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1 INLEDNING 
Under järnåldersmomentet i Arkeologi A ingick Kerstin Cassels avhandling Från grav till 

gård – romersk järnålder på Gotland (Cassel 1998) i litteraturlistan. Avhandlingen innehåller 
en grundlig genomgång av material från romersk järnålder på Gotland och en tolkning av vad 
stengrundshusen, stensträngsområdena och fornborgarna representerade. Ungefär samtidigt 
läste jag Lotte Hedeagers bok Danmarks jernalder – Mellem stamme og stat (Hedeager 1992). 
Hedeagers bok är bl.a. intressant för att hon tolkar det arkeologiska materialet på ett annat sätt 
än vad de flesta svenska arkeologer gör. Hennes tolkning innebär att en dansk centralmakt – 
en tidig stat med kontroll över det danska territoriet – etableras i övergången mellan äldre och 
yngre romersk järnålder, dvs. ca 200 e.Kr. Beror Hedeagers tidiga dateringen av statsbildning 
på att det danska materialet ser annorlunda ut, eller på att det tolkas annorlunda? 
 
Efter att ha läst både Cassel och Hedeager, slogs jag av de stora likheter som fanns i det 
arkeologiska grundmaterialet de redovisade, och att tolkningarna ändå blev så olika. Det 
kändes lockande att försöka ”gräva” lite djupare i materialet för att se om denna likhet mellan 
dansk och gotländsk järnålder även höll för en närmare granskning – därav detta val av 
uppsatsämne. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att försöka tolka fynden från romersk järnålder 
på Gotland – gravar, depåfynd, stengrundshus, stensträngar och fornborgar - utifrån den 
samhällsstruktur och förändringsprocess som beskrivs av Hedeager (1992). Skulle den 
samhällsstruktur och den förändringsprocess som Hedeager beskriver för Danmark också 
kunna gälla för Gotland, eller finns det något i det gotländska källmaterialet som motsäger 
det?   
 
En viktig avgränsning av syftet är att inte ifrågasätta den analysmodell och de tolkningar 
Hedeager gjort. Naturligtvis kan man kritisera Hedeagers tolkningar, vilket t.ex. Cassel (1998) 
gör i sin avhandling, men i denna uppsats begränsar jag mig till att försöka tillämpa 
Hedeagers analysmodell och tolkningar på det gotländska materialet.  

1.2 Källmaterial och metod 
Denna uppsats baseras i huvudsak på Hedeager (1992) och Cassel (1998). Bägge dessa böcker 
innehåller oerhört mycket information som är relevant för frågeställningen. För att få in detta 
inom ramen för en B-uppsats har jag varit tvungen att sovra och komprimera informationen. 
Det har varit en svår avvägning att ändå få med det som är väsentligt för min speciella 
frågeställning.  
 
Den metod jag valt är att jämföra källmaterialet från Danmark respektive Gotland såsom det 
presenteras i dessa bägge böcker, för att komma fram till om likheterna är så stora att de 
slutsatser Hedeager har dragit baserat på materialet i Danmark, även skulle gå att dra baserat 
på det gotländska materialet, och om det i så fall skulle kunna bidra till att förklara 
stengrundsbebyggelsens uppkomst. 
 
Redovisningen och analysen omfattar följande steg: 

1. Cassel (1998) ger en tolkning av stengrundsbebyggelsen. Andra forskare har gjort 
andra tolkningar. Eftersom även min uppsats syftar till att ge en tolkning, börjar jag 



med att i kapitel 2 relatera huvuddragen i de alternativa tolkningar som andra forskare 
lagt fram.  

2. I syftet ingår att förklara stensträngsbebyggelsen utifrån den samhällsstruktur som 
presenteras av Hedeager (1992). I avsnitt 3.1 presenteras Hedeagers slutsatser och det 
material hon baserar slutsatserna på. Hedeagers argumentation och analys runt hur hon 
kommer fram till sina slutsatser måste i stort sätt uteslutas i denna uppsats. Detta kan 
naturligtvis upplevas som en begränsning, men är möjligt eftersom syftet med 
uppsatsen inte inkluderar en analys av hur hon kommit fram till slutsatserna. De läsare 
som vill skapa sig en djupare förståelse hänvisar jag till boken ifråga. 

3. Därefter redovisas det gotländska materialet huvudsakligen baserat på Cassel (1998) i 
avsnitt 3.2. 

4. I kapitel 4 analyseras materialet. Vilka skillnader och likheter finns mellan det danska 
och det gotländska materialet och vilka slutsatser leder det till.  

5. I kapitel 5 sammanfattas och diskuteras slutsatserna. Kapitlet avslutas med en 
jämförelse med tidigare försök att förklara stengrundsbebyggelsen. 

6. Kapitel 6 innehåller en sammanfattning av uppsatsen 

1.3 Avgränsning 
Det har skrivits mycket om just kämpagravar och fornborgar, och ämnet kan tyckas väl 
omfattande för en B-uppsats. Därför är det viktigt att begränsa omfattningen. En begränsning 
jag valt är att utgå ifrån den presentation av källmaterialet som Cassel gjort (Cassel 1998), och 
bara i undantagsfall använda ytterligare information. Cassel har gjort en noggrann och 
grundlig genomgång av fyndmaterialet, och att försöka att ompröva och komplettera det vore 
en alltför omfattande uppgift. Detta innebär att arkeologiska fynd och grävresultat efter 1998 
inte beaktas, vilket kan vara en begränsning, men eftersom Cassels avhandling bara är 11 år 
gammal hoppas jag detta inte påverkar slutsatserna. Det som framförallt skulle kunna påverka 
analysen är nya dateringar av stensträngar, stengrunder eller fornborgar, men jag har vid en 
snabb genomgång av nyare publikationer inte lyckats hitta något som förändrar bilden. 
 
Eftersom jag använder mig så pass mycket av Cassels avhandling känns det viktigt att 
klargöra att en granskning av den analysmodell hon använder och de slutsatser hon drar inte 
ligger inom ramen för denna uppsats. 

1.4 Periodindelning 
Både Hedeager (1992) och Cassel (1998) använder sig av en periodindelning baserad på 
Montelius system. Jag ansluter mig till detta. Följande periodindelning med förkortningar 
används i denna uppsats. 

- Förromersk järnålder  (FRJ)  500 f.Kr – Kr.f 
- Äldre romersk järnålder  (ÄRJ) Kr.f – 200 e.Kr 
- Yngre romersk järnålder  (YRJ) 200 e.Kr – 400 e.Kr 
- Folkvandringstid  (FVT) 400 e.Kr – 550 e.Kr 

2 TIDIGARE FORSKNING 
Många har genom åren försökt förklara kämpagravarnas eller stengrundsbebyggelsens 
uppkomst. Cassel har gjort en sammanställning av olika teorier (Cassel 1998, s. 79ff).  
 
De två huvudsakliga förklaringsmodellerna är baserade på antingen att materialval och 
utformning har en magisk/symbolisk förklaring eller att materialval och utformning är 
funktionella. 



 
Det finns flera exempel på forskare som företräder bägge modellerna. Att redovisa hela 
forskningshistorien blir för omfattande för denna uppsats. För den intresserade hänvisar jag 
till Cassel (1998) som innehåller en grundlig genomgång. Jag begränsar mig här till att 
redovisa Cassels egna slutsatser (Cassel 1998) och Dan Carlssons (Carlsson 1979). Dessa 
bägge är valda för att jag uppfattar dem som de bäst genomarbetade, någorlunda sentida, 
avhandlingarna inom respektive skola/förklaringsmodell. 
 
