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ABSTRACT
Bornfalk-Back, Anders. 2011 Fornlämningskategori: fornborg – en diskussion om
terminologi, forskningstradition och variation med fokus på de gotländska höjdanläggningarna. (Category of ancient remains: hill fort – a discussion on terminology,
tradition of research and variation in regards of the Gotlandic hill-monuments).
A two-year master’s thesis in archaeology, Uppsala University.
This thesis concerns the Gotlandic hill-forts (sw. fornborg) situated on a cliff or in
an elevated position and which traditionally have been referred to as cliff-forts (sw.
klintborg/höjdborg). The study derives from the notion that these monuments, diverse in size and shape, by archaeologists have been viewed and treated as a homogeneous category of ancient remains. The author’s key aim is to challenge this perception by identifying various subcategories from the 28 cliff-forts on the island.
Ever since the archaeological discipline initiated the study of cliff-forts in the
late 1800s and more or less to present day, the interpretations have been almost
solely dominated by explanations of the military and defendable nature of them. As
a reaction towards this rather single handed view, research influenced by the so
called post-processual archaeology in the 1990s and early 2000s emphasized on the
mental and ritual aspects of these remains. Although these later studies stimulated a
field of research which with few exceptions had been sleeping for some time, the
author claims that neither one of the approaches could in a satisfactorily way portrait
these complex monuments. A midway between these schools is thus desirable,
where the dissimilarities of the remains are considered.
Based on the quite spare but existing local archaeological data, complemented
by interregional records from Sweden mainland (Mälardalen and Östergötland), the
author identifies and describes three separate types of remains within the material:
Type 1) a fortified farmstead from the Migration period; Type 2) a defensive construction from the Roman Iron Age; and Type 3) a cultic enclosure from the Bronze
Age/Early Iron Age.
When approaching a field of research with this amount of inherited preunderstandings it is vital to be aware of earlier works, and in a critical manner
process them. An important step in this is to reflect upon which terms are used in the
discourse. In particular, the phrases hill-fort/cliff-fort is rather unsuitable due to its
connotation to fortification and other military issues. Furthermore, the author points
out that there is a connection between the preconceptions of archaeological features
and the later antiquarian recording of it, which in turn may affect the methodological
approach if excavated, and indeed the subsequent interpretation.
Anders Bornfalk-Back, Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala
University, Box 626, 751 26 Uppsala.
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INTRODUKTION

1.1 Inledning
Få forskningsfält är så belastade av en tolkningstradition som studiet av de
så kallade klintborgarna. För Gotlands del lades den vetenskapliga grunden i
Fredrik Nordins arbete Om Gotlands fornborgar i slutet av 1800-talet, och
man kan även hävda att det var då som synen på dessa konstruktioner som
en enhetlig fornlämningskategori etablerades. Ett drygt sekel senare kan man
slå fast att den moderna fornborgsforskningen tampas med samma problem
som då – en otillräcklig empirisk grund vilket resulterar i en alltför svag
kunskapsnivå rörande dessa anläggningar. Kanske är det därför som tidiga
tolkningar fick stå som modell för nya förklaringsmodeller i större utsträckning än för annan arkeologisk forskning. Majoriteten av de tolkningar som
behandlade fornborgarna under 1900-talet dominerades av fortifikatoriska
och militärstrategiska utläggningar. Eventuella invändningar inom en sådan
tolkningsram resonerades ofta bort enligt den gällande normen. När sedan
arbeten influerade av post-processuella strömningar lades fram under 1990och 2000-talet kom alternativa tolkningar fram som istället betonade anläggningarnas mentala och symboliska natur för de människor som uppförde
dem. Trots att de stimulerade ett forskningsfält som med ett fåtal undantag
skulle kunnas beskrivas som vilande, hade de å andra sidan en tendens att
teoretisera i alltför stor utsträckning och inte ta hänsyn till den empiri som
ändå var tillgänglig. En mellanväg mellan dessa båda ytterligheter borde
vara eftersträvansvärt, men är det möjligt med rådande empiriska situation?
Gotlands fornborgar har traditionellt delats in i tre grupper – klintborgar, flatmarksborgar och myrborgar. På grund av att så få av dessa konstruktioner har blivit arkeologiskt undersökta har idén om att topografisk och
geografisk placering är liktydigt med funktion och datering följt med in i
modern arkeologisk forskning. De gotländska anläggningar som berörs i
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denna uppsats är alla registrerade som ”FORNBORG” eller ”FORNBORG?” och
lokaliserade på en naturlig höjd. Det är alltså de så kallade klintborgarna,
eller höjdborgarna, som här kommer att studeras. Den huvudtes som drivs i
studien är att de ej utgör en homogen fornlämningskategori utan ska ses som
potentiellt skilda åt i tid och funktion. Om man nu ska angripa ett ämne med
ett så betungande forskningsarv måste man som jag ser det börja om från
grunden med att inta en medveten hållning gentemot tidigare arbeten, men
även reflektera och problematisera de termer som används inom diskursen.
Man måste dessutom använda sig av den tillgängliga empirin, även i ett interregionalt perspektiv, för att fylla den kunskapslucka som ändå existerar.
Detta tillsammans med topografiska, morfologiska och kulturella studier i ett
kontextuellt perspektiv kan bidra till att en mer nyanserad bild av Gotlands
höjdanläggningar träder fram.

