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Fanns det en elit på Gotland?  – En studie om romer sk järnålder på 

Gotland med fokus på romerska föremål  

Was there an elite on Gotland? - A study of Roman I ron Age on Gotland 

with a focus on roman artifacts 

Abstract  
The purpose of this bachelor’s thesis is to examine whether there was an elite on 
Gotland during Roman Iron Age or not. To explain this focus has been put on the roman 
goods. The contexts in which the roman artifacts are found indicate that they can be tied 
to what might have been an elite on Gotland during Roman Iron Age. They might also 
have been used as means of expressing wealth and prestige. Because the roman artifacts 
found on Gotland most often are drinking utensils they are also associated with drinking 
rituals. Drinking rituals are thought to have been very important events in which wealth, 
political influence, and status could have been expressed. Roman artifacts found in 
graves also indicate that they might have owned by some kind of elite, because they 
have been placed together with other status objects. The thesis does not exclude other 
events or phenomena that took place during the Roman Iron Age. The Iron Age society 
as a whole is also studied; this is meant to give a broader understanding of the people 
being researched.     

Keywords: Roman Iron Age, Gotland, roman goods, elite.   
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1 Inledning 

I denna uppsats diskuteras hur romerska föremål hamnade på Gotland, vilka som 

använde dem och vad de kan ge för information om dess ägare. Uppsatsen fokuserar på 

tidsperioden romersk järnålder (RJÅ). Det är en period som innefattar ett tidigt stadium 

av användningen av järn i Skandinavien. Äldre järnålder är också känd för att vara en 

tid av stora förändringar i samhället. Det handlar om sociala-, agrikulturella- och 

byggnadsrelaterade förändringar, dessutom börjar nya föremål uppträda. Dessa nya 

idéer tros vara resultatet av idéspridning. Diffusion i form av idéer som sprids från en 

punkt till flera andra har länge varit en förklaringsmodell använd för att förklara nätverk 

och utveckling. Det är endast inom nätverk mellan människor som idéspridningar sker 

(Kohler 2012: 111-112). Inom arkeologi har det alltid varit viktigt att studera dessa 

typer av nätverk. Arkeologer försöker också förstå vilken väg de romerska föremålen 

har transporterats, vilka platser de kan ha stannat på och vilka de var menade för. När 

det kommer till de romerska föremålen är det viktigt att undersöka dessa fenomen, 

eftersom de romerska föremålen varit en del av ett eller flera nätverk av handel eller 

prestigevaruutbyte.  

Gotland, liksom Öland, skiljer sig från resten av Sverige genom förekomsten av 

husgrunder gjorda i sten, dessa är också kända som kämpgravar bland allmänheten. De 

uppträder under mitten av den romerska järnåldern (Cassel 1998: 10). Det är också då 

fler romerska föremål börjar uppträda i brandgravar på Gotland, från att tidigare nästan 

enbart återfunnits i skelettgravar (Cassel 1998: 56). Detta kan vara en indikation på att 

de romerska föremålen förlorar sitt värde, kanske för att de inte ansågs vara lika 

exotiska längre. De flesta av de romerska föremålen som påträffas här på Gotland är 

bronskärl, vinskopor och silar – de senare användes tillsammans med vinskoporna. 

Detta kan vara ett tecken på att gotlänningars dryckesritualer påverkats av de romerska 

dryckesritualerna, inte direkt, men indirekt. Det kan också ha varit så att dessa föremål 

enbart varit ämnade att tillföra dess ägare prestige. Om så är fallet så var 

tillförskaffandet av de romerska föremålen huvudsakligen menat för att höja statusen. 

Ägaren av dessa föremål kunde visa upp sin rikedom genom dessa föremål.    
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka utröna hur romerska föremål kom att hamna på 

Gotland och förstå vissa aspekter av järnåldersamhället mellan åren 0 och 400 e.Kr.. Det 

görs också försök att förstå vad dessa föremål betydde för det forntida lokalsamhället. 

Detta görs genom att studera kontexten föremålen återfinns i. Allt detta görs i syfte att 

skapa mer förståelse för romersk järnålder på Gotland. 

 

Syftet klargörs genom frågeställningarna:   

• Fanns det en elit på Gotland under romersk järnåldern och hur formades den i så 

fall?  

• Vilken betydelse hade de romerska föremålen i fallet av status och makt? 

• Går det att utröna hur de romerska föremålen hamnade på Gotland?  

• Vilka kontexter förknippas de romerska föremålen med? 

1.2 Material och avgränsning 

Material som ligger till grund för denna studie är hämtad från litterära verk, 

grävrapporter och fyndlistor. En av de mest använda källorna i min uppsats är Kerstin 

Cassels (1998)  avhandling. Boken är tidsmässigt avgränsad till romersk järnålder och 

geografiskt avgränsad till Gotland, precis som denna uppsats. Databaser och arkiv har 

också varit till stor hjälp. De databaser jag har använt mig av innefattar Gotlands 

Museums arkiv, Statens Historiska Museums (SHM) arkiv och FMIS. Även om de 

romerska föremålen är få jämfört med andra fynd funna i gravar från samma tidsperiod 

så har fyndlistorna och grävraporterna gjort denna uppsats möjlig. Boken Die ältere 

eisenziet Gotlands1-2 (Almgren & Nerman 1923) har också använts i denna uppsats, 

dock i mindre utsträckning än önskat, då undertecknad inte besitter tyskakunskaper. 

Denna bok är också avgränsad till Gotland under romersk järnålder. Bland de romerska 

föremålen som studerats i denna uppsats innefattas vinskopor, silar, glas, bronskärl och 

glashorn. Hade mer tid funnits, hade brakteater – medaljonger inspirerade av romerska 

mynt – varit inkluderade i det undersökta materialet, eftersom de är relaterade till 

ämnet. Sammanställningen av alla arkeologiska fältundersökningar utförda på Gotland 

mellan åren 1826 och 1985 (Lindquist 1988) har varit till hjälp vid litteratursökningar 

relaterade till utgrävningarna.  
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1.2.1 Metod 

De metoder jag använt mig av är litteraturjämförelser, granskandet av grävrapporter och 

databaser. Uppsatsens källor är baserade på olika forskares teorier, detta för att 

möjliggöra en diskussion. Jag har med andra ord inte utgått från en specifik teoretisk 

riktning. Anledningen till detta är att jag anser de teoretiska riktningarna kan vara 

hjälpsamma vid olika analyser. Med detta menar jag att flera teoretiska synvinklar 

använts och att de använts för att komma fram till olika slutsatser. Jag anser också att 

analysen och diskussionen i min uppsats får mer djup om det finns en variation av 

teoretiska riktningar. Ett exempel är Kerstin Cassels verk Från grav till gård (1998), 

som har en kontextuell utgångspunkt.   

1.2.2 Källkritik 

Vissa av källorna jag använt mig av är gamla och de har den teoretiska riktningen 

kulturarkeologi. Det är den första teoretiska riktningen inom arkeologi. Den är något 

förenklad på så sätt att den är mer ämnad att fördela fynd i kategorier av typologi och 

kronologi än senare teoretiska riktningar. I de mer moderna teoretiska riktningarna inom 

arkeologi är det vanligt att fyndmaterial analyseras och bearbetas på fler sätt. Forskare 

inom olika discipliner vill både hämta idéer från andra och dela med sig av sina idéer. 

Vi ämnar ta reda på så mycket vi kan om människor från förhistorien och det räcker 

idag inte med att bara skapa typologier (Olsen 2010: 25-26). Dessutom finns det ett 

problem med teoribildningarna inom alla vetenskaper. Vissa skribenter är inställda på 

att få sin hypotes verifierad och därför ignoreras negativa resultat. Det framgår i vissa 

texter – som detta arbete grundar sig på – att skribenter utgår från en idé, vilket går emot 

arkeologins egentliga syfte, nämligen att förstå förhistorien oavsett hur den utspelat sig. 

Ett exempel på detta är gravar som inte är placerade på ett gravfält. Faktum att vissa 

gravar inte är synliga ovan jord bör också tas in i beräkningen. Med andra ord bör det 

inte tas för givet att de gravar som är synliga ovan jord verkligen är ensamliggande 

gravar. Många ensamliggande gravar kan ha varit placerade jämte andra gravar. 

Dessutom verkar det inte som att någon tänkt sig att vissa av dessa ensamliggande 

gravarna kanske var de första i vad som planerats vara ett gravfält, men som av någon 

anledning inte blivit det. Många av gravarna från den undersökta tidsperioden har vid 

något tillfälle plundrats. Detta försvårar studier som denna eftersom det är just exotiska 

föremål – som ofta är statusföremål – gravplundrare söker efter. De flesta av de forskare 
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refererade till i detta arbete har sina utgångspunkter i olika teoretiska riktningar. Detta 

kan skapa förvirring eftersom en expert på handel mellan germaner och romare inte har 

speciellt svårt att applicera sina teorier och modeller på handel mellan kontinenten och 

Skandinavien. Det är viktigt att särskilja dessa även om händelser på kontinenten har 

haft stark påverkan på de skandinaviska folken. Det är även stor skillnad på de 

skandinaviska folken. Även om det finns likheter mellan gravar och fynd gjorda på till 

exempel Danmark, Gotland och Norrland så är det tre olika områden som bör särskiljas.   

1.3 Definitioner 

Jag kommer att följa den indelning Oscar Montelius skapade. Han delade in romersk 

järnålder i fyra delar. Dessa är ordnade efter en äldre – år 0- 200 – och en yngre del – år 

200- 400 – (Montelius 1892:32, 35). Den äldre romerska järnåldern delas i sin tur in i 

perioderna IV: 1 och IV: 2, medan den yngre delas in i perioderna V: 1 och V:2 (Cassel 

1998: 32).   

Romerska föremål som återfinns utanför Rom kallas ofta för importföremål. Kerstin 

Cassel anser att de istället bör kallas romerska föremål, eftersom detta begrepp är mer 

objektivt. Benämningen ”romersk import” antyder att det rör sig om marknadshandel. 

Enligt Cassel handlar det snarare om prestigevarubyte. Denna diskussion är viktig 

eftersom felaktiga benämningar kan skapa felaktiga associationer. Med andra ord bör 

inte benämningen romersk import användas eftersom det inte är en objektiv definition 

av dessa föremål (Cassel 1998: 54).  