Carlsson beskriver landskapsutvecklingen på Gotland från sen bronsålder till medeltid, med 
betoning på järnålder. De fornåkrar eller Celtic fields som fortfarande kan spåras på många 
platser på Gotland började anläggas redan på bronsåldern (Carlsson 1979, s. 31ff, 154ff). 
Under bronsålder och äldsta järnålder var gårdarna troligen kringflyttande inom området. 
Endast en liten del av byns eller gårdens åkersystem användes årligen. Huvudnäring var 
boskapsskötsel. Under senare del av FRJ blir bebyggelsen antagligen mer stationär, vilket 
flatmarksborgarna är ett tecken på, men fortfarande är jordbruket extensivt. Ca 200 e.Kr sker 
en övergång till ett intensivare jordbruk, troligen även kopplat till införande av äganderätt till 
jorden. Byns åker delas upp mellan brukarna. Den tidigare mer kollektiva odlingsformen 
ersätts av ”familjejordbruk”. Varje gård består av 1-6 stengrundshus, och inägor på i 
genomsnitt 18 hektar, varav i genomsnitt 1,5 hektar åker (ibid., s 119). Inägorna omgärdas 
och indelas av stengärdesgårdar, troligen kompletterat med gärdesgårdar av trä och ris. Under 
YRJ och FVT tillkommer nya brukningsenheter i mer perifera lägen. Dessa ofta små 
brukningsenheter överges ofta vid slutet av FVT, men i övrigt lever brukningsenheterna ofta 
vidare genom hela medeltiden relativt oförändrade. Själva stengrundshusen ersätts från FVT 
av trähus, och även till hägnader använder man då trä.   
  
Kerstin Cassel lägger fram en teori som går ut på att sten användes till hus pga. att sten 
som material hade en viktig symbolisk betydelse genom att den stod för permanens och 
hade en speciell laddning genom att den förknippades med gravar (Cassel 1998, s. 122ff). 
Bygge av stenhus kan ses som en reaktion mot oroliga och föränderliga tider. Hon menar 
att också stensträngarna skall ses som symboliska element i landskapet som har till syfte 
att visuellt knyta ihop gårdar och gravar som hörde till samma släkt. 

3 PRESENTATION AV MATERIALET 
Presentationen av det danska källmaterialet i avsnitt 3.1 bygger helt på Hedeager (1992), och 
alla referenser avser sidnummer i den. Presentationen av det gotländska materialet i avsnitt 
3.2 bygger på Cassel (1998), och alla referenser avser sidnummer i den om inte annat anges. 

3.1 Danmarks järnålder 
För att få ett mer logiskt flöde har jag valt att först redovisa Hedeagers slutsatser i avsnitt 
3.1.1, och därefter presentera det material hon baserar slutsatserna på i avsnitt 3.1.2 – 3.1.4, 
uppdelat på de teman som används i boken: 

- Ideologi och rituell kommunikation 
- Politiska och sociala system 
- Bebyggelse och ekonomi 

3.1.1 Sammanfattning av Hedeagers slutsatser 

Hedeager beskriver samhället och samhällsförändringarna i det danska området under 
järnåldern, med visst fokus på äldre järnålder. I den här uppsatsen är det framförallt 
förändringarna under romersk järnålder som är intressanta. Enligt Hedeager sker det under 



tidig YRJ en snabb och genomgripande förändring av samhället (s. 197ff). Vapenofferfynden 
visar att stora och välorganiserade arméer kämpat om kontroll över territoriet. En tidig dansk 
stat med gemensam kung på Själland etableras. Kontroll över territoriet etableras genom ett 
vasallsystem. Privat äganderätt eller brukanderätt till marken införs och någon form av 
skattläggning eller tributsystem skapas. Lantbruket läggs om med permanenta inägor runt de 
nya större gårdarna och byarna. Detta samhällssystem kom sedan att bestå tills kristendomen 
införs, då nya stora förändringar sker. Det faktum att dessa förändringar genomförs under en 
kort tid och samtidigt över hela det danska området, indikerar att det är en process som är 
styrd av en centralmakt. 

3.1.2 Ideologi och rituell kommunikation 

Detta avsnitt är framförallt baserat på undersökta gravar och offerfynd 
 
Under FRJ används symboliska offernedläggelser som ett medel för att konservera en 
maktstruktur. Gravarna är förhållandevis likformiga och fyndfattiga. Att offernedläggelserna 
nästan upphör och ersätts av rika gravar under ÄRJ, tolkas som att en ny elit håller på att 
etablera sig, vilket fullbordas under YRJ. När offernedläggelserna igen ökar och gravgåvorna 
minskar under FVT tolkas detta som en strävan att konservera den nu etablerade 
maktstrukturen.  
 
Offerfynd kan delas upp i sådana som innehåller praktföremål, respektive smycken och 
figuriner. Offer av praktföremål var vanligt under FRJ, men saknas nästan helt från romersk 
järnålder. De fåtal som finns från ÄRJ är huvudsakligen från Själland, och från YRJ enbart på 
Jylland. Offer-/depåfynd av figuriner eller smycken är inte uppdelade på ÄRJ och YRJ utan 
enbart daterade till romersk järnålder, och därför inte intressanta för att skilja ÄRJ från YRJ. 
Guldringar från depå- eller lösfynd är nästan alltid daterat till FVT. 
 
Gravmaterialet från romersk järnålder är däremot rikligt. Hedeager har gjort en grundlig 
analys av hur olika typer av gravgods samvarierar. Som praktföremål räknas arm- och 
halsringar i guld, fingerringar i guld, romerska glasföremål samt romerska bronsföremål. 
Analysen är framförallt baserad på hur många olika typer av praktföremål som finns i en grav 
i förhållande till hur många olika typer av föremål totalt. I gravar med vapen är det framförallt 
existensen av svärd, sköld, spjut och sporrar som analyserats. Även samexistens av vapen och 
praktföremål har analyserats. Slutligen har även gravplatsernas lokalisering analyserats. 
 
Genom att jämföra antal föremålstyper per grav under ÄRJ och YRJ med förekomst av 
praktgåvor ser man att praktgåvor inte förekommer i de fyndfattigaste gravarna, och blir 
vanligare ju fler föremålstyper graven innehåller (s. 111). Detsamma gäller för vapenfynd i 
gravar. Vapen förekommer inte i de fyndfattigaste gravarna, och blir vanligare ju fler 
föremålstyper graven innehåller (s. 112f). Däremot är lokaltillverkade föremål som t.ex. 
knivar, jämnt fördelade över gravarna oberoende av hur rika de är (s. 114f). 
 
Gravarna med Arm- eller halsringar är alla rika gravar som innehåller många olika typer av 
prakt- och symbolföremål. Glasföremål finns nästan alltid tillsammans med bronsimport eller 
fingerringar. Generellt är praktföremålen fler, men koncentrerade till färre gravar på YRJ, 
jämfört med ÄRJ. De rika gravarna under YRJ är framförallt koncentrerade till Själland (s. 
111). 
 
