

en anvisning om dryckeshornets sociala och mytologiska betydelse och därför indikerar det

den ledandes grav.



Sländtrissor är vanliga i de gravar man hittat dryckeshorn i. Det kan indikera att makten över

produktion var viktig i samhället. I dessa gravar är det även vanligt med hantverksredskap

som saxar och skäror, vilket inte är vanligt i andra gravar undre äldre romersk järnålder

(Cassel 1998, s.180ff).  

3.2.4Yngre romersk järnålder

Under yngre romersk järnålder förändras gravmaterialet och gravarna blir mer rika. De två

rikaste gravarna från perioden är troligtvis kvinnogravar, den ena bestod av keramikkärl,

träskrin, nyckel, knivar, bältesbeslag, en guld- och två silverfingerringar, pärlor, dryckeshorn,

armring i silver, vinsil och –skopa, bronskittel, sländtrissa och en hund. Brist på vapengravar

och de rika kvinnogravarna har tolkats som om våld inte är lika viktigt nu, men istället lyfts

kvinnans roll i gravmaterialet. Ända till slutet av yngre romersk järnålder är fortfarande

makten fördelad på ön. Inget centralt beläget hövdingasäte finns på Gotland, som man på

många andra platser har argumenterat för (Cassel 1998, s. 170f).

Stenhusgrunderna på Gotland är ofta diskuterade och varför de dyker upp och försvinner

under en relativt begränsad tid. Dateringen 200-5/600 e kr. råder det idag relativt stor

konsensus runt (Cassel 1998, s. 91). 

Stensträngar är något som ofta har diskuterats inom arkeologin (Se t.ex. Fallgren 2006).

Problemet med dem har ofta varit dateringen. För att datera dem har det varit vanligt att ta

kolprov i anslutning till stensträngen. Men det är väldigt svårt att veta om kolet är samtida

med stenstängen (Cassel 1998, s. 95f). Men Cassel tycker sig se ett samband. 

”Jag anser att det finns ett klart rumsligt samband mellan stensträngar

och stengrundshus, och i det följande utgår jag från att stensträngar

börjar anläggas samtidigt med stengrunderna i övergången till yngre

romersk järnålder.” (Cassel 1998, s. 96).

För att beskriva att byggnadsmaterialet förändras skriver Cassel 



”Jag har därför tagit fasta på förändringen i byggnadsmaterial och

tolkat detta som en vilja att genom stenens varaktighet markera

gårdens närvaro i landskapet. Sett ur ett sådant perspektiv betyder

stengrundsbebyggelsens uppkomst inte ett brott med det föregående

utan en förstärkning av bebyggelsestrukturen.” (Cassel 1998, s. 174).

Antalet kända gravar från den här tiden är färre än perioden innan. Men de gravar som hittats

visar på att gravceremonin och gravgåvorna inte blev oviktiga, utan det är den ovan mark

synliga delen av graven som inte blir lika viktig. Istället byggs landskapet i sten för att visa på

sitt territorium. Stengrunderna och stenstängar blir kontakten med tidigare generationer och

ger permanenta spår i omgivningen. Stensträngarna binder samman de äldre gravarna och

gravfälten med hus, åkrar och ängar (Cassel 1998, s. 174f). För att förhindra förändringar och

åter knyta marken till sig så krävs nya insatser. Då stärker stensträngar och husgrunder

kopplingen till marken och motverkar förändring. När stengrunderna försvinner i slutet av

folkvandringstiden så är det på nytt en förändring i maktbalansen och sten som

byggnadsmaterial fungerar inte längre för att bibehålla makten över marken (Cassel 1998,

s.181ff).



4. DISKUSSION OCH TOLKNING

Med huvudet ner i myllan studerar kulturgeografen processer och utveckling. Det

processuella vetenskapsideal som fanns bland arkeologer från 1960-talet och framåt, gjorde

att kulturgeografen hade en viktig roll i arkeologens arbete, idag är bilden en annan. Idag

betraktas dessa tankar av många postprocessuella arkeologer som gammeldags. I stället är

många intresserade av bland annat guld och maktstrukturer.

För att beskriva äldre järnålder på Gotland har arkeologer och kulturgeografer använd sig av

olika förklaringsfaktorer. Dessa faktorer skiljer sig i vissa delar mellan de olika ämnena. Det

ska betonas att nedanstående diskussion bygger på en analys av de fyra studerade verken. Det

ska därmed inte ses som en generell diskussion av de två disciplinerna arkeologi och

kulturgeografi.