Enligt Andersson och Herschend fanns det tre typer av varuutbyte mellan romare och 

germaner. Dessa är administrativ handel, byteshandel och gåvohandel (Andersson & 

Herschend 1999: 52)  

För att förstå vad de romerska föremålen kan ha betytt för sina ägare här på Gotland så 

behöver man först förstå vilken relation människor har till föremål. Den kognitiva 

arkeologin fokuserar specifikt på detta (Renfrew 2012: 129).  Eftersom romerska 

föremål haft ett högt värde så kan det vara intressant att diskutera ordet värde och hur 

föremål blir statusbärande. Ingenting har ett värde om inte det finns någon som värderar 

det. Colin Renfrew anser att materiella ting som blir tilldelade ett högt värde är föremål 

som har en förmåga att synas och beundras. Detta kan appliceras på föremål vars 

naturliga färg och egenskaper gör dem beundransvärda. Dessa föremål har ett så kallat 

inneboende värde (Renfrew 2012: 134). 
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Följande förkortningar kommer hädanefter användas:   

Förromersk järnålder - FRJ 

Romersk järnålder - RJÅ.  

Äldre romersk järnålder - ÄRJ 

Yngre romersk järnålder - YRJ 

2 Tidigare forskning 

Det första verket om RJÅ på Gotland är det tidigare nämnda Die ältere eisenziet 

Gotlands 1-2 (Almgren & Nerman 1923). Detta är ett viktigt verk för tidsperioden 

eftersom den fortfarande används flitigt och för att de två författarna gjort en noggrann 

undersökning av tidsperioden. Detta verk innehåller även information om perioden 

precis innan RJÅ nämligen FRJ. Det är en sammanställning och tolkning av alla de 

dittills funna gravarna och föremål från perioden RJÅ. Den förklarar också kulturerna 

kring dessa föremål.  

Boken Jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands (Nylén 1955) är ett verk som fokuserar 

på gravar och gravgåvor från FRJ. I boken finns också information om föremål från 

ÄRJ. Detta är inte det enda verk Nylén skrivit som berör RJÅ. Han har varit aktiv med 

att föra fram idéer kring kämpgravarnas uppkomst och försvinnande. Ett exempel på 

detta är artikeln Bebyggelseproblem i Nordens förhistoria. I denna artikel förklarar 

Nylén hur stationärt boende i form av stenhus mest troligen har kommit som ett resultat 

av den alltjämt tilltagande kylan (Nylén 1962).  

I avhandlingen Från grav till gård (Cassel 1998) baserar sig författaren mycket på 

Almgren och Nermans verk, men samtidigt så har hon mycket att tilläga. Hennes 

avhandling inriktar sig mest på studier av gravar, husgrunder och stensträngar daterade 

till RJÅ. Den handlar specifikt om de förändringar som sker under RJÅ i samband med 

kulturella- och innovationsmässiga förändringar.         

Inga Lindeberg är värd att nämna då hon är en av de få som skrivit verk inriktade på 

import av romerska föremål på Gotland, bland annat i boken Die Einfuhr Römischer 

Bronzegefässe nach Gotland (Lindeberg 1973). Hon lägger det mesta av sitt fokus på 

bronskärl som hittats på Gotland.  
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Författarna Kent Andersson och Frands Herschend (1999) har i sin bok Germanerna 

och Rom gjort ett gediget arbete som förklarar de många aspekter av handel samt de 

politiska implikationer som fanns mellan germanska stammar och det romerska riket. I 

detta verk diskuteras också skandinavernas roll i denna handel och hur de själva 

påverkats av den.  

Författaren Ulla Hansen har också skrivit om romersk import. Precis som titeln på 

hennes bok Römischer import im Norden (Lund Hansen 1987) antyder så skriver hon 

om romersk import i Norden. Ulf Näsman har också forskat om romersk import i sin 

avhandling Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid (1984). I den 

avhandlas och studeras glasföremål hittade på Eketorp, Öland. 

De flesta verk som handlar om RJÅ fokuserar på förändringar i samhällsstrukturen och 

förändringar som äger rum under hela järnåldern. Det skrivs inte så mycket om de 

romerska föremålen i sig. De ses mer som komplement vid analyserandet av andra 

statusföremål.  

3 Järnålderslandskapet 

Presentationen av materialet inleds med generella företeelser och händelser som ägde 

rum i kulturlandskapet under FRJ och RJÅ. Efter detta följer presentation av de 

romerska föremålen. Detta i syfte att måla upp en bild av samhället under RJÅ som de 

romerska föremålen var en del av. Dessutom framförs olika teorier om varför en elit kan 

ha skapats under RJÅ och vilka de kan ha varit.    

3.1 Klimatets påverkan på järnålderssamhället  

Övergången mellan bronsålder och järnålder – 600 - 500 f.Kr. – klassificeras som en 

period av stora klimatologiska förändringar. Övergången mellan subboreal och 

subatlantisk tid äger rum vid denna period. För nordborna menades detta ett kallare 

klimat och ett behov av att anpassa sig till det. I arkeologiska sammanhang kallas denna 

tidsperiod den fyndfattiga perioden. Först sågs dessa klimatologiska förändringar som 

en period som gav upphov till katastrofala följder som massvält. På senare tid har 

arkeologer och paleobotaniker lyckats skapa en mer differentierad bild av det tidiga 

järnålderssamhället. Fynd gjorda på senare tid visar att jordbrukssamhällena till och 

med expanderade. Det tyder på att jordbrukare lyckats anpassa sig till det kallare 
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klimatet. Dessutom har 14C dateringar visat att temperaturen har fluktuerat kraftigt under 

hela den subatlantiska tiden. Det handlar därför inte om en enda temperatursänkning, 

utan snarare om en period av skiftande temperatur. Faktumet att det är en fyndfattig 

period anser arkeologer snarare beror på andra faktorer än klimatet (Berglund 1999: 

151-152).  

3.2 Lokala anpassningar  

En av dessa fluktuationer ägde rum vid slutet av ÄRJ. Klimatet blev betydligt kallare 

vid den tiden (Burenhult 1999: 152). De första stengrunderna på Gotland är daterade till 

samma period. Detta med undantag av enstaka fall där vissa indicier tyder på en äldre 

datering. Eftersom dessa årtal korrelerar så har arkeologer antagit att det också är på 

grund av det kyligare klimatet som gotlänningar började bygga hus i sten (Cassel 1998: 

91-92). Det bör noteras att det fanns fler fördelar med att bygga i sten. Enligt Cassel 

kunde byggandet av stenhusgrunder och stensträngar möjliggöra en sorts ”koppling” 

mellan en gård och ett gravfält eller en specifik grav. Detta i syfte att knyta sin äga till 

sina förfäders gravar och på så sätt visa att de hade rätt till gården eftersom de ärvt den 

(Cassel 1998: 174-176). Föregångarna till stenväggar var flätverk med lerklining 

(Cassel 1999: 230). 

Genom arkeobotaniska undersökningar av husgrunder har det visat sig att 

järnåldershusen var uppdelade. Ena delen var menad för människor medan den andra 

var menad för boskap (Viklund 1998: 15-16). Fähusen uppkom under bronsålder, runt 

år 1000 f.Kr. och sedan dess har de genomgått stora förändringar. Under RJÅ var 

standardstorleken för husen 25-30 m (Olausson 1998: 42-43).   

Bland andra anser Dan Carlsson att övergången mellan FRJ och RJÅ också markerar 

övergången från extensivt jordbruk till intensiv odling (Carlsson 1979: 32). Med detta 

menar han att åkrarna slutade expanderas och istället användas under längre perioder. 

Under FRJ så brukades åkrarna i två till tre år, sedan låg de i träda åtta till tio år. Under 

RJÅ så ändras detta till att hela eller delar av åkermarken årligen såddes. Detta indikerar 

att åkrarna använts för ensädesbruk (Carlsson 1979: 154). Enligt Carlsson skedde detta i 

samband med befolkningsökningar. Carlsson anser att det kalla klimatet samt den 

växande befolkningen kan ha tvingat järnålders bönder att hitta sätt att få ut mer 

avkastning av sina åkrar (Carlsson 1979: 27).  
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3.3 Territorium  

Som tidigare nämnts så började gotlänningar bygga i sten vid sekelskiftet 200-300 e.Kr. 

och att Cassel anser att dessa stenbyggnader kunde ”kopplas” till gravar. Den här teorin 

stödjs av både Cassel (1998) och Carlsson (1979). Denna ”koppling” utgjordes av 

stensträngar. Liksom stenhusgrunderna uppträder också stensträngarna under YRJ. 

Enligt Carlsson (1979) är stensträngarna menade att förtydliga gränserna av ägor i ett 

större territorium. Dessa markerade oftast flera hus vilket indikerar att det handlar om 

gårdar ägda av besläktade familjer (Carlsson 1979: 34-36). Även om både Cassel (1998) 

och Carlsson (1979) anser att stensträngarna ”kopplade” stenhusgrunderna med gravar 

så har de olika teorier om vilka andra funktioner stensträngarna kan ha haft. Cassel 

(1998) grundar sig på postprocessuella idéer och anser att stensträngarna skapades för 

att markera gården. Hon anser att de inte enbart var hägnader som markerade ägor, de 

kan också ha markerat gränsen mellan de levande och de döda, manligt och kvinnligt 

mm (Cassel 1998: 115).     

3.4 Fornborgar 

Fornborgar varierar i storlek och är omringade av murar eller vallar. De har sitt 

ursprung i neolitikum och har kontinuerligt använts fram tills medeltiden (Cassel 1998: 

129-131). De tros ha haft många funktioner i samhället. De användes både i fredliga 

samanhang och i krigssammanhang. Dessa områden användes som kult-, marknads-, 

råds- och försvarsplatser (Cassel 1998: 145). Fornborgar förekommer i flera olika 

former under RJÅ. De skiljer sig topografiskt och funktionsmässigt från varandra. För 

att sammanfatta dessa är så har Johan Engströms (1984) indelning valts. Den 

topografiska indelningen är: höjdborgar, låglandsborgar och borgar i myr eller sjö. Den 

funktionella indelningen är: offensiva borgar, defensiva borgar och borgliknande 

hägnader (Engström 1984).   

Eva Berggren och Johan Engström har analyserat fornborgarnas placering i landskapet. 

Enligt dem så korrelerar många av fornborgarnas placering och de senare territoriella 

indelningarna av Gotland. De baserar sig på skriftliga källor, gamla kartor och 

arkeologiska undersökningar (Berggren & Engström 1985: 217-221). De menar att de 

territoriella indelningarna sättingar och ting kan ha sitt ursprung i indelningar från RJÅ. 