Under slutet av FRJ börjar mönstret med vapengravar växa fram i västra Danmark (s. 136ff). 
Denna tradition utvecklas under ÄRJ, och upphör under YRJ. Vapengravar kan klassificeras 



efter om de innehåller svärd, spjut och sköld, eller bara 2 av dessa eller bara ett av dessa 
föremål (s. 117ff). Under ÄRJ finns sporrar och praktföremål i de flesta gravar med alla 3 
vapentyperna, men sällan i övriga vapengravar. Även gravar med sporrar, men utan vapen 
innehåller normalt praktföremål. De rikaste vapengravarna finns geografiskt fördelade 
ungefär motsvarande en gravplats per härad, och tolkas som en framväxande 
krigararistokratis. Yngre män i aristokratin har sporrar, vapen och ett rikt gravgods. Äldre 
män i aristokratin har sporrar och ett rikt gravgods, men inte vapen. Krigare utanför den 
förnämsta gruppen har vapen utan sporrar och ett lite mindre rikt gravgods. De flesta 
vapengravar innehåller bara en vapentyp och inga andra föremål. Den regionala variationen är 
stor. T.ex. tillhör vapengravarna på södra Jylland de fyndrikaste gravarna i området, medan 
vapengravarna t.ex. på Fyn tillhör de fyndfattigaste i området. Från YRJ finns betydligt färre 
vapengravar, och dessutom mer spridda över hela Danmark. Sambandet mellan flera 
vapentyper och praktföremål är mycket svagare. De flesta vapengravar från YRJ innehåller 
något praktföremål. 
 
Under ÄRJ förekommer både skelettgravar och brandgravar, till skillnad från FJ, då det 
endast fanns brandgravar (s. 99f). Flest gravar har hittats i på Jylland och Fyn. Skelettgravar 
finns huvudsakligen på Själland, Mittjylland och Nordjylland, medan brandgravar dominerar 
på Fyn, Lolland och Sydjylland. I olika landsändar förekommer olika gravtyper, vissa synliga 
ovan jord, andra är flatmarksgravar (s. 99f). 
 
Under YRJ kommer de flesta identifierade gravarna från Själland och Fyn. Brandgravar 
dominerar på Fyn, och i övriga landet skelettgravar. Lokala variationer finns kvar, men inte 
lika uttalat (s. 100). Under FVT minskar antalet gravar i hela landet. Flest gravar finns i 
Nordjylland och då som brandgravar (s. 100). 
 
Under både ÄRJ och YRJ finns ett begränsat antal mycket rika gravar motsvarande 
furstegravar av Lübsow-typ (s. 126ff). Under ÄRJ är de någorlunda jämnt fördelade över 
Danmark och antas representera ett regionalt ledarskikt (s. 135). Under YRJ är dess gravar 
framförallt koncentrerade till Fyn och Själland, vilket antas representera ledare eller kungar 
med kontroll över stora delar av det danska territoriet (s. 204). 
 
Under både ÄRJ och YRJ finns en tendens att rika gravar inte ingår i stora gravfält, i hela 
Danmark utom norra och östra Jylland, där de ligger på samma gravfält som övriga gravar (s. 
131). 

3.1.3 Politisk och militär organisation 

Som grund för slutsatserna om politisk och social organisation använder Hedeager dels de 
vapenofferfynd som gjorts framförallt på Jylland, dels fynd av försvarsanläggningar och dels 
en fortsatt analys av grav- och offerfynden från föregående avsnitt. 
 
I mossar längs Jyllands ostkust och på Fyn har stora vapenofferfynd gjorts (s. 138ff). Det rör 
sig om 30-40 lokaler med som mest vapen från ca 500 man. Vapnen bär spår av att ha brukats 
och sedan avsiktligt förstörts innan de nedlagts i mossen. Fynden omfattar allt från 
hästutrustning, brynjor, svärd, spjut, pilspetsar. Nedläggningarna har daterats till YRJ. Fynden 
är någorlunda jämnt fördelade på Fyn och östra Jylland, motsvarande ett område på ca 10 
härader per offerfynd. Vapnens karaktär vittnar om att det inte rör sig om en tillfälligt 
hopsamlad bondearmé utan om professionella och välorganiserade soldater med enhetligt 
utrustning. Utrustningen vittnar om en militär organisation med beridna ledare, svarande mot 
den politiska organisationen man kan spåra i gravmaterialet. 



 
Ungefär år 200 e.Kr påbörjades byggandet av flera större försvarsverk, såsom t.ex. 
Olmerdiket, en vallanläggning i södra Danmark, som kan sägas vara en föregångare till det 
mer kända Danevirke, och pålspärrar i Limfjordens inlopp. 
 
Att vapenofferfynden är så stora och enhetliga visar att det var professionella arméer som 
möttes i stora slag (s. 140f). Det visar dels att man hade en krigarelit som byggt upp en lojal 
hird och armé. En traditionell ätt/släktskapsbaserad organisation hade inte förmått mönstra så 
stora förband. Det visar också att man krigade om territoriell kontroll, och inte bara gjorde 
plundringsräder. 
 
Att man krigade om territoriell kontroll innebar att fanns en institutionaliserad territoriell 
organisation som gjorde att det gick att erhålla kontroll över territoriet, och dra nytta av 
överskottet genom någon form av beskattnings- eller tributsystem. Detta stöds också av de 
jämnt fördelade praktfulla vapengravarna, som tyder på att det fanns en territoriell 
organisation åtminstone på häradsnivå. 

3.1.4 Bebyggelse och ekonomi 

Under tidig järnålder uppstod ”familjejordbruket” (s. 177f). Husen, som både innehöll stall 
och bostad, var små i förhållande till bronsålderns hus. Åkrarna, som var uppdelade i 
uppmätta och avgränsade parceller, var utlagda över stora ytor, men bara en begränsad del 
brukades varje år. Åkrarna gödslades. Privat äganderätt till marken fanns troligen inte, utan 
varje brukare tillmättes en viss areal inför varje år. Även själva byn flyttade då och då till nya 
byplatser inom byns område. Befolkningen ökade och den odlade marken utökades. Den 
gräsbevuxna betesmarken växte på skogens bekostnad. Under ÄRJ växte gårdarnas storlek 
och antal (s. 178f). Husen blev större och mer mark togs i anspråk. Trycket på naturen ökade. 
Lätta jordar blev överutnyttjade, och övergavs. 
 
Det allt hårdare utnyttjandet av marken ledde under YRJ till en omläggning av 
jordbruksdriften (s. 179f). Byn slutade flytta omkring, och slutade använda långa 
trädesperioder. Byns mark delades upp i intensivt utnyttjade permanenta inägor närmast byn 
och utägor för bete därutanför. Det verkar som om byarna blev färre, men större. Husen blev 
också större och varje gård bestod av fler hus. Förutom kärnfamiljen bestod hushållet troligen 
av släktingar, annat tjänstefolk och trälar. I och med att gårdar och åkrar blev mer 
permanenta, blev också äganderätten eller brukanderätten mer permanent. Varje gård hade 
sina åkrar, men utmarken var fortfarande gemensam. Denna omläggning av jordbruket verkar 
ha skett relativt snabbt och samtidigt över hela området, eftersom övergångsformer mellan de 
bägge driftsformerna saknas. 
 