4.1 Förklaringsfaktorer

4.1.1 Kulturgeografi

Kulturgeografi är på många sätt en beskrivande vetenskap så diskussion- och tolkningsdelen i

deras avhandlingar blir inte så omfattande textmässigt som dagens arkeologer ofta blir. Det

som Dan Carlssons avhandling i stora delar kommer fram till är bilden (fig.1) över järnålderns

skeenden. För att lyfta den obalans som finns väljer jag att diskutera en rad faktorer som leder

fram till kulturgeografens kunskap.

Kulturgeografer argumenterar för att i det långa tidsperspektivet så har jordbruket haft stor

betydelse för befolkningsstorleken (Carlsson 1979, s.23). Ett exempel är det intensifierade

jordbruket som gör så att den odlade marken kan nära fler personer än vid ett extensivt

jordbruk. 

Tidigare forskning har menat att anledningen till fähustraditionen var en klimatförändring runt

500 f. kr. med ett kallare och fuktigare klimat. Men dagens forskning har visat att de senaste

5000 åren har präglats av en sjunkande medeltemperatur. Det som har visat sig är att

temperaturen har gått i cykler med varmare och kallare perioder. Under hela den här tiden så

har jordbruket varit aktuellt och det talar för att en tillfällig temperaturnedgång inte skulle



vara helt avgörande för fähusens ökning i det arkeologiska materialet. Även om det inte går

att utesluta en viss påverkan på fähusens framväxt i det arkeologiska materialet på grund av

klimatet (Myrdal 1998 s. 246ff). 

Klimatet är något som ofta diskuterats inom kulturgeografin. I ett specifikt område kan det

vara relevant att argumentera för att klimatet skulle ha en viss påverkan på en bestämd

företeelse. Men någon allmän diskussion om klimatpåverkan på förhistorien är enligt min

mening inte givande.

Stensträngar och odlingsrösen är ofta diskuterade inom arkeologin och har påvisat

förhistoriskt jordbruk. De har visat sig ha lång kontinuitet. Från Sydsvenska höglandet finns

dateringar av odlingsrösen från 800-900 f. kr. I Sörmland finns dateringar från 900-talet f. kr.

På Gotland har åkrar som setts som en första fasen i intensifiering av jordbruket s.k. Celtic

fields daterats till cirka 700-tal f.kr. (Myrdal 1998 s. 241ff; Widgren 1997 s. 27ff).

Dessa permanenta spår av jordbruk sammanträffar med att jordbruket intensifierades. Detta

sker i olika klimatologiska perioder, under olika naturliga förutsättningar samt i skiftande

sociala och etniska sammanhang. Många av de fasta åkrarna har redan varit i bruk tidigare,

många redan vid neolitisk tid. Att de blir fasta är ingen avgörande förutsättning för att de ska

gå att använda för odling. Samma drag finns i hela Nordeuropa (Myrdal 1998 s. 241ff).

Större investeringar görs nu i landskapet och detta gör den jordbrukande befolkningen bofast

och en ny odlingsstrategi blir aktuell. Under slutet av yngre bronsålder går man över till att

bygga husen i s.k. sidsulekonstruktion.  Den nya huskonstruktionen och storleken på

långhusen har setts som om man vill få plats med fähus i bostadshuset. Men inga riktiga

boplatser har hittats på Gotland, eller som Gunilla Hallin skriver i sin avhandling om den

gotländska bronsåldern ”Den hitintills nästan totala frånvaro av boplatslämningar från

bronsåldern[…]” (Hallin 2002, s. 93).  

För att kunna utnyttja de insatser man gör i landskapet och för att intensifiera jordbruket så

övergår man till ett historiskt ängs- och åkerbruk. Fähusen, järnet och de fasta åkrarna blir då

en del i en intensifiering av jordbruket, som ovan diskuterats (Widgren1997, s. 253ff).



De tidigaste fähus som påvisats i Europa är från en neolitisk boplats i Schweiz. Men i

Nordeuropa så finns dateringar från omkring 1500 f. kr. i norra Tyskland. I dagens Danmark

och Skåne finns dateringar gjorda mellan ca 1500-500 f. kr. Omkring 500-f. kr-500 e. kr.

finns belägg för fähus på Öland och Gotland, Mälardalen, Norrlands kusten samt

Nordsjökusten (Myrdal 1998, s. 253ff).