De medger också att detta inte går att helt säkerställa i alla fall eftersom vissa av tingen 

inte korrelerar med deras antaganden (Berggren & Engström 1985: 217, 226). 
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3.5 Låglandsborgar 

Låglandsborgar, även kallade flatmarksborgar, har Cassel kategoriserat som ett slags 

centrum för bygden (Cassel 1998: 147). Detta centrum skapades som en boplats för de 

mer framstående i bygden. Det var här de viktigare händelserna i bygden ägde rum. Det 

som stödjer denna teori är låglandsborgarnas placering i kulturlandskapet. De ligger ofta 

i områden med tät bebyggelse. Genom att skapa vallar eller murar runt platsen görs 

också en tydlig markering där det är lätt att skilja på vad fornborgen innesluter och vad 

som är resten av bygden. Innanför fornborgen kan rituella företeelser ske och 

administrativa beslut fattas. De rituella företeelserna innefattar riter och formaliteter 

som gåvobyte. De administrativa besluten kan ha innefattat redistribution, som någon 

form av ledare kan ha skött. I fallet av gåvobyte kan det förklaras med hierarki och 

förmågan att behålla makt. Ledare kunde ge bort gåvor till andra i syfte att få något de 

värderade tillbaka. Detta skapade ett nät av allianser mellan fornborgarna. Gåvorna 

kunde också ha haft ett viktigt syfte inom bygden. De kunde skapa ett 

beroendeförhållande mellan individer i bygden och ledaren, där antingen gentjänster 

eller lydnad kunde vara det ledaren krävde i gengäld. Eftersom redistribution också 

ägde rum inom murarna av fornborgen så kunde ledaren också hota med att fördela 

mindre provianter till de som inte rättade sig efter hans vilja. Det finns också 

indikationer på att dryckesritualer utförts på dessa platser. Indicierna består av fynd i 

form av dryckesutensilier hittade i fornborgars vallar (Cassel 1998: 147-148).  

När det kommer till gåvogivande menar Kent Andersson och Frands Herschend att: 

”Hade mottagaren högre rang eller kunde anses mäktigare än givaren kvitterades gåvan 

med välgärningar. Var däremot givaren och mottagaren jämbördiga skulle gåvan 

kvitteras med motgåvor” (Andersson & Herschend 1999: 63). Författarna syftar på 

gåvogivande inom germanska stammar, men om detta fenomen existerade så kan det 

också ha varit implementerat på Gotland, vilket Cassel också antyder (Cassel 1998: 

148).  

Johan Hegardt (1991) menar på att fornborgarna mestadels inte varit uppförda i krigiska 

syften. Han tror istället det rörde sig om platser där en specifik grupp individer möttes 

och tillsammans fattade beslut om bygden. Dessa individer antar Hegardt var äldre män. 

Om han har rätt så menas det att fornborgarna skapats i esoteriska- och politiska syften. 

Dessutom skulle det innebära att det rör sig om ett patrilateralt samhälle (Hegardt 1991: 

62-63)  
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3.6 Höjdborgar 

Höjdborgar skiljer sig från flatmarksborgar i många avseenden. Till skillnad från 

flatmarksborgar så var höjdborgar ofta placerade vid kusterna och utmarkerna. Bland 

annat Cassel (1998) anser att dessa är samtida med stensträngar och kämpgravar. Precis 

som stensträngarna var de menade att göra två saker, dels tala om för utomstående att 

detta var privat mark och dels för att visa att det är en gränszon där de ovälkomna inte 

kunde färdas fritt. Precis som låglandsborgarna så kunde höjdborgarna vara menade 

som rituella platser, dessutom markerade också en viss grupps äga för andra på Gotland. 

Faktumet att de var ofta placerade nära havet och på höjder antyder att de var menade 

att synas för sjöfarare. Cassel anser att höjdborgarna kan ha kontrollerats och använts av 

samma individer som brukade flatmarksborgarna. De skulle helt enkelt använts i olika 

syften. Höjdborgarna menar hon kan ha använts för handel till havs (Cassel 1998: 150-

153). 

4 Småkungar 

I det tidigare kapitlet nämndes ledare av bygder. Per Ramqvist (1990) anser att dessa 

ledare kan ses som småkungar. Det fungerar på så sätt att mindre agglomerationer 

kallade folkland byggde upp någonting han kallar småkungadömen. Storbönderna i ett 

folkland utsåg olika ledare för militära ändamål. Ledaren hade också i uppgift att hålla 

kontakten med andra småkungadömen och folkland. Ramqvist, som så många andra, 

skapade sin teori för att kunna förklara vad fornborgarna hade för syfte sett utifrån ett 

bredare perspektiv. Hans benämning småkungadömen anser han själv är oviktig. Det 

handlar mer om att först skapa en modell för hur den RJÅ kan tolkas och förstås, sedan 

kan ett mer lämpligt namn diskuteras (Ramqvist 1990: 57-67). 

Enligt Cassel (1998) så är denna teori inte alls hållbar. Hon anser att det inte troligt att 

en sådan samhällsorganisation varit möjlig att upprätthålla under RJÅ. I det 

arkeologiska materialet har det inte återfunnits några bevis eller indikationer på att en 

centralt institutionaliserad administration ska ha funnits under äldre järnålder. Cassel 

menar att det arkeologiska materialet snarare påvisar att en småskalig 

samhällsorganisation med lokala ledare funnits (Cassel 1998: 162). 

Åke Hyenstrand däremot anser att de kan ha existerat, men att de i så fall inte skulle ha 

varit speciellt stabila. Med andra ord så skulle de inte riktigt kunna jämföras med de 
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samtida germanska hövdingadömena. De skulle däremot kunna indikera att folken i 

Sverige under RJÅ tagit till sig idéer från kontinenten och satt igång en process som lett 

till senare bättre organiserade hövdingadömen (Hyenstrand 1996: 18-19).   

4.1 Rom expanderar 

Som jag nämnde tidigare så anses FRJ vara en fyndfattig period. En av anledningen till 

detta tros vara maktskiften på kontinenten. Den keltiska expansionen avbröt de tidigare 

etablerade handelsförbindelserna mellan skandinaviska och germanska stammar 

(Berglund 1999: 151). Detta har bland annat Sune Lindqvist tolkat som en medveten 

bojkott som kelterna skapat mot de skandinaviska folken. Mårten Stenberger (1933) 

håller med om att så kan ha varit fallet, men att det kyligare klimatet är en viktigare 

orsak till fyndfattigheten under FRJ (Stenberg 1933: 2). I Danmark ersattes dessa med 

keltiska handelsförbindelser och det är därför det finns många fynd från FRJ i Danmark. 

Detsamma gäller inte för Sverige. Kelterna verkar inte ha haft samma intresse för 

handel med de övriga skandinaviska stammarna. Trots detta finns det föremål som 

verkar ha inspirerats av den keltiska stilen. På grund av dessa faktorer är perioden 500 

f.Kr. – år 0 kallad keltisk tid i Danmark, medan det kallas FRJ (förromersk järnålder) i 

Sverige (Burenhult 1999: 164-167).    

Nästan ett halvt millenium senare skapas en ny elit på kontinenten. Den här gången är 

det romare det rör sig om. Mellan åren 387 och 52 f.Kr. pågick stridigheter mellan 

romare och kelter. Efter att kelterna förlorat slaget vid Telamon – norra delen av 

apenninska halvön – följde allt fler förluster. År 52 f.Kr. besegrades de samlade keltiska 

arméerna och på så sätt upphörde den keltiska maktperioden (Burenhult 1999: 162-

163). Rom fortsatte expandera norrut tills de förlorade slaget vid Teutoburgerskogen år 

9 e.Kr. Efter detta nederlag inrättades gränslinjen Limes. Längs med denna gräns 

etablerades städer, från vilka romare kunde handla med germanerna. Germanerna 

handlade/bytte i sin tur de romerska förmålen mot föremål från de nordiska stammarna. 

Det finns även vissa som antyder att romare seglat till de Skandinaviska kusterna i syfte 

att byta varor. På Gotland har det hittats ett bronshuvud som kan ha varit en del av en 

möbel på ett romerskt skepp, men det finns inga direkta bevis för att sådan handel ska 

ha skett (Nylén 1983: 122-124). Enligt romerska källor gav senaten i Rom bort dyrbara 

föremål till de germanska stammarna i syfte att splittra de olika stammarna (Andersson 

& Herschend 1997: 64). Andersson och Herschend har kallat mötet mellan germaner 
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och romare ”det mest betydelsefulla kulturmötet som någonsin skett i Europa.” 

(Andersson & Herschend 1997: 23).          

4.2 Handel 

Vad var det för typ av handel som utfördes vid höjdborgarna? Var kom handelsmännen 

ifrån? Dessa frågor är starkt förknippade med de romerska förmålen här på Gotland. Det 

är också här frågan om det rör sig om marknadshandel eller prestigevarubyte kommer in 

i bilden. Ulla Lund Hansen och Ulf Näsman har enligt Cassel liknande idéer om var de 

romerska föremålen kom ifrån och varför de fördes hit. Både Lund Hansens och 

Näsmans teorier hävdar att Danmark varit en buffertzon mellan Rom och det övriga 

Skandinavien. Detta är ingenting Cassel motsäger, men hon hävdar däremot att Lund 

Hansen gör fel i att anta att de romerska förmålen är importföremål (Cassel 1998: 154-

155). Hon anser att det istället rör sig om prestigevarubyte. Detta innebär att 

anledningen till att de återfinns på Gotland är på grund av att de är gåvor som cirkulerat 

mellan makthavare (Cassel 1998: 54).  

En annan anledning till att de romerska föremålen återfinns på Gotland kan vara att 

gotlänningarna tagit hit dem själva. Genom att tjänstgöra hos romarna kan en individ 

från en skandinavisk stam ha blivit ägare till flera olika föremål som inom Romarrikets 

gränser inte var svåra att få tag i och sedan tagit med sig dem tillbaka till sin hemtrakt. 

En bronsmask återfunnen på Gotland i Hellvi socken kan ha varit ett sådant föremål. 

Det är ett unikt fynd för Skandinavien, det är det enda av sitt slag som återfunnits här. 

Därför är det mer troligt att detta föremål varit ett personligt föremål – hämtat från Rom 

av en gotlänning – än att föremålet hamnat på Gotland på grund av handel (Gotlands 

museum 2012: 3). Det kan också vara så att skandinaverna tagit sig till Romarrikets 

utposter vid limes och plundrat dessa (Andersson & Herschend 1997: 32-33). Ett 

fenomen som indikerar att skandinaverna fått tag på vissa av de romerska föremålen 

genom plundring eller som krigsbyte är deponeringar av romerska föremål. Av dem 

som hittats i Sverige är Skedemosse på Öland den mest fyndrika. Eftersom de flesta av 

fynden påvisar mänskligt tillfogade skador så har Ulf Hagberg (1999) gjort antagandet 

att dessa fynd varit en del av en ritual. Dessa deponeringar har tolkats som offer till 

gudarna, antingen för lycka i en framtida strid eller som offer efter en vinst. Hagberg är 

den arkeolog som ledde de första utgrävningarna av Skedemosse (Hagberg 1999: 274-
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275). Två liknande exempel från Danmark är deponeringarna i Illerup och Fyn som 

också innehöll stora mängder romerska föremål (Wells 2001: 4, 224).     