Beskrivningen av bebyggelseutvecklingen är baserade på arkeologiska utgrävningar av 
byggnader, gårdar och byar. Hedeager konstaterar dock att det är få byar som är 
helundersökta, och att det därför finns en viss osäkerhet i tolkningen. Beskrivningen av 
odlingssystem och markutnyttjande är baserat på arkeologiska utgrävningar, odlingsspår i 
landskapet och pollenanalyser. 
 
Även ortnamnsforskning och analys av ortnamn i förhållande till järnåldersbebyggelse ger 
stöd för teorin att ortnamn på –lev (motsvarar –löv på svenska) kommer från den omläggning 
av markanvändning och ägostruktur som gjordes vid övergång mellan ÄRJ och YRJ. 



3.2 Arkeologiskt källmaterial från Gotland 
Detta avsnitt bygger som framgår av inledningen i huvudsak på Cassel (1998). Redovisningen 
i avsnitt 3.2.1 – 3.2.3 följer den uppdelning av fyndmaterialet i tre delar, gravar och offer, 
bebyggelse respektive fornborgar, som Cassel använder.  

3.2.1 Gravar och offer 

Cassel gör en mycket grundlig genomgång av tidigare publicerat gravmaterial. Hennes 
redovisning och analys är baserad på totalt 437 gravar från romersk järnålder.  
 
Gravarnas utformning och placering skiljer sig delvis mellan ÄRJ och YRJ (s. 42ff).  Gravar 
från ÄRJ är ofta markerade ovan jord, vilket är betydligt ovanligare under YRJ. Under både 
ÄRJ och YRJ finns ensamliggande gravar, gårdsgravfält och bygdegravfält, även om 
fördelningen mellan dem varierar något. Gravar från YRJ är betydligt oftare ensamliggande, 
vilket kanske delvis kan förklaras med att de inte är synliga ovan jord, så att gravfält därför 
inte identifierats som gravfält. De gravar som hittats av slump har därför tolkats som 
ensamliggande istället för ingående i gravfält. Under både ÄRJ och YRJ är skelettgravar och 
brandgravar ungefär lika vanliga, dvs. mellan 40% och 60% vardera. Under ÄRJ är 
skelettgravarna genomgående rikare än brandgravarna. Denna skillnad är utjämnad under 
YRJ. Istället är det så att de allra rikaste gravarna under YRJ är brandgravar. Med rikare 
gravar avses gravar med fler föremålstyper. 
 
Cassel analyserar speciellt förekomsten av ett antal föremålstyper, och kombinationer av 
dessa föremålstyper i gravar. Föremålstyperna är dryckeshorn, sländtrissor, vapen, romerska 
föremål och guldföremål. 
 
Dryckeshorn finns i 12% av gravarna under ÄRJ och i 10% under YRJ (s. 46ff). Sländtrissor 
och romerska föremål är betydligt vanligare i gravar med dryckeshorn än i övriga gravar. 
Under ÄRJ är dryckeshorn vanligare i skelettgravar än i brandgravar. 
 
Sländtrissor finns i 5% av gravarna under ÄRJ och i 4% under YRJ (s. 48ff). Sländtrissor 
förekommer aldrig tillsammans med vapen, eller i gravar som tolkats som mansgravar. Gravar 
med sländtrissor är i genomsnitt betydligt rikare än övriga gravar. Dryckeshorn och romerska 
föremål är vanligare i gravar med sländtrissor. 
 
Vapen finns i 8% av gravarna under ÄRJ och i 22% under YRJ (s. 50ff). Vapen är under 
bägge perioderna vanligare i skelettgravar än i brandgravar. Fingerringar av guld är vanligare 
i vapengravar än i övriga. Under ÄRJ är romersk import vanligare i vapengravar än i övriga 
gravar, medan det i YRJ är tvärtom. I vapengravar är också ”vardagsföremål” mindre vanliga 
än i övriga gravar. Det finns också ett antal vapengravar, både från ÄRJ och från YRJ utan 
andra gravgåvor än vapen. Notabelt är också att under YRJ är samtliga gravar med 
kalkstenshäll på graven, vapengravar. Vanligtvis finns det en vapengrav per gravfält, men det 
finns också exempel på mindre gravfält där vapengravarna utgör en mycket stor andel av 
gravarna.  
 
Romersk import finns i 3% av gravarna under ÄRJ och 17% under YRJ (s. 54ff). De 
romerska föremålen är till största delen glasbägare, vinskopor och silar. Under ÄRJ innehåller 
samtliga gravar med romerska dryckeskärl, även dryckeshorn. Alla gravar med romersk 
import från ÄRJ är skelettgravar, men under YRJ är flertalet brandgravar. Under både ÄRJ 
och YRJ är gravar med romersk import i genomsnitt rikare än övriga. Under ÄRJ finns 



romersk import nästan enbart i gravar som är rikare än genomsnittet, men i YRJ finns romersk 
import även i fattigare gravar.  
 
Guldföremål finns i 6% av gravarna från ÄRJ och i 17% från YRJ (s. 61ff). Guldföremålen i 
gravar består så gott som uteslutande av hängsmycken och vissa specifika fingerringstyper. 
Gravarna med fingerringar är i genomsnitt rikare än övriga gravar, både under ÄRJ och under 
YRJ. Både romersk import och vapen är vanligare i fingerringsgravar än i övriga gravar. Vid 
typindelning av fingerringar använder Cassel sig av Kent Anderssons indelning (Andersson 
1993). De fingerringstyper som på Gotland framförallt förknippas med gravar är typ 5, 33 och 
34. Övriga typer är vanligast i lösfynd/depåfynd eller förekommer bara i enstaka exemplar. 
Fingerringar av typ 5 finns i 7 gravar, varav 4 med romersk import, men ingen med vapen. I 
gravar med fingerringar av typ 33 och 34 finns vapen i 2 av 7 gravar under ÄRJ och i 5 av 7 
gravar under YRJ. 
 
Endast 36% av antalet guldföremål kommer dock från gravar. De resterande 64% kommer 
från lösfynd/depåfynd, och räknat i vikt så blir den andelen ännu större. Av de totalt 30 funna 
arm- och halsringarna kommer 11 från lösfynd, 18 från 8 olika depåfynd och en är med stor 
osäkerhet kopplad till en grav. Det finns en tydlig skillnad mellan fyndomständigheterna i 
ÄRJ och YRJ. Under ÄRJ är 80% av fynden med guldföremål gravar, men under YRJ är det 
endast 38%. 

3.2.2 Bebyggelsen 

I beskrivning av bebyggelsen inkluderas förutom själva byggnaderna, även stensträngssystem, 
odling, markanvändning och landskaputnyttjande. Cassels redogörelse består i första hand av 
en sammanfattning och kritik av tidigare forskning, kompletterat med en del egna fältstudier. 
Jag kommer inte här att gå in på hur resultaten kommit fram, och inte heller att gå in på olika 
tolkningar, utan mer koncentrera mig på att sammanställa fyndläget. 
 
De gotländska stengrundshusen räknades 1979 till 1820 st. (s. 78). Olika forskare har gissat på 
att det ursprungligen funnits från 2600 till 4500 stengrundshus (s 91). De var byggda med 
stenväggar i skalmursteknik, med 2 rader takbärande stolpar i huset. Ingångarna var normalt i 
ena eller bägge gavlarna. Stengrundshus fanns även på Öland, men där normalt med ingång 
på långsidorna. Stengrundshus är inte kända från fastlandet. 
 