1.2 Syfte och problemformulering
Denna studies främsta målsättning är att försöka dekonstruera idén om
”höjdborgen” som en enhetlig fornlämningskategori genom att synliggöra
olika typer av lämningar inom ett material som ofta ansetts som mer eller
mindre homogen. Utifrån valda fallstudier kommer sedan funktionen de kan
tänkas ha haft att beskrivas.
För att påvisa tesen om att många av de så kallade höjdborgarna utgör
skilda företeelser i både funktion och tid kommer problemet tacklas på en
rad fronter. Vikt läggs vid behandlingen av forskningshistoriken då, vilket
jag ska visa, en klar majoritet av de arbeten som behandlar konstruktionerna
fram till 1990-talet skapades inom något som kan beskrivas som ett tolkningsparadigm. De arbeten influerade av post-processuella strömningar som
lagts fram de senaste 15 eller så åren kommer även de att analyseras kritiskt
då jag anser att trots att de utgjorde ett nödvändigt avbrott i tolkningstraditionen, lyckades de inte fånga den mer nyanserade bilden av de olika anläggningarna som jag menar bör skapas. Att reflektera över sitt eget förhål8

lande till dessa tidigare arbeten är nödvändigt både för att samma mönster
inte ska upprepas, men även så att inte situationen uppstår där man ”slänger
ut barnet med badvattnet”.
Då moderna projektioner på förhistorien kan komma att styra den efterkommande tolkningen genom de begrepp man använder anser jag det vara
av stor vikt att inom fornborgsforskningen, med en så stark tradition att knyta dessa ”forntida borgar” till ett strikt militärt användande, problematisera
de termer som används inom alla led i tolkningsprocessen – den antikvariska, metodologiska och tillsist tolkande delen.
Detta bildar en god teoretisk grund för en fortsatt analys av höjdanläggningarna, men den brist på arkeologisk data som är gällande för de gotländska konstruktionerna kvarstår. I ljuset av senare tids arkeologiska undersökningar och diskussioner om registrerade fornborgar på fastlandet finns
dock en möjlighet att komma runt detta problem. Även om man, som diskuteras nedan, måste vara mycket försiktig med att dra paralleller mellan åtskilda geografiska regioner kan arkeologisk data från ett område bilda grund
för en försiktig hypotes utifrån vilken man kan arbeta inom ett annat område.
Utvalda fastlandsexempel från östsvenska områden (Mälardalen och Östergötland) kommer således att utgöra en av grunderna i den analys av det gotländska materialet där fallstudier som uppfyller ställda kriterier studeras
utifrån en rad faktorer:
-