Enligt Andersson och Herschend (1999) så har drivkraften bakom plundringen av 

romerska områden varit brist på material i de egna områdena. Då Rom expanderade 

pressade de tillbaka de germanska stammarna norrut. Under denna period – 52 f.Kr. – 

fanns det redan problem med befolkningsökningar. De germanska stammarna var i 

behov av större landområden redan innan romarriket erövrat mycket av den mark de 

tidigare haft kontroll över. Eftersom befolkningstätheten ökade, skapades – eller ökande 

– konflikter mellan de germanska stammarna. Det är också under RJÅ som det blev 

viktigare att markera sina ägor. Detta kan också vara en av anledningarna till att 

stridigheter uppstod. Om germanerna såg en möjlighet att plundra romerska städer så 

var det helst det de gjorde. Trots dessa oroligheter så har det visat sig att de folk som var 

i närmast anslutning till Rom också var de som först övergick från halvt bofasta till helt 

bofasta. Gotland är ett bra exempel på detta. Även om Gotland geografiskt är avlägset 

från Rom, påverkas det starkt av händelser på kontinenten. Innan den romerska 

expansionen byggdes små hus som var simpla gällande byggnadsteknik och inredning. I 

samband med handelsförbindelser och stridigheter byggdes hus som är mer 

sofistikerade och större. Detta har de två forskarna tolkat som ett sätt för folken att göra 

anspråk på områden. Allt detta är förknippat med influenser och ett beroende av handel 

med Rom (Andersson & Herschend 1999: 43-44).  

De flesta av de romerska föremålen som kom till Skandinavien var förmodigen 

producerade i den romerska provinsen Gallien. Dessa föremål kallas provinsialromerska 

föremål. Vissa av föremålen däremot kom från det som idag kallas Italien. Det finns 

namnstämplar på föremålen, menade som en form av fabriksstämpel. De äldre romerska 

föremålen kommer från städer som Capua, städer som länge varit viktiga centralplatser i 

det romerska riket. Vid tiden av kejsarperiodens begynnelse förlorar också de centrala 

romerska verkstäderna sitt monopol. I de romerska provinserna finns det vid denna 

period flera verkstäder som producerar liknande föremål till ett billigare pris. Dessa 

verkstäder använder också sina egna namnstämplar, på så vis känner man till var 

föremålen som återfinns i Skandinavien kommer ifrån (Andersson & Herschend 1999: 

54-55). Dessa föremål transporterades norrut på floderna på kontinenten eller längsmed 

den atlantiska kusten. De passerade de av germanerna kontrollerade territorierna. Det 

framgår ganska tydligt att nästa stopp för dessa föremål var Själland. Den danska ön 
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verkar ha varit en ekonomiskt viktig plats under RJÅ. Förmodligen är det också genom 

Själland de flesta föremål som återfinns i Sverige har kommit ifrån (Hedeager 1990: 

132-145; Hyenstrand 1996: 84). Fördelningen av unika eller ovanliga föremål är också 

en indikation på att Själland varit en sorts buffertzon till resten av de skandinaviska 

stammarna. Där görs fler fynd av ovanliga romerska föremål än någon annanstans i 

Norden. Det kan ha varit så att de ville behålla dessa föremål för sig själva medan de 

bytte bort de föremål som förefaller mer vanliga (Andersson & Herschend 1999: 64).   

Om vi bortser från Själland så är Öland och Gotland de områden med flest romerska 

föremål i Skandinavien. Enligt Ulf Erik Hagberg beror detta på att dessa två öar 

producerade mycket hudar. Romarriket behövde mycket hudar för sina arméer och 

därför var det också denna vara germanerna bytte mot de romerska föremålen. Det kan 

därför ha gått till på så vis att hudar transporterades söderut genom handel medan de 

romerska förmålen transporterades norrut (Hagberg 1999: 185, 275). Det finns också 

belägg för att ull, spannmål och bärnsten varit bland de råvaror som transporterats till 

Rom från områden norrut, bärnsten från Jylland till exempel (Andersson och Herschend 

1999: 49). Uppåkra är en annan centralplats i Skandinavien som fått en viktigare 

betydelse under RJÅ. De fynd som har gjorts där har visat att YRJ skiljer sig från 

tidigare perioder på så sätt att det hittats fler fynd från den tiden och framåt. Denna plats 

har varit en viktig handelsplats och vissa av de romerska föremål som återfinns på andra 

platser i Sverige kan ha transporterats genom Uppåkra (Hårdh 1999: 200).  

Enligt Peter Wells (2001) är de handelsvaror som spreds i Europa under FRJ och RJÅ 

bevis på internationella influenser mellan krigareliten. Han baserar detta på mansgravar 

från olika områden, bland annat Gotland. Dessa innehåller liknande föremål och 

individerna tycks ha haft liknande utrustningar och vapen (Wells 2001: 62). 

Enligt Andersson och Herschend (1999) har de romerska föremålen inte ha haft något 

större kommersiellt värde. Däremot så har de haft ett högt värde som prestigeföremål. 

Den här teorin uppkom i samband med att en annan övergavs. Teorin om att regelrätt 

handel mellan Rommarriket och germanska/skandinaviska stammar ska ha skett är inte 

längre accepterad. De rådande teorierna målar istället upp en bild av komplexa nätverk 

av varuutbyte som de romerska föremålen var en del av.  Detta nätverk återspeglar i sin 

tur de socioekonomiska förhållanden de olika stammarna hade i Norden och Germanien 

(Andersson & Herschend 1999: 49-50). Andersson och Herschend har hämtat 

information från skriftliga källor av flera av de romerska författarna från denna period – 



19 
 

52 f. Kr-300 e.Kr. – och enligt dem talar dessa källor om tre former av varuutbyte 

mellan Romare och germaner. Dessa är administrativ handel, byteshandel och 

gåvohandel. Med detta menas att romarna hade politik i åtanke då de sände föremål 

över limesgränsen (Andersson & Herschend 1999: 52). Både de germanska och de 

skandinaviska stammarna urholkade horn från kor eller uroxar för att skapa 

dryckeshorn. Romarna kände till detta och skapade därför liknande ihåliga horn fast av 

glas. Glasdryckeshornen var ofta utsmyckade med tråddekor. Detta har Andersson och 

Herschend tolkat som att romarna hade i avsikt att skapa ett beroende hos germanerna 

för de romerska föremålen och på så sätt bli beroende av Rom. Dessa glashorn återfinns 

också på Gotland (Andersson & Herschend 1999: 56).  

5 De romerska föremålen 

5.1 Typologi  

Här följer korta beskrivningar av de romerska föremålen. De föremål som beskrivs 

nedan är de vanligare förmålen, fler fynd av romersk typ har dock gjorts på Gotland. Jag 

väljer att inte beskriva dem mer ingående eftersom de inte förkommer lika ofta. Bland 

de mer ovanliga fynden kan nämnas Terra Sigillata, som det enbart hittats ett 

fragmenterat exemplar av, vilken hittades i en avfallshög (Cassel 1998: 55; SHM 

18905:1). Även om Öland och Gotland är väldigt lika under romersk järnålder, sett till 

gjorda fynd och samhällsförändringar, så finns det viktiga skillnader mellan dem. Ett 

exempel på detta är att det på Gotland har återfunnits mycket fler romerska silvermynt – 

denarer – än på Öland (Stenberger 1933: 14).  

5.1.1 Krater 

Krater är en form av blandkärl för vin och kan ses som en form av kittel/skål skapad för 

att blanda bål. De var gjorda av keramik eller metall och de användes i samband med de 

andra dryckesutensilierna – se figur 1 – (Andersson & Herschend 1999: 50).   
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Figur 1: Bronskärl återfunnen i Skåne (SHM 4792). 

5.1.2 Vinskopa och sil 

Dessa två föremål återfinns oftast tillsammans eftersom de användes tillsammans. De 

som återfinns på Gotland är gjorde av brons. De tros vara delar av de många olika 

dryckesutensilier som användes vid dryckesceremonier – se figur 2 och figur 3 – 

(Cassel 1998: 55).  

  

Figur 2: Vinskopa återfunnen på Gotland (SHM 8552:218) 

 

Figur 3: Sil återfunnen på Gotland (SHM 23738:14) 
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5.1.3 Glasföremål 

Glasbägare och dryckesglas användes förmodligen inte till vardags eftersom de inte 

producerades lokalt. De tros ha använts för ceremoniella syften, vilket inkluderar 

religiösa riter, politiska sammankomster och då gästabud hölls för viktiga besökare. De 

varierar i form och funktion. De återfinns i ett intervall från små glas till större bägare. 

De är ofta dekorerade eller formade så de själva har en dekorativ form (Stjernquist 

2010: 37). Det allra vanligaste fyndet gjort av glas i Norden är glasbägare. De varierar i 

form men de vanligaste är höga bägare med tråddekor, tjocka väggar och fot. Dessa 

bägare kallas Snartemobägare (Gerdin 1989: 28). Enligt Ulf Näsman (1984) är dessa 

föremål inte skapade inom Roms gränser. Han antar de är tillverkade i frankiska och 

anglosaxiska områden i syfte att efterlikna de romerska föremålen – se figur 4 – 

(Näsman 1984: 81).   

   

 Figur 4: Glasbägare återfunnen på Gotland (SHM 4687). 

Som jag nämnde tidigare så var glashornen tillverkade för att efterlikna de dryckeshorn 

som redan fanns i Germanien och Skandinavien. De var därför menade att fylla samma 

funktion som dryckeshornen gjorde av djurhorn. Många av dem har mönster på sig, 

gjorda med hjälp av tråddekor (Andersson & Herschend 1999: 56). Dryckeshornen 

tillverkades för att användas i dryckesceremonier (Cassel 1998: 46). Det har inte gjorts 

några fynd av oskadda glashorn på Gotland, men de är ändå värda att nämnas – se figur 

5 – (Gerdin 1989: 28). 
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Figur 5: Glashorn återfunnet i Östergötland (SHM 8656). 

5.2 Gravar och gravgåvor 

Cassel tycks se att under RJÅ fanns där två typer av gravfält, nämligen bygdegravfält 

och gårdsgravfält (Cassel 1998: 40). Gårdsgravfälten är mindre gravfält där individer 

från samma gård begravdes. Dessa är placerade nära gården. Byggdegravfälten är större 

gravfält, förmodligen ett resultat av att flera gårdsgravfält placerades på samma plats. 

De kunde innefatta så mycket som 400 gravar på ett enda gravfält. Det finns också 

gravar som särskiljer sig markant från de andra på så vis att de är placerade för sig 

själva, avlägset från andra gravar (Cassel 1998: 40). Bortsett från att gravarna antingen 

var placerade för sig själva eller på ett gravfält så skiljde sig gravarnas innehåll också. 