Stengrundshusen omges normalt av ett system av stensträngar, vilket även är känt från andra 
områden i Sverige. 
 
I de fall man konstaterat att husen har brunnit, har de normalt byggts upp igen (s 81f). Det 
finns enligt Cassel inga tecken på att övergivandet av stensträngshusen är kopplat till brand. 
 
I flera fall när stengrundshus blivit utgrävda har man konstaterat äldre bostäder på samma 
plats, dvs. platskontinuitet bakåt i tiden (s. 86f). Cassel redovisar de dateringar som gjorts av 
stengrundsbebyggelse (s. 214ff). Det finns exempel på C14-datering från tidig YRJ, men 
huvuddelen av föremålsfynd är typologiskt daterade till YRJ eller tidig folkvandringstid. I de 
fall det finns äldre daterade lager under stenmurarna är C14 eller typologisk datering aldrig 
senare än ÄRJ. 
 
Stensträngarna förekommer normalt i anslutning till stengrunderna, men att objektivt beskriva 
deras utsträckning i landskapet i ord är svårt. Även illustrationer blir bara exempel. Bästa 
beskrivningen blir att sammanfatta vad andra forskare tolkat dem som. Ofta finns system av 



stensträngar som sammanbinder stengrundsgårdar med andra gårdar och gravar eller små 
gravfält. Stensträngarna kan tolks som delar av hägnader runt inägor, med gårdarna och 
gravarna placerade i gränsen mellan inägor och utägor. Det förekommer även parallella 
stensträngar som skulle kunna vara fägator. Stengrundsgårdarna består normalt av 2-4 hus, 
och inägorna runt en gård har av kulturgeografer skattats till att variera mellan 3 och 37 hektar 
(s. 88). Cassel kritiserar denna funktionella tolkning och vill istället se stensträngarna som 
åtminstone delvis symboliska element som binder samman släktens gårdar och gravar.  
 
På vissa håll har man konstaterat att stensträngarna överlagrar ett äldre åkersystem med vallar 
av jord och skärvsten runt små åkertegar (s. 85), som antas vara från bronsålder och äldre 
järnålder. 
 
Vad gäller datering av stensträngarna är underlaget betydligt sämre. I ett par fall har man 
hittat fragment av bildstenar från 500-talet i stensträngar, och i något fall innehåller en 
stensträng en odaterad grav (s. 39). De flesta dateringar verkar helt enkelt vara antaganden om 
samtidighet med stengrunderna (s. 95). Vissa forskare hävdar att stensträngssystemen, skapats 
i ett sammanhang i samband med en omläggning av jordbruket (s. 89). Andra, som t.ex. 
Cassel hävdar att de kan ha byggts ut successivt under flera hundra år. 

3.2.3 Fornborgarna 

Cassel gör en uppdelning av Gotlands fornborgar i 3 kategorier (s. 131): 
- Höjdborgar 
- Flatmarksborgar 
- Myrborgar 

 
Totalt ingår 74 fornborgar i hennes analys, 32 höjdborgar, 32 flatmarksborgar och 10 
myrborgar (s 132). Anläggningar från medeltiden, som t.ex. bulverket, är inte behandlade. 
 
Höjdborgarna är i de flesta fall belägna vid kusten, på höjdlägen i anslutning till möjliga 
hamnlägen (s. 134f). De som inte ligger vid kusten ligger istället på höjder i gränslandet 
mellan bebyggda och obebyggda områden. Höjdborgarna ligger normalt inte i anslutning till 
bebyggelse eller andra fornlämningar. De utnyttjar dels naturliga hinder i form av branter, och 
dels byggda vallar eller murar. Torsburgen är C14-daterad till YRJ. Datering av övriga 
höjdborgar verkar mer osäker. Cassel antar att höjdborgarna är anlagda i övergången mellan 
YRJ och folkvandringstid. 
 
Flatmarksborgar är ofta mindre och ringformiga, omgivna av en eller flera murar, vallar eller 
vallgravar (s. 131ff). De är ofta belägna i på järnåldern bebyggda trakter. Även för dessa 
borgar finns bra få säkra dateringar. C14-dateringar av 3 olika borgar indikerar förromersk 
järnålder, eller i ett av fallen möjligen ÄRJ (s. 143 f). I ett fall är borgen överlagrad av 
stengrundshus, vilket också indikerar FRJ eller ÄRJ.  
 
Vad gäller myrborgarna säger Cassel inget om något dateringsunderlag. Hon anger att 
placering i myrar långt från bebyggelse och vissa likheter med höjdborgar i utförande skulle 
kunna tolkas som att de haft samma funktion som höjdborgar. Man skulle också kunna tolka 
dem som besläktade med flatmarksborgar pga. att de inte ligger på höjder. Ett tredje alternativ 
är att de är en tredje kategori, skiljd från höjdborgar och flatmarksborgar. 



4 ANALYS AV MATERIALET 
Analysen är uppdelad i tre steg.  

- Analys av likheter i materialet i avsnitt 4.1. Först identifierar jag de egenskaper eller 
kriterier i det arkeologiska källmaterialet i Danmark som enligt Hedeager (1992) är 
mest centrala för hypotesen att en ny elit etablerats i Danmark under ÄRJ, och att en 
tidig stat med territoriell kontroll etablerats i övergången mellan ÄRJ och YRJ. Dessa 
kriterier jämförs med det gotländska källmaterialet. 

- Analys av skillnader i materialet i avsnitt 4.2. Jag försöker identifiera egenskaper i det 
gotländska materialet (utöver skillnader identifierade i avsnitt 4.1) som motsäger att 
samhällsutvecklingen på Gotland under ÄRJ och YRJ skulle kunna motsvara den i 
Danmark, och diskuterar dessa skillnader. 

- Slutligen gör jag en värdering av de likheter och skillnader jag identifierat, och 
redovisar de slutsatser det leder till avseende samhällsutveckling på Gotland och vad 
detta innebär för tolkningen av stengrundsbebyggelsens uppkomst. Detta redovisas i 
avsnitt 4.3. 

4.1 Likheter i materialet 
För att kunna dra några slutsatser om ifall källmaterialet på Gotland stöder hypotesen om en 
utveckling på Gotland under ÄRJ och YRJ som motsvarar den Hedeager beskriver för 
Danmark, måste man först identifiera de drag eller kriterier i det danska materialet som är 
centrala för denna slutsats, för att sedan kunna jämföra det gotländska materialet med dessa 
kriterier. Det finns naturligtvis mer i det danska materialet som är relevant än de egenskaper 
jag valt ut, men den begränsning av omfattningen som ges av att detta är en B-uppsats, gör att 
jag måste koncentrera mig på de stora dragen. De fem egenskaper jag valt diskuteras i avsnitt 
4.1.1 – 4.1.5. 

4.1.1 Vapengravar 

Den framväxande seden med vapengravar under sen FRJ och ÄRJ är viktig i Hedeagers 
analys, eftersom den visar på en framväxande ny struktur i samhället. Genom att jämföra 
fyndrikedom i vapengravarna med innehåll av sporrar och antal vapentyper kan man se en 
koppling mellan militär rang och samhällsstatus. 
 
Tyvärr omfattar Cassels redovisning inte någon sammanställning över antal vapentyper eller 
sporrar i vapengravarna. Likheter med det danska materialet är att vapengravar oftare 
innehåller praktföremål än övriga gravar, och att det är vanligt att vapengravar inte innehåller 
några andra föremål utöver vapnen.  