Även om djuren inte skulle frysa ihjäl som ofta tidigare forskare har argumenterat för, av att

gå ute hela året i stora delar av Sverige, så är stallning bra för att då går det åt mindre energi

till värme och rörelse för djuren. Man fick även större kontroll över djuren när man har dem

stallade, mjölkning blev lättare och risken för stöld minskade (Myrdal 1998, s. 255f).

Ordstävet, äng är åkers moder beskriver hur beroende åkern var av ängen i övergången från

ett extensivt till ett intensivt jordbruk och djurskötsel.  Ängen gav vinterfoder till djuren och

stallningen gjorde att man kunde ta till vara på gödsel till åkrarna för att öka avkastningen i

det intensifierade åkerbruket (Myrdal 1998, s. 258ff).

Järnet gör det möjligt för människan att förändra landskapet på ett mer omfattande vis än

tidigare. Med järnskodda spadar kunde diken grävas för att dränera för ny åker- och

ängsmark. Årdret får järnskodd bill och blev effektivare. Redan mellan år 1000-700 f. Kr.

finns tecken det på att järnet först började användas på vissa platser i Sverige. Järnslagg och

verkstadsplatser från den tiden har hittats i Uppland, Södermanland och Västergötland. De

äldsta fynden av järnföremål tyder inte helt självklart på att de skulle vara effektivare än de

verktyg av flinta och ben var. Men variationen på exempelvis skäror i det arkeologiska

materialet visa på experimenterande för att lyckas med att tillverka mer effektiva redskap

(Myrdal 1998, s. 261ff).

Lindqvist och Carlsson beskriver hur samhället ser ut, med brist på inhägnader och att det

antyder att man kan ha haft olika funktioner i samhället, några hade då t.ex. hand om djuren

och var herdar. För att de ska vara möjligt så måste man vara organiserade i större grupper än

bara en familj. 

Carlsson menar att när så stora förändringar som det är när jordbruket går från extensivt till

intensivt och så många människor är påverkade, är det inte trolig med en så lång

övergångsperiod som tidigare föreslagits.



Dessa förklaringsfaktorer går inte använda som enkla nycklar för att förstå teknologisk och

social organisation. Det kan finnas metafysiska och sociala handlingar som helt motverkar

dessa förklaringsfaktorer. 

4.1.2 Arkeologer

De arkeologers publikationer jag valt att använda i den här uppsatsen skulle kunna beskrivas

som att de har en postprocessuell teoretisk inriktning, till skillnad från kulturgeografin som

har en naturlig utgångspunkt vid forskning, vilket är geografi. Arkeologi däremot har förutom

utgrävning och materiell kultur ingen självklar utgångspunkt. Kulturgeografin är inte helt

isolerad från strömningar och trender, men jag menar att arkeologi påverkas ännu mer i valet

av vilka frågor som ställs, av olika strömningar och trender. Detta gör att val av de

arkeologiska publikationerna blir avgörande för vilka skillnader som blir tydliga. 

För att förklara att man har att göra med ett våldsamt eller ett samhälle med hot om våld, trots

bristen på vapengravar under äldre förromers järnålder i det gotländska materialet beskriver

Arnberg det med Hjortspringsfyndet i Als, som är ett krigsofferfynd. Det berättar att Gotland

inte kan ha varit ett samhälle utan våld eller hot om våld som ovan diskuterats (Arnberg 2007,

s. 222ff). 

Både Arnberg och Cassel menar att fornborgarna främst ska ses som samlingsplatser för bl.a.

öldrickande och gästabud. Trots att Arnberg menar att Gotland var ett samhälle med inslag av

våld. Guldbrakteater har ofta inskriptioner som har översatts till öl och inbjudan. 

Guldföremål med inskriptioner som hänvisar till hur fornborgarna har tolkats visar på vilken

viktig del i de rituella fornborgarna hade (Arnberg 2007, s.238ff). 