Den viktigaste skillnaden är förmodligen att individer antingen blivit kremerade och 

resterna placerades i en brandgrav eller att deras lik placerades obrända i en grav – 

skelettgravar – (Cassel 1998: 42). Bland skelettgravarna kan endast de daterade till ÄRJ 

anses vara högstatusgravar. Enligt Cassel (1989) beror detta på att dessa gravar 

innehåller fler statusbärande fynd än brandgravarna. Detta förändras under YRJ. Vid 

sekelskiftet 200-300 blir det allt vanligare med statusföremål i brandgravarna (Cassel 

1998: 48, 56). 

5.2.1 Gravfält  

I fallet av storgravfältet Annelund så återfanns en skelettgrav daterad till yngre delen av 

FRJ (Wennersten 1979: 71). Då brandgravar varit normen under FRJ har skelettgravar 

varit mer ovanliga på Gotland. Ungefär lika många gravar av båda typerna på 

Annelundgravfältet har daterats till RJÅ. Båda typerna av gravar tar lika mycket plats, 

de är mellan 5-10 meter breda. Till och med gravgåvorna är av liknande art. Det som 
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däremot skiljde sig var de mindre gravarna. De hade en simplare konstruktion och var 

försedda med mindre värdefulla gravfynd. Majoriteten av skelettgravarna är 

kvinnogravar, endast två har könsbestämts till att vara män. Gravarna är daterade till 

perioderna IV:1 och IV:2, vilket innebär ÄRJ. Ann-Marie Pettersson (1979: 77-81) som 

undersökt materialet anser att detta gravfält antyder två saker. Det ena är att på denna 

lokal börjar fler skelettgravar uppträda i början av ÄRJ och det andra är att dessa 

skelettgravar i första hand är kvinnogravar. Hon medger att detta inte behöver vara helt 

korrekt och att vidare forskning av gravarna samt de associerade fynden behövs för att 

göra ett mer kvalificerat antagande. Hon menar att undersökningarna hon gjort indikerar 

att hennes teori stämmer, men detta kan troligen komma att ändras om mer forskning 

utförs (Pettersson 1979: 77-81).  

På Barshaldergravfältet har ett unikt fynd gjorts. Det handlar om en hårring gjord av 

brons med ursprung i Baltikum. Det är den enda av sitt slag funnen i Sverige. I samma 

grav återfanns romerska glaspärlor. Graven är daterad till RJÅ. Det finns indikationer på 

handelsförbindelser mellan Gotland och Baltikum från vikingatid. Eftersom dessa fynd 

inte är från den tiden så är det viktigt att fråga vad denna bronsring gör här. Det kan röra 

sig om tidig handel i östlig riktning. Barshaldergravfältet har en lång kontinuitet som 

sträcker sig från begynnelsen av RJÅ (0 e.Kr.) till slutet på vikingatiden (1050 e.Kr.). 

Eftersom det fanns handelsförbindelser under yngre järnåldern mellan dessa folk kan 

det ha varit så att tidigare generationer skapat dessa handelsförbindelser (Äija 1979: 73-

86).     

5.2.2 Ensamliggande gravar 

Dan Carlsson (1981: 14) har under mer än ett tillfälle antytt att gravar fungerat som 

gränsmarkeringar. Han tycker sig se samband mellan 1600-tals kartor över 

sockengränser och 500-talets gravar. Gravarna korrelerar också med vägar som anses ha 

skapats någon gång i förhistorien. Gravarna återfinns oftast inom 50 meters avstånd från 

dessa vägar. Resterande gravar han har undersökt ligger inom 100 meters avstånd från 

vägar. Detta gäller inte bara för ensamgravar, det gäller också för gravfält. Skillnaden är 

att ensamgravarna verkar vara mer tydliga markörer då de korrelerar mer med 

sockengränserna från 1600-talskartor (Carlsson 1981: 14-16). I samband med de andra 

territoriella markeringarna i kulturlanskapet – stensträngar, fornborgar och stenhus – 

under RJÅ skapas flera olika markeringar i landskapet (Carlsson 1979: 34-36). Det är 
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fenomen som dessa som gett upphov till teorier om tidiga hövdingadömen på Gotland 

som Per Ramqvist kallat småkungadömen (Ramqvist 1990: 57-67). 

Enligt en tabell skapad av Cassel – se figur 6 – skiljer sig ÄRJ och YRJ avsevärt vad 

gäller förhållandet mellan ensamliggande gravar och gravfält. Enligt hennes 

sammanställning är ensamgravarna och gravfälten av olika storlekar ungefär lika många 

under ÄRJ, medan ensamgravarna är betydligt fler i jämförelse med gravfält under YRJ. 

Cassel anser att detta kan bero på att det finns oupptäckta gravar i närheten av de 

ensamliggande gravarna från YRJ. Om så är fallet så är det gravfält det rör sig om, inte 

ensamgravar. Anledningen till att dessa gravar inte upptäckts under fältundersökningar 

kan bero på att de inte har några markeringar ovan jord. Det finns indikationer som talar 

både för och emot detta antagande. Faktumet att färre små gravfält – bygdegravfält – 

daterats till YRJ än till ÄRJ talar för att flera gravar inte upptäckts. Samma fenomen 

kan användas för att argumentera mot Cassels antagande, eftersom bygdegravfälten 

associeras mer med FRJ och ÄRJ än med YRJ (Cassel 1998: 40-41).   

 

Figur 6: Tabellen visar antalet ensamliggande under ÄRJ och YRJ (Cassel 1998: 40). 

5.2.3 Gravgåvor 

Gravgåvor i form av halvmånformade knivar – undertecknads översättning av: Half-

moon knives – förkommer ofta på Öland. Enligt Ulf Erik Hagberg (1979) så indikerar 

detta att läderproduktion varit viktig på Öland. Det som stärker denna teori är att andra 

artefakter associerade med förberedelse och tillverkning av läderföremål återfinns 

tillsammans med de halvmånformade knivarna. Hittills har dessa enbart hittats i 

kvinnogravar (Hagberg 1979: 17). Hagberger antar därför att boskapsskötsel var det 

som gynnade ölänningarna mest i exportsammanhang. Han baserar sig inte bara på 
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gravgåvorna. Stora hägnadssystem i form av stensträngar anser han indikerar samma 

sak (Hagberg 1979: 21). Eftersom Gotland, precis som Öland, tros ha varit ett område 

där läderproduktion varit viktig i handelssammanhang så kan Hagbergs teori appliceras 

på Gotland med (Hagberg 1999: 185, 275).       

Glas som återfinns i gravar på Gotland daterade till RJÅ hittas antingen fragmenterade, 

intakta eller så gott som hela. Brandgravar innehåller enbart fragmenterade glas medan 

de mer intakta glasen återfinns i skelettgravar (Gerdin 1989: 32-33). Anna-Lena Gerdin, 

med stöd av Hans Norling-Christensens verk Haraldstedgravpladsen og ældre 

germansk jærnalder i Danmark (1956) har tolkat det på så sätt att det under RJÅ var 

gynnsamt att placera glasfragment i brandgravar. Hon, tillsammans och Norling-

Christiansen, anser att en eller flera skärvor av en glasbägare representerar hela bägaren. 

Om detta stämmer så kunde en glasbägare medvetet krossas och de skärvor som 

uppstod från denna handling kunde placeras i flera gravar (Gerdin 1989: 38). Hon har 

sammanställt resultatet av tre verk: Die ältere Eisenzeit Gotlands1- 2 (Almgren, Oscar 

& Nerman, Birger 1923.), Die völkerwanderungszeit Gotlands (Nerman 1935) och Die 

vendelzeit Gotlands (Nerman 1969 och 1975); dessa sammanställer information om 

gravar funna på Gotland daterade till perioderna RJÅ, folkvandringstid och vendeltid. 

Informationen har hon sammanställt i tre tabeller och två kartor. Den första av 

tabellerna – se figur 7 – är en sammanställning av glas och dryckeshorn återfunna i 

gravar daterade till RJÅ. I tabellen särskils skelettgravar och brandgravar. Av 

informationen framgår att de 176 skelettgravar som undersökt innehöll 23 dryckeshorn 

och två glas, medan de 164 brandgravarna som undersöktes innehöll 16 dryckeshorn 

och tre glasföremål. Variationen är stor mellan de olika gravarna, vissa har flera 

dryckeshorn medan andra har få. Dessutom återfinns väldigt få glasföremål i dessa 

gravar (Gerdin 1989: 33). Gerdin har efter sina undersökningar gjort antagandet att 

glasföremål som gravgåvor blir mer vanliga under folkvandringstid än de är under RJÅ 

(Gerdin 1989: 37).    
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Figur 7: Denna tabell visar korrelationen mellan glas och dryckeshorn återfunna i gravar 

daterade till RJÅ (Gerdin 1989: 33). 

5.3 Fynd i andra kontext än gravar 

Havorskatten hittades under muren av Havorborgen. Fyndmaterialet bestod av romerska 

bronser och en halsring gjort av guld (Grimlund-Manneke & Manneke 1979: 105-106). 

Till skillnad från skelettgravarna där gravgåvor i form av glasbägare återfinns hela eller 

så gott som hela, så återfinns glasskärvor på boplatser och i verkstadssammanhang 

(Gerdin 1989: 32).  

Som det tidigare nämndes så återfinns romerska föremål i deponeringar. Av dem som 

hittats i Sverige är Skedemosse på Öland den mest fyndrika. Dessa deponeringar har 

tolkats som offer till gudarna, antingen för lycka i en framtida strid eller som offer efter 

en vinst i en förfluten strid (Hagberg 1999: 274-275). Två liknande exempel från 

Danmark är deponeringarna i Illerup och Fyn som också innehöll stora mängder 

romerska föremål (Wells 2001: 4, 224).      

5.4 Funktion 

Här följer information om de romerska förmålens praktiska- och statusuppbyggande 

syften/användningsområden.  
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5.4.1 Dryckesceremonier 

Tacitus beskrev germanerna som ett folk som skulle kunna förtära alkohol under ett helt 

dygn utan att tillföras någon skam eller illvilja. Han berättar också att drycker som öl 

förtärdes under rituella tillfällen som bröllop och begravning. Ibn Fadlan är också en 

författare som beskrivit dryckesritualer, fast till skillnad från Tacitus beskriver han en 

begravningsritual utförd av vikingar flera århundraden efter Tacitus. Det som däremot 

är likt mellan dessa två författares verk är sättet de beskriver drickandet. Båda beskriver 

det med utgångspunkt i sina kulturer. Fadlan beskriver rus – vikingar Fadlan träffade 

vid Volgabukten – på samma sätt som Tacitus, folk som kan dricka alkohol under ett 

helt dygn utan att känna någon skam över det. Till skillnad från de områden som 

producerade viner så dracks det öl och mjöd i Norden. Mjöd har under järnålder haft ett 

mytologiskt rykte över sig. Det troddes kunna skänka odödlighet, retoriska kunskaper 

och vishet (Gerdin 1989: 40-41).   