4.1.2 Offernedläggelser 

Det faktum att offernedläggelser förekommer under FRJ och FVT i Danmark, men endast 
mycket begränsat under ÄRJ och YRJ, då rika fynd istället finns i gravarna, är viktigt i 
Hedeagers analys. Offer-nedläggelser antas vara delar i ritualer som konserverade etablerade 
strukturer, medan rika gravgåvor antas markera individens eller släktens status under 
förändringsskeden. 
 
Eftersom Cassels sammanställning är begränsad till romersk järnålder redovisas inte offerfynd 
och gravfynd från FRJ och FVT, vilket försvårar jämförelsen. Det faktum att huvuddelen av 
guldfynd från YRJ inte kommer från gravar visar dock på en tydlig skillnad från det danska 
materialet. Huvuddelen av guld från YRJ funnet utanför gravar är i form av ringar. Det är 



intressant att det finns mycket guldringar från depåfynd/lösfynd även i Danmark, men där är 
de daterade till FVT. Möjligen kan en del av skillnaden bero på att speciellt lösfynden är svåra 
att datera. 

4.1.3 Praktgravar 

Från slutet av FRJ och ÄRJ finns det mycket rika gravar representerande ett nytt regionalt 
ledarskap, någorlunda jämnt fördelade över Danmark. Under YRJ koncentreras dessa mycket 
rika gravar till Fyn och Själland, vilket tolkas som att det finns en gemensam kungamakt. 
 
På Gotland finns det ingen grav från ÄRJ eller YRJ som uppfyller Hedeagers kriterium för 
”mycket rik”. 

4.1.4 Vapenofferfynd och storskaliga försvarsanläggningar 

De stora vapenofferfynden i Danmark från YRJ och försvarsanläggningar som t.ex. 
Olmerdiket från gränsen mellan ÄRJ och YRJ är en viktig indikator för att man stred om 
territoriell kontroll, och att det gamla ättebaserade ledarskapet ersatts av ett nytt ledarskap 
som har möjlighet att mobilisera professionella arméer omfattande minst flera hundra man. 
 
Vapenofferfynd är inte kända från Gotland. Det finns många tänkbara förklaringar till denna 
skillnad. Det kan vara kopplat till en annan samhällsorganisation eller en annan militär 
organisation, men det skulle också kunna bero på om och hur olika fältslag ägde rum och vad 
utfallet av dem blev.  
 
Systemet av höjdborgar strategiskt utplacerade längs kusterna, och med den mycket stora 
anläggningen vid Torsburgen, ger samma intryck att vara skapade på centralt initiativ för att 
kunna försvar territoriet från anfall utifrån. Torsburgen är daterad till YRJ, vilket är något 
senare än de danska anläggningarna. 

4.1.5 Omläggning av bebyggelse och markanvändning 

Av central betydelse i Hedeagers analys är den snabba och samtidiga omläggningen av 
bebyggelse och odlingssystem i övergången mellan ÄRJ och YRJ. Från ett system med stora 
områden med åkerparceller, där byn flyttade runt inom området övergick man ca 200 e.Kr till 
ett system med permanenta inägor omgivna av utmark, och med bebyggelsen permanent 
lokaliserad inom inägorna. 
 
Stengrundsbebyggelsen på Gotland avviker från det danska materialet framförallt genom att 
materialet är sten. I övrigt går det att se stora likheter. Det finns ett äldre parcellsystem som 
överlagrats av stengrundsbebyggelsen. Hur bebyggelsen såg ut före stengrundsbebyggelsen är 
oklart. Det verkar vara vanligt att stengrunderna överlagrar tidigare bebyggelse, men Carlsson 
gör ändå antagandet att bebyggelsen åtminstone i ett tidigare skede varit kringflyttande 
(Carlsson 1979, s. 84). Med stengrundsbebyggelsen skapas ett system av permanenta inägor 
och permanent lokalisering av bebyggelsen. Datering av stengrunderna pekar ibland på sen 
YRJ eller tidig FVT, men det faktum att det inte i något fall finns underliggande lager som är 
yngre än ÄRJ, och att själva stengrundshusen aldrig har äldre datering än YRJ, skulle kunna 
tolkas som att stengrunderna tillkommit vid övergången mellan ÄRJ och YRJ. Stenhus kan ha 
uppförts även senare, men då framförallt inom områden som koloniserats under YRJ eller 
tidig FVT (Carlsson 1979, s. 121). Även om det finns andra tolkningar har t.ex. Carlsson gjort 
tolkningen att omläggningen till stengrundshus och stensträngssystem inom existerande 
bygder gjorts i ett sammanhang, eftersom de stensträngssystemen överlagrar de äldre, utan 
övergångsformer (Carlsson 1979, s. 32, 121).  



4.2 Skillnader i materialet 
I föregående avsnitt har likheter (och avsaknad av likheter) mellan Danmark och Gotland 
avseende de aspekter på källmaterialet som jag uppfattat som mest centralt i Hedeagers 
resonemang analyserats. För att kunna ta ställning till om den samhällsstruktur och den 
förändringsprocess som Hedeager beskriver för Danmark också skulle kunna gälla för 
Gotland, är det också viktigt att kontrollera om det finns andra egenskaper i det gotländska 
materialet som inte är förenligt med en sådan tolkning. 

4.2.1 Gravgods 

I Cassels redogörelse över gravgods är dryckeshornet ganska centralt. Romerska 
importföremål förekommer oftare i gravar med dryckeshorn än i övriga gravar. 
Dryckeshornen antas liksom romerska dryckeskärl ha använts av det politiska ledarskapet i 
rituella dryckesceremonier. Till skillnad från de romerska dryckeskärlen som indikerar 
kontakter med romarriket, antas dryckeshornen vara kopplade till en traditionell germansk sed 
(Cassel 1989, s 147).  
 
Dryckeshornen nämns inte av Hedeager, vilket kan bero på att de inte förekommer i det 
danska materialet eller på att Hedeager inte tillmäter dem samma betydelse som Cassel gör. 
Cassel tolkar dryckeshornen och det faktum att vapengravarna på Gotland inte är speciellt 
rika, som ett tecken på kontinuitet, dvs. att det gamla ledarskapet behåller sin ledande roll, till 
skillnad från Hedeager som i det danska materialet ser en ny framväxande aristokrati baserad 
på väpnade följen.  
 
Även ett nytt ledarskikt skulle naturligtvis kunna använda traditionella germanska 
dryckeshorn som ett medel att visa kontinuitet och på det sättet legitimera sin makt, så just 
förekomsten av dryckeshorn kan inte antas visa på varken kontinuitet eller kontinuitetsbrott.  

4.2.2 Flatmarksborgar 

En väsentlig skillnad mellan materialet på Gotland och i Danmark är förekomsten respektive 
avsaknad av flatmarksborgar, dvs. befästa anläggningar inom bebyggda områden under FRJ 
eller ÄRJ. Dessa verkar ha en viktig funktion på Gotland även om vi inte vet exakt vad 
funktionen var, men verkar helt saknas i det danska materialet. Hedeager nämner inte alls 
denna typ av anläggningar, varken i samband med att hon diskuterar bebyggelse eller i 
samband med diskussion av försvarsanläggningar. Att denna typ av anläggningar saknas i det 
danska materialet skulle naturligtvis kunna bero på att de varit byggda i trä istället för i sten 
och därmed är svårare att upptäcka, men även om man inte hade sten att bygga med borde 
vallar av jord och vallgravar förekomma liksom på Gotland, och även om anläggningarna i 
Danmark bara bestod av träpalissader borde man rimligen ha hittat några, vilket inte verkar 
vara fallet. 
 