Det skilda gravmaterialet har olika betydelse som ovan beskrivits. Brist på ett visst

gravmaterial beskriver att annat skeende. Sländtrissor och dryckeshorn indikerar en grav för

en ledande person. Husen byggs i sten mellan 200-5/600 e. kr för att efterföljande

generationer ska bibehålla makten över sitt område. Tillsammans med stensträngar blir de

markörer i marken för bibehållen makt (Cassel 1998, s. 180ff). 



Efter de processuella strömningarna som kom från 1960-talet och framåt var arkeologer

intresserade av ”vanliga” boplatser. Men med de postprocessuella strömningarna har många

arkeologer återgått till ursprungs material inom arkeologi som är bland annat ädelmetaller,

krigsoffer och det ledande samhällsskiktet, men nu med en ny teoretisk förutsättning

(Widgren 1998, s.281). Detta är tydligt i Arnbergs och Cassels avhandlingar där deras

diskussioner och resultat beskrivs med bland annat krigsofferfynd, guldbrakteater, brist på

vapengravar, ledarnas gravar och maktstrukturer. 



5. Avslutande diskussion
De arkeologer som jag har studerat har i sina resultat och diskussioner beskrivit Gotland med

bland annat gravinnehåll och då vilka gravar som är anlagda över de ledande i samhället.

Fornborgarnas roll som samlingsplats och funktion som maktcentra för de ledande i samhället

berörs också. Vidare så används sländtrissor, dryckeshorn och guldbrakteaternas för att

beskriva hur makten såg ut.

 

När kulturgeograferna ska skildra Gotland gör det de på ett annat sätt. De beskriver istället

hur familjestrukturer har sett ut med hjälp av exempelvis hur odlingslämningar ser ut.

Odlingslämningarna visar på behovet av gödsel och för att få tillgång till gödsel så kräver det

att man stallat djuren i fähus.

Här ser man hur fragmentarisk både arkeologers och kulturgeografers bild av äldre järnåldern

på Gotland är. I kulturgeografernas ”värld” har egentligen inte föremålen något värde i

tolkningen av det förflutna, medan förutsättningar för överlevnad har en central plats. Hela

diskussionen om förutsättningar för överlevnad missar arkeologerna helt. Istället beskrivs

maktstrukturer med hjälp av vilka föremål och företeelser som användas för att få och

bibehålla makt. Både när arkeologerna och kulturgeograferna beskriver förhistorien så är det

på en övergripande nivå, man undrar var diskussionen om människan och järnåldersbonden

tagit vägen om man vill ha en djupare bild av järnåldern på Gotland, som både Arnberg och

Cassel påstår sig vilja åstadkomma med sina avhandlingar. 

De morfogenetiska modeller som en gång var grunden i kulturgeografin har med all rätt fått

mycket kritik, inte minst från postprocessuella forskare som menar att den materiella kulturen

kan ha ett socialt och kulturellt värde (Olsen 2003 s. 52). Den diskussionen är idag i många

stycken väldigt genomarbetad (se bl.a. Shanks & Tilley 1987a ; Shanks &Tilley 1987b).

Förklaringarna är djupare än vad en morfogenetisk modell svarar på, men den empiriska

forskningen som är kulturgeografens egentliga grundmaterial borde ändå kunna användas för

att utföra relevant forskning. Diskussionen bör istället vara inriktad på vilka frågor

kulturgeografen ska ställa och inte ställa. När Dan Carlsson argumenterar för att

kaloritillgången i ett långt perspektiv påverkar hur ett samhälle kan utvecklas, så beskriver det

de yttre begränsningar som finns och inget annat. För det går inte att göra generella modeller

för hur ett samhälle växer fram.



Även om metafysiska och kulturella orsaker till hur utvecklingen i ett samhälle fortskrider är

en relevant diskussion, så har också den yttre påverkan betydelse. Att det kan finnas en yttre

påverkan kan betraktas som en banalitet. Men frågan är om det idag inte är lika banalt att

påstå att ett föremål kan ha en metafysisk eller social betydelse. Det som bör diskuteras är

värdet av den kunskapen vi får fram och inte vilken teoretisk utgångspunkt man har, när inte

absolut sanning kan uppnås. Diskussionen om värde bör föras i form av kvalitet och relevans.