Som tidigare nämndes så förekommer glasskärvor av bägare i brandgravar och hela eller 

så gott som hela glasbägare i skelettgravar (Gerdin 1989: 32). Det nämndes också att 

glasskärvorna representerar hela glasbägare och att de krossades så de kunde placeras i 

fler gravar (Gerdin 1989: 38). Det som inte nämndes är en annan tolkning gjord av 

Gerdin. Anledningen till att det återfinns glasskärvor i gravarna kan också bero på en 

dryckesritual. Då en individ avled dracks det för att fira minnet av den avlidne och efter 

ens bägare tömts på dess innehåll slogs den sönder och fragmenten placerades i graven. 

På det viset fick de sörjande en möjlighet att dricka tillsammans med den avlidne 

eftersom det handlade om en spirituell närvaro och deltagande från den avlidnes sida. 

Detta är inte den enda ritual där en avliden var spirituellt delaktig. I en annan ritual 

rustades den döde i syfte att stilla den personens hunger och/eller törst. Detta kan också 

vara anledningen till att glasskärvor återfinns i gravar (Gerdin 1989: 41-42).         

De romerska förmålen återfunna på Gotland består mestadels av dryckesutensilier. De 

har mest troligen varit en del av dryckesceremonier använda tillsammans med 

dryckeshorn. Eftersom dryckesceremonierna var viktiga tillfällen då individer i 

maktposition kunde reproducera den sociala ordningen och skapa gemenskapskänsla för 

de deltagande, kan det ha varit viktigt att visa sin makt genom statusföremål. Dessa, för 

gotlänningarna, exotiska föremål kan ha hjälpt ledare att framstå som mäktiga (Cassel 

1998: 46-47, 55). Gästabud är också förknippat med dryckesceremonier och fester. 

Dryckesceremonierna kunde på så sätt utövas för att skapa politiska allianser och 
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förbund. Dryckeshornen anses också vara statusföremål eftersom de återfinns 

tillsammans med andra ovanliga fynd i gravar. Det har gjorts en del antaganden 

baserade på fynd av den här typen. Bland annat tros kvinnor ha varit en viktig del av 

dryckesritualer eftersom de avbildas med dryckeshorn i handen på bildstenar, men dessa 

tillhör inte RJÅ. Det som däremot daterats till RJÅ är kvinnogravar med dryckeshorn 

som gravgåvor. Dessa är ovanliga men har tolkats som en indikation på att kvinnor 

också haft en viktig roll i dryckesceremonierna och på så vis även inom den politiska 

sfären (Cassel 1998: 47-48).      

5.4.2 Status 

Cassel (1998: 54) anser att de romerska föremålen är prestigeföremål som förmodligen 

inte gick att få tag på lika lätt som andra föremål. Eftersom hon förspråkar en teori där 

de romerska förmålen inte inkluderas i någon form av marknadshandel är det förståeligt 

att hon gjort antagandet att de romerska föremålen var svårtillgängliga. Hennes åsikter 

om de romerska föremålen baserar sig på tanken om prestigevarubyte där föremål 

cirkulerar bland inflytelserika och mäktiga individer som gåvor. Hon definierar 

prestigevaror som ”Föremål vilka inte är nödvändiga för att överleva men som behövs 

för att upprätthålla den sociala ordningen” (Cassel 1998: 54). Hon baserar sig på Lotte 

Hedeagers beskrivningar av de romerska föremålen (Hedeager 1992: 88). Om dessa 

författares antaganden stämmer så var de romerska föremålen statussymboler 

tillförskaffade för att upprätthålla och legitimera sin maktposition (Cassel 1998: 55).  

Som det tidigare nämndes så skiljer sig ÄRJ och YRJ bland annat på det viset att de 

romerska föremålen återfinns i större utsträckning i brandgravar. Bland de gravar som 

återfunnits och daterats till ÄRJ är det oftast skelettgravar som innehåller romerska 

föremål. På grund av detta har Cassel valt att enbart kalla skelettgravar daterade till ÄRJ 

statusgravar (Cassel 1998: 48, 56). Anledningen till denna förändring kan vara att de 

romerska föremålen förlorade sitt värde som statusförmål då flera individer utan någon 

makt återfinns med dessa i sina gravar. Om vi fortsätter anta att enbart vissa individer i 

samhället med makt också hade tillgång till dessa prestigevaror så kan detta klargöras. 

Som tidigare nämndes så kunde ledare belöna folk med gåvor. Om dessa romerska 

föremål varit sådana gåvor så kan de ha gått från att cirkulera bland mäktiga individer 

till att cirkulera bland folk utan makt. På så sätt förlorade de också sitt höga värde. En 

annan sak som förmodligen påverkat denna övergång är att de romerska föremålen blev 
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vanligare. Det har återfunnits fler romerska fynd från YRJ än från ÄRJ. Om ledare haft 

fler av dessa föremål än de tidigare haft så är det också mindre kostsamt att ge bort dem. 

Cassel tror inte denna förändring är avsiktlig. Enligt henne är det snarare ett problem för 

eliten eftersom de inte längre kan använda föremålen för att påvisa sin makt och status 

(Cassel 1998: 59). 
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6 Analys och tolkning 

6.1 Fanns det en elit på Gotland under RJÅ och hur 
formades den i så fall? 
Om det fanns en elit på Gotland vad finns det för uttryck för det? Klimatpåverkan är en 

av många förklaringar för de förändringar som sker under järnålderns äldre del. Då ett 

kallare klimat och en växande befolkning påtvingar förändring. Dessa fenomen kan 

ligga till grund för vissa förändringar på Gotland under RJÅ, men inte alla. Den 

växande befolkningen tillsammans med de allt mer tydliga indelningarna av territorier 

indikerar att en social organisation framkommit eller åtminstone börjat framträda under 

RJÅ. Dan Carlsson (1979) argumenterar för att territorium blir allt mer viktigt med 

tiden och att det är jordbruket som från början lett till att människor känt ett behov att 

markera sina ägor. Många av hans argument och modeller baserar sig på förändringarna 

som äger rum under RJÅ. De handlar bland annat om stensträngar och gårdar. Hans 

modeller för hur gårdar växer förklarar bland annat det territoriella rummet de befinner 

sig i (Carlsson 1979: 154). Cassel (1998) anser att stensträngarna inte enbart markerade 

ägor. Hon anser att de också kan markera gränsen mellan abstrakta saker som gränsen 

mellan de levande och de döda (Cassel 1998: 115). Dessa två forskare grundar sig på 

två olika teoretiska riktningar, den processuella- och den postprocessuella arkeologin. 

Carlsson (1979) grundar sig på den processuella arkeologin medan Cassel (1998) 

grundar sig på den postprocessuella arkeologin. Inga av de teorier de två forskarna 

framför i sina verk går att falsifiera. Däremot kan det sägas att Cassels teori är svårare 

att bevisa eftersom det inte går att bevisa – med dagens arkeologiska material – att 

stensträngar och stenhus var mer än fysiska manifestationer av ägor. Även om Cassel 

medger att stensträngar kan ha varit hägnader så framgår det att hon är övertygad om att 

detta inte är den enda funktion stensträngarna haft (Cassel 1998: 116). Carlssons teori är 

den enda av de två som faktiskt kan påvisas med hjälp av det arkeologiska materialet 

och därför baseras denna uppsats mer på hans teori om det territoriella rummet.   

De tydliga indelningarna som uppräder under RJÅ påvisar att grupperingar fanns under 

denna tidsperiod. De inkluderar båda gårdar och bygder. Gravfälten är också 

indikationer på samhörighet mellan gårdarna. Denna utveckling är förmodligen knuten 

till jordbrukets utveckling under samma period. Som Carlsson antyder så markerar 

övergången mellan FRJ och RJÅ också övergången från extensivt jordbruk till intensiv 
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odling (Carlsson 1979: 154). Detta är en indikation på att bönderna hittat ett sätt att få ut 

mer avkastning av sina åkrar. Den växande ekonomin är realterad till två av de 

återkommande frågorna i denna uppsats, nämligen: ”fanns det en elit på Gotland under 

RJÅ?” och ”varför återfinns romerska föremål på Gotland?”. Det kan vara så att den 

växande ekonomin påtvingat en social organisation där de administrativa besluten 

fattats gemensamt i bygden. Gårdsägarna kan ha gynnats av att ingå i en större ekonomi 

eftersom flera gårdar tillsammans ger bättre förutsättningar vid missväxt. Gårdarna har 

också bättre förutsättningar om de har ett gemensamt försvar då konflikter uppstår. 

Dessa typer av social organisation kräver att vissa i samhället besitter specifika 

kunskaper, bland annat administrativa kunskaper och kunskap om krigföring. Dessa kan 

möjligen ha tillförskaffats av vissa individer som tjänstgjort i arméerna på kontinenten 

eller genom idéspridning/idéutbyte. Peter Wells (2001) anser att liknande fynd 

återfunna i mansgravar på flera platser i Europa (bland annat Gotland) är ett bevis på 

internationella influenser mellan krigareliten (Wells 2001: 62).  

Om ett fåtal individer gynnats mer än andra genom att ta sig an eller tilldelats ledarollen 

genom en administrativ position kunde de utmärka sig genom att tillförskaffa sig 

föremål som påvisar deras makt och status. De romerska förmålen kan ha fyllt just 

denna funktion. De har förmodligen ansetts vara exotiska och eftersom det ofta är 

dryckesutensilier så kan de inkorporeras i lokalsamhällets dryckesritualer.         

6.2 Går det att utröna hur de romerska förmålen 
hamnade på Gotland? 
Både kelterna och romarna har haft stor påverkan på resten av Europa. Under mesta 

delen av FRJ var det kelter som hade mest makt i Europa. Deras kultur spreds och 

många folk inspirerades av dem (Burenhult 1999: 164-167). Varför de valde att ignorera 

vissa folk är inte undersökt i denna uppsats, men eftersom gotländsk stil ändå påverkats 

av keltisk stil förfaller det att gotlänningarna hade viljan att ta in influenser utifrån. Då 

romarna tar över rollen som eliten i Europa så förändras allt detta. Eftersom 

gotlänningar tycks ha varit influerade av den keltiska kulturen så är det troligt att de 

också var det till den romerska kulturen.  

De många aktörerna i de komplexa politiska företeelserna som ägde rum under RJÅ har 

alla påverkat varandra stark. Precis som Rom påverkade sina grannar måste de också ha 

påverkat romarriket på olika sätt. Det tycks finnas ett maktspel i Europa under denna 

period där enbart de som har ekonomiskt kapital eller militär makt har förmågan att 
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påverka. Den framväxande makten i söder möts av framväxande makter i norr. 