Cassel (1998, s. 148) gör en jämförelse med skriftliga källor som talar om att goternas ledare 
bodde i borgar som skiljde sig från vanligt folks bostäder. Denna förklaring – att 
flatmarksborgarna var hövdingens befästa gård och kanske tillika traktens lokala kultplats – 
verkar rimlig, men fyndmaterialet är för begränsat för att detta skall kunna vara mer än en 
spekulation. 

4.2.3 Höjdborgar 

Liksom flatmarksborgar, saknas höjdborgar i Danmark, eller i varje fall nämns de inte av 
Hedeager. Eftersom höjdborgarna åtminstone på Gotland rimligen måste tolkas som ett 
invasionsförsvar är frågan varför man inte hade samma behov av kustförsvar i Danmark. 



 
Tänkbara förklaringar är att invasionshotet såg annorlunda ut i Danmark eller att försvaret var 
organiserat annorlunda. Pålspärrar som man funnit på några ställen i Danmark skulle kunna 
ha samma funktion att hindra invasion från båtburna inkräktare. Skillnaden skulle då kunna 
bero på att terrängen ser annorlunda ut längs de danska kusterna. Detta är dock bara 
spekulationer från min sida. Många olika förklaringar är tänkbara, och det kan inte uteslutas 
att en grundläggande skillnad i samhällets organisation ligger bakom. 

4.3 Slutsatser från materialet 
Vilka slutsatser kan man då dra av de likheter och skillnader som finns mellan det danska och 
det gotländska källmaterialet. I avsnitt 4.3.1 värderas skillnader och likheter, och vilka 
slutsatser detta leder till avseende samhällsstruktur och förändringsprocess under romersk 
järnålder. Vad detta i sin tur innebär för tolkningen av stengrundsbebyggelsens och 
höjdborgarnas uppkomst redovisas i avsnitt 4.3.2. 

4.3.1 Samhällsstruktur och förändringsprocess 

I både Danmark och Gotland finns storskaliga försvarsanläggningar från YRJ. De skillnader 
som finns vad avser typ av försvarsanläggningar skulle kunna förklaras av olika 
förutsättningar i form av terräng. 
 
I både Danmark och Gotland finns tecken på en snabb och samtidig omläggning av 
bebyggelsestruktur och markanvändning vid övergången mellan ÄRJ och YRJ. Den 
väsentliga skillnaden, val av byggmaterial, kan förklaras av att sten är mer tillgängligt på 
Gotland än i Danmark. Det fanns också en tradition att bygga av sten, manifesterad i t.ex. 
flatmarksborgar och gravmonument. 
 
Det faktum att det samtidigt uppförs storskaliga försvarsanläggningar och genomförs en 
storskalig markreform tolkas av Hedeager som att det finns en centralmakt med territoriell 
kontroll och som har tillräcklig makt och tillräckliga resurser för att genomdriva dessa 
projekt. Samma tolkning borde kunna göras för Gotland.  
 
Vad gäller gravmaterialet finns det skillnader mellan hur Hedeager och Cassel strukturerat 
materialet som begränsar möjligheten att dra slutsatser, framförallt avseende tecknen på en 
militär hierarki i vapengravarna, men även avseende förekomst av dryckeshorn. Bortsett från 
detta är sammansättningen på gravmaterialet under ÄRJ och YRJ tämligen likartat. De 
skillnader som finns är inte större än skillnaderna mellan olika regioner inom Danmark, med 
ett undantag; I Danmark finns under ÄRJ ungefär en praktgrav med vapen per härad. På 
Gotland finns ingen grav som uppfyller Hedeagers definition på praktgrav 
 
Offerfynd med guld är sällsynta i Danmark under romersk järnålder, vilket inte är fallet på 
Gotland, där huvuddelen av guld från perioden kommer från depåfynd eller lösfynd som kan 
tolkas som offer. 
 
Det faktum att gravmaterialet vad gäller fördelning av antal föremålstyper, praktföremål och 
vapen i stora drag överensstämmer med Danmark, och även att förändringar av gravmaterial 
från ÄRJ till YRJ visar likheter, stöder hypotesen om att samhällets struktur och förändring är 
likartad. Just de två väsentliga skillnader som finns – fördelning av praktföremål mellan 
gravar och offer samt förekomsten av praktgravar – är i Hedeagers analys viktiga indikatorer 
på att det är ett nytt ledarskap som etableras och har behov av att markera sin nya position just 
genom praktgravar. Frånvaron av praktgravar på Gotland skulle därför kunna tolkas som att 



det inte är ett nytt ledarskap. Även närvaron av dryckeshorn skulle kunna tolkas som ett 
tecken på kontinuitet i enlighet med Cassels argumentation. Frånvaron av vapenofferfynd 
skulle också kunna tolkas som att strider om territoriet inte förekommit på samma sätt på 
Gotland som i Danmark, vilket också skulle kunna förklara varför man ser tecken på 
kontinuitet istället för tecken på nytt ledarskap.  
 
Slutsatsen av detta blir att man kan tolka det gotländska materialet som att det finns stora 
likheter med Danmark, vad avser samhällsstruktur och förändringsprocess. Med den 
analysmodell som Hedeager använder innebär det att det under YRJ finns en centralmakt, en 
tidig stat,  

- som har kontroll över territoriet vilket innebär någon form av skattläggning eller 
möjlighet att driva in tribut,  

- som har resurser att bygga storskaliga gränsförsvarsanläggningar och  
- som har makt att genomdriva en markreform som innebär att man går över från 

kollektivt ägande av marken till privat ägande- eller brukanderätt 
 
Däremot saknas de kriterier som enligt Hedeager tyder på ett kontinuitetsbrott i ledarskapet i 
Danmark, vilket tyder på kontinuitet i ledarskapet på Gotland från ÄRJ till YRJ.  

4.3.2 Förklaring av stengrundsbebyggelse och fornborgar 

Genom att det gotländska fyndmaterialet så väl liknar det danska och därmed uppfyller 
Hedeagers kriterier för att påvisa en tidig stat, ger det samtidigt en förklaring till varför 
stengrundsbebyggelse och höjdborgar etablerats. 
 
Centralmakten i den tidiga staten genomförde en jordreform som innebar att bonden fick 
äganderätt eller åtminstone permanent brukanderätt till ett utmätt stycke jord. Att materialet 
blev sten kan åtminstone delvis förklaras av att sten var lättillgängligt. Att bygga stenhus 
krävde antagligen en större arbetsinsats än att bygga väggar av trä eller kline, men gav 
antagligen också ett bättre och beständigare hus. När man nu, till skillnad från tidigare, visste 
att man inte skulle behöva flytta runt huset var den extra arbetsinsatsen kanske motiverad. 
Men det verkar inte troligt att detta skulle förklara varför precis alla hus plötsligt blev stenhus, 
vilket verkar vara fallet. Man får nog anta att någon form av tvingande påbud fanns. 
 