Vad som ligger bakom uttrycken kvalitet och relevans inom arkeologi är väldigt mycket större

än vad som får plats här och är något som borde diskuteras av alla arkeologer, förutom den

grundläggande betydelsen att kvalitet handlar om egenskaper som både kan vara bra eller

dåliga (Åström 1993, s. 559) och relevans handlar om att något är av intresse i ett specifikt

sammanhang (Åström 1994, s. 487). Men det är en debatt som måste tas för att utveckla

bilden av förhistorien.

Både Arnberg och Cassel skulle kunna göra schematiska bilder över den process de beskriver

i sina avhandlingar över äldre järnålder. Anledningen till att de inte gör detta skulle kunna

vara rädsla för att bli förknippade med de processuellas sätt att arbeta. Samma rädsla skulle

kunna var anledningen till att de ger en så fragmentarisk bild av äldre järnåldern på Gotland. 

Med det ovan beskrivit, finns det anledning att påstå att även kulturgeograferna ska få ges

utrymme i arkeologernas hermeneutiska spiral där inte dagens arkeologer fyller på själva. Så

är inte fallet i de arkeologiska publikationer jag har studerat. Den kulturgeografiska

forskningen som jag har lutat mig på i det här arbetet är från 1970-talet och vad jag kan

bedöma är det de senaste större insatser inom kulturgeografin som handlar om äldre

järnåldern på Gotland. Skälen till att inga större grepp har gjorts är säkert flera, men ett som

jag ser skulle kunna vara en huvudanledning är den kanon av postprocessuella idéer som

kommer på 1980-talet. Den kritik som de hade om bland annat objektivitet och att förhistorien

inte bara kan beskrivas med fasta värden, utan att tolkningar måste göras är väldigt relevant.

För att distansera sig från kulturgeograferna eller de processuella så blev det i princip tabu att

ta upp de ämnen som hade varit viktiga och detta kan göra att inriktningen på forskningen

förändrades.

Dilemmat är att de postprocessuella inte kom med en lösning, utan beskrev bara att det inte

går att vara objektiv och förhistorien inte går att berätta utan kontext. Idag när det råder i



princip konsensus kring att objektivitet är omöjligt att uppnå och att kontexten är viktig för att

få kunskap om förhistorien, då bör kulturgeografin kunna få en betydligt större betydelse för

det tvärvetenskapliga ämnet arkeologi. Rädslan för att bli förknippad med det gamla bör nog

snart gå över och det som har blivit de postprocessuellas devis: Anything goes, förutom allt

som har med det processuella att göra, borde kunna överges. Är det inte dags att verkligen

säga anything goes, men då vill jag lägga till: Anything goes, bara man diskuterar relevans

och kvalitet.



6. SAMMANFATTNING

I den här uppsatsen diskuteras hur den äldre järnåldern på Gotland skildras av arkeologer och

kulturgeografer. Fyra publikationer har valts, två från arkeologer två från kulturgeografer för

att utföra en studie om vilka föremål, företeelser och argument, samt vilken bild arkeologer

respektive kulturgeografer ger av den äldre järnåldern på Gotland.

Vidare så beskrivs vilken vetenskaplig och teoretisk bakgrund de båda vetenskaperna har, för

att kunna diskutera de fyra publikationerna.

Den första publikationen som beskrivs är Sven-Olof Lindquists The development of the

agrarian landscape on Gotland during the early iron age. Där han beskriver äldre järnåldern på

Gotland utifrån de odlingsspår som hittats. I samma anda fyller Dan Carlsson på i

avhandlingen, Kulturlandskapets utveckling på Gotland: en studie av jordbruks- och

bebyggelseförändringar under järnåldern, och beskriver den äldre järnåldern på Gotland med

bland annat strukturer och odlingsspår.

De arkeologiska publikationerna som valt till i studien är Kerstin Cassels, Från grav till gård:

romersk järnålder på Gotland och Anna Arnbergs, Där människor, handling och tid möts: en

studie av det förromerska landskapet på Gotland. Där möts man av ett Gotland som beskrivs

med diskussioner om bland annat de ledande i järnålderssamhället, guldfynd och fornborgar. 

Diskrepansen mellan arkeologerna och kulturgeograferna beskrivning är betydande och

samtidigt är bådas beskrivning väldigt fragmentariska. Distanseringen som skedde i och med

postprocessuella strömningar från kulturgeografin bör kunna begränsas och i stället på nytt

användas för att ge en mer komplett bild av den äldre järnåldern på Gotland. 
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