Germanerna gör vad de kan för att förhindra expansionen av det romerska riket, men 

efter de stoppat romarna så är de inte motvilliga till att handla med dem. De tar även in 

influenser från den romerska kulturen. De inkorporerar de romerska föremål in i sina 

ritualer och ceremonier (Andersson & Herschend 1999: 49-50).  

Precis ovanför de germanska stammarna finner vi de sydskandinaviska. Även om folken 

här inte är i direkt anslutning till romarriket så påverkas de också av Rom. Inte i lika 

stor utsträckning som med germanerna, men det är ändå viktiga förändringar som sker 

här med. Peter Wells anser till och med att de Skandinaviska kuststäderna skapats 

eftersom de haft någon form av kontakt med Rom genom handel (Wells 2001: 224). 

Själland utvecklas till att bli en viktig centralplats för handel och kan tänkas ha haft 

direkt kontakt med Gotland genom handel till havs. Sett till hur många romerska 

föremål olika platser har kan man skapa kartor som illustrerar hur nära kontakt platserna 

haft med det romerska riket. Med utgångspunkt i detta är det rimligt att påstå att 

germanerna haft direkt kontakt, Själlänningarna indirekt kontakt genom germanerna och 

gotlänningarna indirekt genom själlänningarna. Denna bild målas upp av de flesta 

forskare som skrivit om ämnet. Den fullständiga bilden är förmodligen lite mer 

komplex. Gotlänningarna kan ha haft direkt kontakt med germanska stammar. Om de 

skapat handelsförbindelser med Själland som är geografiskt mer avlägset än vad dagens 

Polen och Tyskland är så bör de kunnat skapa handelsförbindelser med de germanska 

stammarna. Att de kunde göra detta betyder inte att de gjort det. Oftast påvisas enbart en 

handelsväg mellan två platser/stammar. Detta görs förmodligen eftersom endast de 

större handelsvägarna där mycket transporterades kan påvisas, de mindre som kan ha 

funnits är för svåra om inte omöjliga att bevisa. Transportvägen från Rom till 

Germanien till Själland till Gotland kan vara den enda som går att bevisa, även om det 

förmodligen fanns fler.  

I frågan om det handlar om handel eller prestigevaruutbyte blir det lite enklare att svara 

på frågan om varför de större handelsvägarna ser ut som de gör om man utgår från 

prestigevaruutbyte. Allianser och kontakter är förmodligen desamma som de varit under 

en längre tid därför spelar avståndet inte lika stor roll. Det viktiga i detta fall är vilka 

man har kontakt med. Om ledare på Själland haft bra kontakt med gotländska och 

öländska ledare så förklarar det varför det är på dessa öar det återfinns flest romerska 

föremål. Då ledare på Själland börjat få tag på romerska föremål från kontakter på 
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kontinenten ger de vissa av dem till sina allierade på Gotland för att stärka bandet 

mellan dem. Det kan också vara så att de gav gotlänningar dessa föremål för att sedan 

kräva något i gengäld. Som jag nämnde tidigare så kan ledare sinsemellan ge varandra 

gåvor för att i sin tur kräva något likartat tillbaka eller så förväntar de sig välgärningar i 

gengäld (Andersson & Herschend 1999: 63).         

Eftersom produktionen av de romerska föremålen nästan övertas av de romerska 

provinserna är det inte svårt att tänka sig att lokala motiv inkorporeras in i designen av 

de romerska föremålen. På så vis kan även de romerska provinserna ha influerat platser 

som Gotland där provinsialromerska föremål återfinns.  

6.3 Vilken betydelse hade de romerska föremålen i f allet 
av status och makt? 
Benämningen småkungadömen är provisorisk och oviktig som Per Ramqvist själv 

säger. Han väljer ändå att använda begreppet för att namnge sin modell av den sociala 

organisationen som han menar existerade under äldre järnålder. Hans modell innefattar 

en hierarki av inte bara en hövding och ”vanliga” människor, där finns ledare och sedan 

småkungar (Ramqvist 1990: 57-67). Hans modell beskriver ett mer organiserat 

järnåldersamhälle än många andra. Bland dem som inte håller med Ramqvist finner vi 

Kerstin Cassel som tycker Ramqvist modell inte kan ha existerat eftersom det inte finns 

något som tyder på att gotlänningar kan ha upprätthållit ett sådant avancerat system 

under perioden (Cassel 1998: 162). Det Ramqvist tycks göra är ett försök till att förklara 

utvecklingen under RJÅ genom att erbjuda en teori som kan hjälpa oss förstå de många 

förändringar som skedde under äldre järnåldern. Cassels resonemang är i detta fall mer 

hållbart. Det kan definitivt ha funnits en hierarki och mindre social organisation med 

små ledare, men att småkungadömen ska ha funnits finns det inga belägg för. Det är 

därför inte troligt att det fanns småkungadömen. Ramqvist gör däremot en bra sak 

genom att ta upp frågan om social organisation under RJÅ. Det finns belägg för att 

individer från olika gårdar ska ha känt gemenskap och att de ska byggt saker 

tillsammans. Både gravfält och fornborgar tycks indikera detta. Det ökande behovet av 

gränsmarkeringar och manifestationer i landskapet tyder i sin tur på organisation. I 

samband med detta förfaller det att vissa gravar innehåller mer dyrbara föremål än 

andra. På så sätt har det framstått som logiskt för vissa forskare att det måste funnits en 

elit på Gotland som varit administrativa ledare på ön. Vissa av högstatusgravarna runt 

om i Europa liknar varandra sett till vilka föremål som återfinns i dem. De gotlänska 



34 
 

högstatusgravarna är bland dessa. Detta har därför tolkats som en indikation på att en 

elit funnits på Gotland. Eliten ska enligt Wells (2001) ha uppkommit genom influenser 

delade mellan krigareliten i de olika stammarna. Det är i deras gravar han finner likheter 

och indikationer på gemensamma utrustningar för krigare (Wells 2001: 62). Som 

tidigare nämndes så åkte vissa skandinaver ner till Rom för att tjänstgöra i deras arméer. 

Detta stärker Wells teori eftersom de som åkt ner till Rom kom tillbaka med både 

militära och administrativa kunskaper. De kan hända att det är just dem som är eliten på 

Gotland under RJÅ. Om så är fallet så kan det förklara varför höjdborgar som är 

förknippade med RJÅ ser ut som de gör. De kan vara menade att efterlika Oppida som 

kelterna byggt och som romarna haft kännedom om.      

6.4 Vilka kontexter förknippas de romerska föremåle n 
med? 
För att förstå vad de romerska föremålen kan ha betytt för sina ägare här på Gotland så 

behöver man först förstå vad för relation människor har till föremål. Den kognitiva 

arkeologin fokuserar specifikt på detta (Renfrew 2012: 129).  Eftersom romerska 

föremål haft ett högt värde så kan det vara intressant att diskutera ordet värde och hur 

föremål blir statusbärande. Ingenting har ett värde om inte det finns någon som värderar 

det. Colin Renfrew (2012) anser att materiella ting som blir tilldelade ett högt värde är 

föremål som har en förmåga att synas och beundras. Detta kan appliceras på föremål 

vars naturliga färg och egenskaper gör dem beundransvärda. Dessa föremål har ett så 

kallat inneboende värde (Renfrew 2012: 134). Detta kan appliceras på de romerska 

föremålen eftersom de är exotiska föremål som gav ägare av dem status. Att de återfinns 

med andra statusföremål stärker detta påstående. Detta gäller enbart för ÄRJ inte YRJ. 

Fyndmaterialet från YRJ gör det svårt att avgöra vad som händer med det som tycks 

vara eliten på Gotland under ÄRJ. Gravgåvor som återfinns i skelettgravar daterade till 

ÄRJ antyder att det fanns en elit och att de begravdes på detta viset. Brandgravar tycks 

samtidigt vara den enklare varianten av begravning som de utan hög status begravdes i. 

Till skillnad från ÄRJ återfinns romerska föremål och dryckeshorn i båda typer av 

gravar i de gravar daterade till YRJ. De romerska föremålen tycks förlora sitt värde i 

övergången mellan ÄRJ och YRJ. Den mest trovärdiga förklaringen till detta är den 

Cassel erbjuder. De romerska föremålen förlorar sitt värde eftersom eliten som varit de 

enda som ägt dem under ÄRJ gett bort dem som gåvor till människor av lägre status 

eftersom de velat belöna dem. Med tiden då de romerska föremålen blev allt vanligare 
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gavs fler bort till individer med lägre status tills de blev vanligt förkommande (Cassel 

1998: 59). Frågan blir då om skelettgravar också slutade vara statusgravar under YRJ då 

fynden återfunna i dem också återfinns i brandgravar. Det finns inga belägg för detta, 

skelettgravar och romerska fynd bör studeras separat då utryck för status under YRJ 

studeras. Eftersom skelettgravar anses vara statusgravar under ÄRJ sett till fynden de 

innehåller så kan det vara så att de också representerar statusgravar under YRJ. Med 

andra ord så är det förmodligen bara de romerska föremålen som förlorat sitt 

statusvärde.      

Om det var så att dryckesritualer där man drack för att fira den dödes minne utfördes på 

så vis som Gerdin föreslår så bör det också återfinnas glasskärvor i skelettgravar. Detta 

påstår hon att det inte gör, eftersom hon undersökt gravmaterial från RJÅ (Gerdin 1989: 

32, 41-42). Kan det vara så att de som återfinns i skelettgravarna var individer med 

andra typer av riter associerade med sig? Det kan också vara så att det rör sig om 

statusgravar och därför ska hela bägare finnas med i graven. Om så är fallet så menas 

det att denna ritual även förekom då en individ skulle begravas obränd. Med andra ord 

så utförs samma ritualer vid båda typerna av begravningar.  

Hur kan information om fornborgarna hjälpa till att besvara frågeställningarna denna 

uppsats grundar sig på? Svaret på frågan ”Vilka kontexter förknippas de romerska 

föremålen med?” kan besvaras genom att studera fornborgarna. Då fornborgarna i sig 

förmodligen var platser där rituella företeelser som dryckesritualer ägde rum och de 

romerska föremålen är dryckesutensilier är dessa relaterade. Eftersom de romerska 

föremålen återfinns i högstatusgravar tillsammans med andra dryckesutensilier som 

dryckeshorn är det sannolikt att det är i dessa gravar vi återfinner individer som spelat 

en viktig roll i dryckesritualerna. Om det rör sig om en krigarelit, hövding(ar) eller rika 

individer förändrar inte betydelsen av de romerska föremålen. De tycks vara menade för 

att symbolisera makt och status för dess ägare. 