-

-

Morfologi; hur är konstruktionen uppbyggd? Finns specifika arkitektoniska
drag som kan indikera anläggningens funktion? Hur har marken inom hägnaden använts?
Topografi; hur ser den omgivande miljön ut? Hur kan landskapet ha sett ut när
konstruktionen anlades? Hur är vallen placerad i förhållande till omliggande
landskap?
Kulturella kontexten; hur ser fornminnesbilden ut i dess närhet? Vilken primär/sekundär funktion kan anläggningen ha haft? Hur stort område kan konstruktionen ha haft som funktionssfär?
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1.3 Material och avgränsning
Uppsatsen kommer att behandla de registrerade gotländska fornborgarna
som traditionellt benämnts som klintborgar. Med denna beteckning avses de
hägnader som uppfördes på och/eller använder sig av en markerad höjd. Som
nämndes ovan utgår studien ifrån att dessa höjdanläggningar inte utgör en
homogen fornlämningskategori varför avgränsningen att endast behandla
fornborgar på höjd kan ses som paradoxalt. Anledningen är att i denna studie
bedöms höjden som central i val av plats för anläggningarna. Att anlägga en
konstruktion på ett markerat höjdläge kan inte anses vara en slump, utan
faktorer som synlighet/utsikt eller överhöghet/avgränsning gentemot det
omgivande landskapet måste anses vara avgörande för placeringen.
I sin avhandling Från grav till gård – romersk järnålder på Gotland
(1998) identifierar Kerstin Cassel utifrån ett antal kriterier 32 höjdborgar
utspridda över ön (Cassel 1998: 132). En uppdelning som även denna studie
kommer utgå ifrån dock med ett par ändringar. Cassels uppdelning har med
en vallanläggning registrerad som fornborg i Gothem socken ( RAÄ 131), utesluter jag denna då den ej anlades vid en brant eller höjd (se Appelgren &
Engström 1989). Eftersom ett flertal av höjdborgarna ligger nära kusten och
landhöjningen har gjort vattennivån ett antal meter lägre idag än under förhistorisk tid måste man ta med det i beräkningen (se diskussion om landhöjning nedan). På grund av det kommer jag att utelämna fornborgen Gudings
slott i Eke socken (RAÄ 49) då den anlades på 5 m kurvan och med stor sannolikhet låg på en udde under romersk järnålder (Hegardt 1991a: 51). Av
samma anledning utesluts även fornborgen i Grötlingbo (RAÄ 25) och i Ardre
socken (RAÄ 1). Med dessa premisser består materialet av 28 höjdborgar
utspridda över Gotland (se Fig. 2)
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1.4 Några teoretiska utgångspunkter
Då fornborgsforskningen länge saknade uttalade teoretiska problematiseringar, vilket resulterade i ett jämförelsevis enkelspårigt forskningsfält (Olausson 1995: 9), kan en någorlunda omfattande skiss av de teoretiska utgångspunkter som kommer vara gällande i denna uppsats motiveras. Som
nämndes ovan var forskningen rörande dessa konstruktioner länge dominerat
av ekonomisk/politisk-funktionella förklaringar där termer som försvar, bevakning och kontroll ofta sammankopplades med orostider och begynnande
centralmakt. Kanske var det delvis denna relativt ensidiga betoning som
gjorde att vågen under 1990- och början av 2000-talet slog över och arbeten
influerade av post-processuella strömningar kom att behandla fornborgar
främst utifrån mentala och symboliska premisser (se t.ex. Johansen 1997,
Cassel 1998, 2008, Carlsson 2003, 2005, Wall 2003). Även om denna nyinjektion aktualiserade fältet som till stor del varit slumrande (undantagsvis
Olausson 1995), hade den tillika stora svårigheter att måla upp en mer nyanserad bild av fornborgarna än de tidigare försöken. En sådan bild torde istället vara beroende av ett samspel mellan dessa perspektiv men där det empiriska materialet ändå står i centrum. En mer noggrann uppdelning av denna
ytterst heterogena fornlämningskategori är alltså nödvändig där morfologiska och topografiska egenskaper samspelar med arkeologiska fynd och tvärregionala studier i sin tidsenliga kontext, men där även mer abstrakta och