Stensträngarna eller stengärdesgårdarna uppkom antagligen som ett effektivt sätt att hägna de 
permanenta inägorna och samtidigt använda överskottssten. Stengärdesgårdarna 
kompletterades troligen med andra stängsel där det var lämpligt. 
 
Höjdborgarna svarar mot den territoriella statens behov att kunna försvara sitt territorium, och 
kan antas vara tillkomna på initiativ av en centralmakt som vill försvara det territorium som 
ger skatteintäkter 
 
Om man liksom Cassel antar att flatmarksborgarna var den lokala hövdingens befästa gård 
under FRJ och ÄRJ skulle dess upphörande i samband med att stengrundsbebyggelsen 
etablerades kunna förklaras av att den lokala hövdingens roll förändrades. Eftersom 
kunskapen om flatmarksborgar så pass begränsad blir alla försök till förklaring ganska 
spekulativa, så även detta. Enligt Ceasars beskrivning av germanerna (Andersson & 
Herschend 1997, s. 77) ingick det i den germanske hövdingens uppgifter att årligen fördela 
marken till brukarna i trakten. Det är troligt att han också i någon form fick ta del av 
produktionsöverskottet. Möjligen hade de lokala hövdingarna på Gotland samma roll. När 
brukarna plötsligt ägde sin mark och blev skattskyldiga till en centralmakt, verkar det rimligt 



att anta att den lokala hövdingens makt blev kraftigt begränsad. Eftersom centralmakten också 
införde ett gränsförsvar är det rimligt att anta att behovet av lokala befästa gårdar försvann.  

5 RESULTAT 

5.1 Diskussion runt slutsatserna 
De slutsatser jag dragit ovan är att det går att tolka fyndmaterialet som att Gotland under 
romersk järnålder kom att kontrolleras av en centralmakt med kontroll över territoriet, något 
man skulle kunna karaktärisera som en tidig stat. Före ca 200 e.Kr fanns bygder med stora 
extensivt brukade åkersystem, där bygdens centralpunkt var den lokale hövdingens befästa 
gård. Övrig bebyggelse var troligen inte permanent utan flyttade då och då inom området.  På 
initiativ av centralmakten genomfördes ca 200 e.Kr en jordreform och en organisering av 
försvaret. Varje brukare fick permanent ägande- eller brukanderätt till ett jordområde som 
blev hans inägor. Både hövdingens befästa gård och de kringflyttande gårdarna ersattes av de 
nya permanenta gårdarna. Troligen blev alla bönder skyldiga att bygga husen på den nya 
gårdsplatsen i sten. Ofta byggdes även hägnaderna runt inägorna och avgränsningar inom 
inägorna i sten. På strategiska platser runt hela Gotland uppfördes försvarsanläggningar som 
skulle kunna skydda mot erövring och plundring. 
 
Viktigt vid tolkningen av slutsatserna är att vara medveten om förutsättningarna för analysen 
och därmed för slutsatserna. Hela analysen som jag gjort är ett försök att använda Hedeagers 
analysmodell och tillämpa den på det gotländska källmaterialet från romersk järnålder. En 
förutsättning för att slutsatserna skall ha någon som helst relevans är därför att Hedeagers 
analysmodell är korrekt. En annan väsentlig begränsning är att jag för att kunna hålla mig 
inom ramen för en B-uppsats, har varit tvungen att generalisera en hel del, och bara ta upp de 
stora dragen i källmaterialet från Danmark respektive Gotland, och därmed också bara de 
stora dragen i Hedeagers analys.  
 
Jag har medvetet använt det ganska vaga begreppet ”centralmakt” ovan, eftersom jag inte kan 
se att analysen stöder några slutsatser om hur centralmakten såg ut. Den stora likheten med 
det danska källmaterialet från perioden skulle kunna tolkas som att Danmark och Gotland 
hade någon form av gemensam centralmakt, men det finns också skillnader som t.ex. att 
stengrundshusen är av just sten, som gör att man får vara försiktig med att dra för långtgående 
slutsatser av likheterna. 

5.2 Jämförelse med tidigare forskning 
Den tänkbara förklaring jag presenterar överensstämmer väl med Dan Carlssons teorier, och 
bygger delvis på hans forskning. Däremot stöds Cassels icke-funktionella förklaring inte alls 
av Hedeagers förklaringsmodell. 
 
Det som är nytt i förklaringsmodellen i denna uppsats är att den samtidigt förklarar 
uppkomsten av stengrundshus, stensträngar och höjdborgar, och möjligen även försvinnandet 
av flatmarksborgarna. 

5.3 Jämförelse med syfte 
Den fråga jag ställde i inledningen var: ”Beror Hedeagers tidiga dateringen av statsbildning 

på att det danska materialet ser annorlunda ut, eller på att det tolkas annorlunda?”. Med de 
förbehåll jag redovisat i avsnitt 5.1, tycker jag att jag lyckats visa att skillnaden ligger i 
tolkningen och inte i källmaterialet. Det gotländska källmaterialet är så likt det danska att man 



mycket väl kan tillämpa Hedeagers analys- och förklaringsmodell på det. Och resultatet blir 
dessutom en mycket intressant förklaring av både stengrundsbebyggelsens och höjdborgarnas 
uppkomst. 

6 SAMMANFATTNING 
Jag har gjort en jämförande studie mellan utvecklingen i Danmark och utvecklingen på 
Gotland under romersk järnålder. Som underlag har jag framförallt använt Lotte Hedeagers 
avhandling Danmarks jernalder – Mellem stamme og stat (Hedeager 1992) och Kerstin 
Cassels redovisning av det arkeologiska källmaterialet från Gotland i hennes avhandling Från 

grav till gård – romersk järnålder på Gotland (Cassel 1998). 
 
Syftet med studien var att undersöka om Hedeagers slutsats att det etablerades en centralmakt 
med territoriell kontroll, en tidig stat, i Danmark redan i övergången mellan äldre och yngre 
romersk järnålder, även skulle gå att dra vad gäller Gotland baserat på det gotländska 
källmaterialet, och iså fall om detta kunde förklara uppkomsten av stengrundsbebyggelse och 
fornborgar.  
 
Jag har jämfört det arkeologiska källmaterialet från Danmark och Gotland avseende gravfynd 
och offerfynd, bebyggelseutveckling och landskapsutnyttjande samt vapenoffer och 
försvarsanläggningar. Vad gäller gravfynden går det att se stora likheter både i hur gravgodset 
ser ut och i de förändringar som sker mellan äldre och yngre romersk järnålder. Det går också 
att se stora likheter i kulturlandskapets utveckling med en övergång från ett extensivt åkerbruk 
med kollektivt brukande till familjejordbruk med intensiv odling. Både på Gotland och i 
Danmark kan man datera storskaliga försvarsanläggningar till slutet av äldre eller yngre 
romersk järnålder. Exempel på detta är Olmerdiket och Torsburgen. En väsentlig skillnad 
mellan Danmark och Gotland är hur praktföremål fördelas mellan offerfynd och gravar över 
tiden från förromersk järnålder till folkvandringstid. 
 
Det jag kommit fram till är att likheterna är så stora att man genom att tillämpa Hedeagers 
analysmodell kan dra slutsatsen att omläggning av jordbruket, uppkomst av stengrundshus 
och stensträngar, och anläggande av försvarsborgar gjorts på initiativ av en centralmakt med 
kontroll över det gotländska territoriet. 
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