 
Deponeringar av romerska föremål hjälper också till att besvara samma frågeställning 

eftersom de också är associerade med rituella företeelser utförda av större grupper. Det 

handlar då om hela bygder som tillsammans offrar till gudarna. Det är troligt att 

deponeringar är anknutna till händelser som ägde rum inom eller vid fornborgarna. 

Kunskap om fornborgarnas funktion ger därför inte bara information om den sociala 

organisationen, det möjliggör också en bredare förståelse för RJÅ på Gotland.     
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Andra kontexter inom vilka fornborgarna är en del av är administration och makt. Har 

borgen tjocka väggar så var den menad att kunna försvara mot något. Vissa av borgarna 

tycks vara menade för krigiska syften men det är ändå ingen som kan säga om så 

verkligen var fallet. Detta beror på bristen på fynd som kan indikera att ett slag har ägt 

rum vid dessa platser. Själv tycker jag att vapendeponeringar ändå kan kopplas till 

någon form av våldsam uppgörelse. Eftersom de har tolkats som offer till gudarna för 

lycka i en framtida strid eller som offer för en lyckad strid (Hagberg 1999: 274-275). 

Detta är inte den enda indikationen på att fornborgarna använt för krigiska syften. 

Storleken på vissa av fornborgars murar/vallar är också en indikation på detta. 

Torsburgen som är en av Skandinaviens största fornborgar med sin två km långa och sju 

m höga mur (Engström 1979: 124) är ett bra exempel på det som kan ha varit 

försvarsanläggningar. Det är svårt att tänka sig att någon skulle bygga något så stort 

utan att de haft behov av det. Om fornborgarna enbart skulle varit menade att användas 

som samlingsplatser vid rituella och administrativa tillfällen så blir det svårt att förklara 

varför vissa är så stora, varför de har så tjocka murar och varför de inte återfinns inom 

bygden. Med utgångspunkt i dessa fenomen så skulle jag vilja påstå att vissa fornborgar 

mer eller mindre byggts som försvarsverk. Detta menas inte att de inte kan ha använts i 

andra syften. Jag håller med Cassels teori om att flatmarksborgar varit ett centrum för 

bygden och att de mestadels byggts i administrativa syften eftersom de är placerade 

centralt inom bygden (Cassel 1998: 147-148). Eftersom fynd gjorts under fornborgars 

murar som fallet med Havorborgen (Grimlund-Manneke & Manneke 1979: 105-106) 

och dessa har visat sig vara dryckesutensilier i vissa fall (Gerdin 1989: 32) kan man 

påstå att viktiga politiska och rituella aktiviteter som dryckesritualer förmodligen 

förekommit på dessa platser.  

Om man ser till höjdborgarnas topografiska och geografiska läge så indikerar de både 

att de byggdes i försvars och handelsyfte. På så sätt kan de knytas an både till en elit på 

Gotland och de romerska föremålen återfunna på ön. Eftersom de är placerade på höjder 

så utgör de en naturligt strategisk plats som är svår att storma vid ett anfall. Då de 

geografiskt var nära belägna till kusten så kan de ha spelat en viktig roll som 

handelsplatser. Sjöfarare kunde se dem då de färdades längs med den gotländska kusten 

och därför kan det antydas att höjdborgarna var menade för dem. Det är inte så svårt att 

föreställa sig att sjöfarande handelsmän sett dem och förstått två saker: på denna plats 

finns en form av social organisation och att dessa människor är redo att försvara sig om 
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attackerade. För att återgå till frågan om det rörde sig om försvarsanläggningar kan det 

noteras att höjdborgars syfte kan ha varit att enbart framstå som försvaranläggningar 

och på så vis vara skapade i krigsförebyggande syfte.  

Som jag nämnde tidigare så har Hegardt tolkat fornborgar som platser där 

administrativa beslut fattades av äldre män. Han antyder att det skulle röra sig om ett 

patrilateralt samhälle (Hegardt 1991: 62-63). Jag anser att de fynd som gjorts talar emot 

honom. Bildstenar från yngre järnålder illustrerar kvinnor med dryckeshorn. Det har 

visserligen tolkats som mytologiska berättelser, men fyndmaterialet visar att det kan 

röra sig om något verkligt. Fynd i form av dryckeshorn gjorda i kvinnogravar daterade 

till RJÅ är en sådan indikation. Eftersom dryckeshornen var statusföremål så ansågs det 

kanske också att de var personliga föremål. Dryckeshorn är föremål associerade med 

dryckesritualer och de i sin tur är associerade med makt och status (Cassel 1998: 47-48). 

Jag skulle därför vilja argumentera emot Hegardt och säga att det finns indikationer på 

att kvinnor haft en viktig roll inom den politiska sfären. Dryckeshornen återfunna i 

kvinnogravar i kombination med bildstensmotiv – avbildandes dryckesritualer – styrker 

detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

7 Resultat 

Det finns många faktorer att ta in i beräkningen innan en slutsats om det fanns en elit på 

Gotland under romersk järnålder och hur de uttryckte sin makt i så fall. De som finns 

med i denna uppsats är mer övergripande. Vid analyserandet av dessa faktorer framstår 

vissa saker, bland annat att: det fanns en social organisation på Gotland under RJÅ och 

det fanns en hierarki. Om denna hierarki innefattade småkungar är osannolik, men andra 

former av ledare finns det belägg för att det fanns. Dessa kan ha varit hövdingar, en 

krigarelit eller storbönder med makt. Det är svårt att säga exakt vad för typer av ledare 

de kan ha varit. Vissa indikationer tyder på att de haft hand om redistribution, liknande 

den en hövding har hand om. Medan vissa andra indikationer tyder på att det rör sig om 

en krigarelit som hämtat inspiration från kontinenten. Oavsett vilken typ av ledare de 

var så kan fyndmaterialet ge inblick i hur de utryckte sin makt. Genom att tillförskaffa 

sig exotiska föremål som romerska föremål kunde de visa sina kontakter med andra 

ledare. Det behöver inte ha enbart varit ledare som ägt romerska föremål. Rika individer 

med kontaker på Själland eller Germanien skulle också ha kunnat byta till sig dessa 

föremål.  

I frågan om det rör sig om prestigevaruutbyte eller marknadshandel framgår det som att 

prestigevaruutbyte korrelerar bättre med de handelsvägar som de romerska föremålen 

antas ha färdats längsmed. Om de romerska föremålen varit en del av marknadshandeln 

så fanns det förmodligen handelsförbindelser mellan Gotland och Germanien, eftersom 

avståndet mellan dessa områden är kortare jämfört med avståndet mellan Gotland och 

Själland. Handelsmän från Germanien som färdades på Östersjön skulle därför kunna 

tänkas ha kommit till Gotlands hamnar för att möjligen byta romerska föremål mot 

hudar/läder.      

Till skillnad från FRJ så är skelettgravar vanliga under RJÅ. Under ÄRJ innehåller 

dessa statusföremål och kan kopplas till en elit. De romerska föremålen återfunna i 

gravar under ÄRJ återfinns nästan enbart i skelettgravar och därför är de förmodligen 

också statusföremål. Under YRJ återfinns romerska föremål i både skelett- och 

brandgravar. Detta indikerar att de romerska föremålen inte längre är lika värda under 

denna period. Eliten fortsätter förmodligen att begravas i skelettgravar.  

Dryckesceremonier tycks ha varit ett sätt som eliten utryckte sin makt och rikedom på. 

Dessa ceremonier var menade för både politiska och administrativa syften. På grund av 
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detta kan det inte uteslutas att de som förknippats med dem också haft någon form av 

makt eller påverkan i den politiska sfären. Eftersom kvinnor förknippas med 

dryckesceremonier har de troligen också haft viktig roll inom politiken. 
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8 Sammanfattning 

I denna uppsats presenteras olika forskares teorier om romersk järnålder på Gotland. 

Dessa teorier är granskade och ställda mot varandra. Fokusen är riktad mot det som kan 

ha varit en elit på Gotland under romersk järnålder och de romerska föremål som ofta 

förknippas med dem. Metoderna i denna uppsats baserar sig mest på jämförande studier 

av litteratur. Kulturlandskapet och fenomen inom det är utgångspunkten för arbetet. 

Stensträngar och stenhusgrunder som enbart återfinns på Öland och Gotland är bland 

dessa fenomen. Båda av dessa dyker upp under romersk järnålder. Andra förändringar 

som sker under denna period innefattar agrikultur, handel, administrativa indelningar 

och sociala strukturer. Alla dessa diskuteras i uppsatsen, i syfte att utröna om det funnits 

en elit på Gotland under denna period och vilka de kan ha varit. De många förändringar 

som äger rum under äldre järnålder indikerar att flera faktorer har haft en inverkan på 

det. Ett kallare klimat är bland dessa, då övergången mellan bronsålder och äldre 

järnålder markerar övergången mellan subboreal tid och subatlantisk tid.  

På den europeiska kontinenten är det kelterna som har mest inflytande och makt under 

större delen av förromersk järnålder. Detta förändras under denna period och ett annat 

folk tar denna position, detta folk var romarna. Under hela den romerska järnåldern är 

det dem som behåller de sin position. Än idag framhålls romarriket som ett av de 

viktigaste och mest inflytelserika imperier som någonsin funnits. De skapade en livsstil 

olik den som kelterna, germanerna och de skandinaviska stammarna hade. Efter deras 

erövringar blev flera folk tvungna att rätta sig efter deras vilja. De områden som låg i 

periferin av det romerska riket förblir inte opåverkade de heller. Genom handel och 

influenser försökte romarna påverka resterande delar av Europa. Även här på Gotland är 

det märkbart att deras föremål haft påverkan. Mycket av romarna producerade föremål 

återfinns här. Det är för det mesta dryckesutensilier det rör sig om, men fynd i form av 

mynt och statyetter har också gjorts. I uppsatsen diskuteras hur de romerska föremålen 

kom att hamna på Gotland. Det råder oenighet bland forskare om hur frågan ”hur kom 

de romerska förmålen att hamna på Gotland?” ska besvaras. Vissa forskare anser att det 

är i huvudsak hudar de bytts mot, andra menar att det rör sig om gåvobyten bland 

mäktiga ledare. Båda av dessa teorier presenteras och diskuteras. Då dryckesceremonier 

varit viktiga sociala och politiska händelser presenteras de med eftersom de romerska 

föremålen varit en del av dessa ceremonier. Höjdborgar och andra fysiska 
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manifestationer av gränser och makt analyseras också för att ge inblick i det 

politiska/administrativa sfären som fanns under romersk järnålder. Medan de ovan 

nämnda fenomen ger inblick i kulturlandskapet i sin helhet ger i sin tur gravar kunskap 

om individer. De föremål personer begravs kan säga mycket om individens status. 

Många gravar daterade till romersk järnålder innehåller romerska föremål. Därför görs 

försök till att tyda om gravar innehållande dessa föremål också kan anses vara 

statusgravar.  
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