mentala kvaliteter vävs in.
En central del i uppsatsen blir följaktligen att studera materialet utifrån
utvalda premisser och på så vis försöka göra en rättvisare uppdelning av
dessa. Då de gotländska fornborgarna saknar den diskussion som framlagts
angående vissa fastlandsborgar i exempelvis Uppland (Olausson 1995, 2009)
och delar av Östergötland (t.ex. Kaliff 1999, Nielsen 1996: 78-102), kan man
med fördel se de gotländska anläggningarna som en del i den kulturella sfär i
vilka de uppländska och östergötiska konstruktionerna anlades i. Med ett
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sådant angreppssätt kan en kompletterande grund för framtida studier av de
gotländska borgarna bildas. Detta skulle kunna ses som ett tvivelaktigt tillvägagångssätt där geografiska skillnader i kulturella yttranden, naturliga
förutsättningar och andra samhälleliga processer skulle omöjliggöra en sådan
sammankoppling. Även risken att konstruktionernas likheter framhävs på
bekostnad av potentiella skillnader kan vara ett argument för att en sådan
jämförande studie skulle vara alltför komplicerad. Men om också skillnaderna mellan anläggningarna uppmärksammas och forskaren intar en medvetenhet rörande de olika miljömässiga förutsättningarna, vilka kan ses i val av
anläggningsplats och material, och potentiella kulturella avvikelser i användningsområdet, vilket möjligen kan spåras i det arkeologiska materialet,
torde en försiktig liknelse mellan Gotlands anläggningar och det östsvenska
fastlandsmaterialet vara berättigat.
Utifrån de arkeologiska data som faktiskt finns beträffande de gotländska konstruktionerna tillsammans med topografiska och morfologiska
studier, samt med uppgifter från det östsvenska materialet kommer alltså en
analys av Gotlands så kallade höjdborgar utföras. Genom denna studie görs
ett försök att utkristallisera olika grupper som kan tänkas utgöra avvikande
funktionella enheter, både samtida men också åtskilda i tid. För att få en mer
specifik bild av dessa höjdanläggningar och det samhälle de uppkom i krävs
även en mer ingående studie. Jag tror att man med fördel bör analysera företeelser både utifrån ett generellt plan som tar hänsyn till bland annat likheter
och olikheter i placering i landskapet, byggnadstekniska egenskaper,
morfologiska drag etc. samt ur ett mer kontextuellt perspektiv. Det senare
kommer här att utgöra av valda fallstudier från de olika grupperna vilka
kommer att analyseras dels i ett lokalt kulturellt sammanhang, som även tar
hänsyn till hypotetiska motsvarigheter på fastlandet, och dels ur ett större
regionalt sammanhang. Det aktiva samspelet mellan det generella och det
specifika är följaktligen av stor vikt.
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Då många tolkningar rörande fornborgar har utgått från vallens eller murens
inneboende fortifikatoriska natur kan det här vara motiverat att nämna den
diskussion som Michael Olausson för där han problematiserar förhållandet
mellan begreppen ”befästa” och ”befästning” (se Olausson 1995: 45-49). Att
fortifikatoriska drag av en anläggning inte nödvändigtvis behöver vara konstruktionens primära funktion tror jag är viktigt att betona. Men att andra
orsaker, som exempelvis önskan att visa social status genom långväga kontakter som innefattar ett i området unikt know-how är dess fundamentala
funktion förnekar inte att anläggningen även var försvarbar (Olausson 2009:
48).
Nämnas bör även att resonemanget om det traderade minnet och återbrukande av betydelsefulla platser (kap. 6) till viss del kommer att byggas på
historikerns Pierre Noras idéer om åtskiljandet mellan minnesplatser och så
kallade minnesmiljöer. Det senare uppbär enligt honom ett kollektivt minne
om platsers ”ursprungliga” syfte medan den förra är en modern konstruktion
och endast finns till för att det idag inte längre finns minnesmiljöer. Men kan
man finna sådana miljöer i förhistorien?

1.4.1 Terminologisk diskussion
Man skulle kunna argumentera för att det är de termer och begrepp som används inom ett forskningsfält som styr diskursen – medvetet eller omedvetet.
Ogenomtänkta moderna projektioner på förhistorien genom nutida emotionellt laddade benämningar är utan tvivel ett problem inom arkeologin (se
bl.a. Kaliff 2009: 19-33). Ett exempel som kan vara illustrativt är här fornborgsbegreppet, vilket förefaller har reglerat frågeställningarna rörande dessa lämningar i över ett sekel. När Fredrik Nordin i slutet av 1800-talet myntade begreppet ”fornborg” lades en värdeladdad lingvistisk grund för den
framtida synen på anläggningarna som just fortifikatoriska i sin natur – konstruktionerna blev borgar baserade på moderna konceptioner om hur ett be13

fästningsverk skulle se ut. Inom denna tolkningsram ställdes istället frågor
om när borgarna hade varit i bruk, vilken sorts borg det var och hur dugliga
borgarna var i ett militärstrategiskt tänkande. Eventuella uppenbara avvikelser från mönstret (bort)förklarades utifrån den bestämda normen. Ett talande
exempel är här diskussionen om den ur ett fortifikatoriskt tänkande svaga
placeringen av stenvallen för fornborgen i Fröjel socken (RAÄ 43). Att vallen,
även med en pallisad, inte skulle skydda de tänkta försvararna särskilt väl på
grund av platsens topografiska karaktär hindrade inte att anläggningens militärstrategiska natur betonades. Istället för att till exempelvis fokusera på de
gravar som påträffades i stenmuren eller det stengrundhus som var sammankopplat med vallen framfördes förslag om ett potentiellt (icke bevarat) inre
försvarsverk som då skulle förklara stenmurens placering (se Lundström
1955: 613).
Att förhistoriska fenomen i den tidiga arkeologiska disciplinen klassades utifrån samtida uppfattningar påverkar även den nutida antikvariska terminologin i de inventeringar som utförs. Till exempelvis beskrivs i FMIS en
till ytan mindre stenvall förenad med den registrerade gotländska fornborgen
i Stånga (RAÄ 44) som en ”förborg”. Ytterligare ett exempel är den fördjupning utanför anläggningen i Lau (RAÄ 67) i sydöstra Gotland som beskrivs
som en potentiell vallgrav. Även om det är möjligt, eller rent av troligt, att
något som skulle kunna beskrivas som förborg eller vallgrav faktiskt användes under delar av förhistorien visar valet av beskrivande termer på en fastslagen förklaring, redan vid den antikvariska dokumentationen. Inte sällan
inverkar den sannolikt på en eventuell senare tolkning.
Vidare kan även valet av begrepp påverka hur man väljer att angripa
en anläggning metodologiskt. Om en konstruktion historiskt och antikvariskt
tolkats som en forntida borg är risken stor att problemformuleringarna vid en
arkeologisk undersökning till stor del baseras på denna föreställning. Även
om man naturligtvis måste ha en hypotes om en lokals beskaffenhet kan en
alltför säker inställning göra att viktiga drag av den faktiska anläggningen
14

förbises, antingen på grund av att en företeelse inte förväntas påträffas i den
kontexten eller att undersökningsplatsen inte anses beröra exempelvis ett
intilliggande område, vilket egentligen kan vara centralt för lokalen. Då
”fornborgar” ofta har setts som fortifikatoriska konstruktioner kan till exempelvis gravar ha uppfattats som inte hemmahörande i detta sammanhang, och
därför inte aktivt eftersökts eller uppfattats (Johansen & Pettersson 1994:
175). Tillspetsat skulle man kunna beskriva sambandet mellan moderna projektioner på förhistorien, valet av terminologi, tolkande antikvarisk bedömning och valet av metodologisk infallsvinkel som om man kallar det fornborg
så blir det en borg i vilken man då söker borglika egenskaper.
Hur kan man då smidigast gå tillväga för att undvika en av terminologin styrd diskurs? Att endast byta begreppet fornborg (eller klintborg/höjdborg) mot till exempelvis det kanske mer passande vallanläggning
kan nog vara mer komplicerat än det först verkar. Om det för det första skulle vara möjligt att ändra på ett över hundra år invant begrepp som fornborg
är högst osäkert. Att sedan endast byta ut en term mot en annan är förmodligen att undvika en mer fördjupad behandling av problemet. Det mest givande borde följaktligen vara att inta en medveten inställning till hur termer och
begrepp påverkar vår antikvariska, metodologiska och tolkande syn på arkeologiska företeelser (se jfr Kaliff 2009 om diskussionen angående termen
grav). I fallet med registrerade fornborgar borde man även vara medveten
om att det inom denna fornlämningskategori rymmer ett flertal olika slags
lämningar, och följaktligen bör de spridningskartor som finns i otaliga publikationer inte ges något större utrymme i tolkningarna. I denna studie kommer benämningen höjdanläggning att användas i största möjliga mån.

1.5 Metod och forskningsstrategi
En central del av uppsatsens metodologiska strategi är användandet av tvärregionala studier dels för att komplettera den bristande empiri som är rådande i fornborgsforskningen generellt, och dels för att bilda ett underlag för en
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indelning av de gotländska höjdanläggningarna. Det är framförallt tre olika
typer av anläggningar som kommer att diskuteras. Dessa har endast det gemensamma att den antikvariska tolkningen är ”fornborg” och att de är anlagda på en höjd. De tre typerna kommer att beskrivas mer ingående i kapitel 3,
men här ändå presenteras:

Typ 1.

Typ 2.

Typ 3.

Karakteriseras av en vall som med sina dimensioner och andra
arkitektoniska drag menar att befästa och har boplatslämningar
inom hägnaden. Kan boplatslämningarna tolkas som en gård
benämnas den som ”befäst gård” (se Olausson 2009: 45-48 för användandet av termen). Typen har sin fastländska motsvarighet i
Runsa borg i uppländska Ed socken och Borgberget vid Tångstad i
det östgötska Kimstad socken, vilka har en datering till sen romersk järnålder/folkvandringstid.
Utmärks av en vall som med omfattande dimensioner och utformning tydligt är menad som en fortifikatorisk konstruktion. Saknar
boplatslämningar inom hägnaden. Den kommer att betecknas som
”befästning” och har sina fastländska motsvarigheter i Stenby
skans i uppländska Adelsö socken vilken har en datering till sen
romersk järnålder/folkvandringstid, samt Styringeborgen i östgötiska Vist socken.
Kännetecknas av en mindre vall/vallar som inte har för avseende
att fysiskt stänga ute. Kultiska inslag som gravar, brända ytor, ceremoniella byggnader etc. är här centrala. Den kommer benämnas
som ”kulthägnad” och har sin fastländska motsvarighet i den registrerade fornborgen i Odensala socken (RAÄ 235) i centrala Uppland vilken kan dateras till bronsålder/äldsta järnålder.

Viktigt att nämna är att trots att uppsatsen endast behandlar dessa tre typer
förnekas inte att höjdanläggningar med andra funktioner existerar, vilka
skulle kunna identifieras med arkeologiska undersökningar. Med det sagt
tror jag ändå att de tre typerna utgör en betydande del av materialet. Gotlands tjugoåtta höjdborgar kommer alltså analyseras utifrån ovanstående
kriterier där fallstudier kommer att väljas och studeras utifrån ett flertal faktorer. Som nämnts ovan är morfologiska egenskaper här av stor vikt där vallens storlek och byggnadstekniska drag studeras i relation till omgivande
miljö. Topografiska faktorer som anläggningens placering i landskapet och
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andra närliggande naturliga företeelser studeras i förhållande till konstruktionens typindelning. När möjligt kommer även arkeologiska data vägas in
för att påvisa eventuell funktion och kontinuitet som sedan tolkas med kringliggande kulturella spår som gravar, boplatser, lösfynd och andra lämningar.
Här är även de fastländska motsvarigheterna av betydelse. I de fall där de
gotländska anläggningarna saknar arkeologiska uppgifter kan en försiktig
jämförelse vara till grund för en fortsatt analys.
Som nämndes ovan kan en väsentlig del av förklaringen till en anläggnings funktion vara dess placering i landskapet. För att på ett riktigare
sätt kunna analysera den omliggande miljön utifrån anläggningens potentiella ändamål är ett återskapande av de historiska naturliga förhållandena av
stor vikt. Här kan olika GIS-program visa sig ovärderliga. I denna uppsats har
jag arbetat med ArcGIS 9.3 för att exempelvis rekonstruera den historiska
strandlinjen och skapa överskådliga kartor av den samtida fornlämningsbilden. En svaghet i det förstnämnda är att landhöjningsförloppet inte varit
konstant under hela förhistorien, samt att den även skedde med olika hastighet för olika geografiska områden. Med dessa premisser bör de rekonstruktioner jag utför ses som ungefärliga. Att likaså försöka fastställa en anläggnings kulturella sfär kan visa sig vara ett ogenomförbart arbete. Därför studeras de valda fallstudierna inte i första hand ur ett potentiellt funktionsmässigt sammanhang, utan i en arkeologisk kontext, vilket eventuellt kan påvisa
det förra. Här är Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister ( FMIS)
till stor hjälp i vilket jag sökte ur lämningar som kan tänkas vara relevanta
för vald fallstudie. Även kartutdrag från det Digitala Kartbiblioteket har varit
nödvändigt i analyserna.
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2.

FORSKNINGSHISTORIK

2.1 1900-talets fornborgsforskning: ett paradigm
De på höjder belägna hägnaderna har länge utgjort en påtaglig del av det
gotländska landskapet, men har även varit djupt invävda i dess historia. Redan den på 1200-talet nedskrivna Gutasagan beskriver den gigantiska anläggningen Torsburgen i Kräklingbo socken som en sista tillflyktsort för de
gutar som enligt legenden blivit utvalda att lämna ön på grund av ökat befolkningstryck (Gutasagan i Holmbäck & Wessén 1943: 291-7). Denna passage har även använts i tidig forskning som förklaring av fornborgars funktion (se t.ex. Nordin 1881). På sin gotländska resa 1741 reflekterar likaså
Carl von Linné över Torsburgens vidsträckta vy och potentiella ointaglighet
om den skulle användas i fortifikatoriskt syfte (Linnӕi 1745). Även ett flertal andra äldre skrifter nämner Torsburgen, exempelvis Hilfeling på 1790talet (Hilfeling 1994: 230). Det var dock först med Fredrik Nordin som år
1881 utgav skriften Om gotlands fornborgar som dessa konstruktioner blev
vetenskapligt behandlade för första gången. Nordin tolkade de olika anläggningarna som bland annat symptom på inre och yttre stridigheter (Nordin
1881: 2, 49), bevakningsskansar längs transportleder (ibid. 15), befästa residens för mäktigare hövdingar (ibid. 32) etcetera. Att fornborgarna måste ha
något att göra med fortifikatoriska eller militärstrategiska aspekter var ställt
utom allt tvivel, vilket även kan ses i den uppdelning Nordin gör av de olika
anläggningarna (Nordin 1881: 50-51). Man skulle kunna argumentera att det
var här som grunden lades till det tolkningsparadigm som skulle vara rådande inom fornborgsforskningen en lång tid framöver där krigiska förklaringar
dominerade denna till synes enhetliga fornlämningskategorin.
I deras publikation Gotländska gårdar och byar behåller John Nihlén
och Gerda Boëthius den militära tolkningsaspekten av fornborgarna med
skillnaden att de främst utgjorde en del av kämpagravsbygdens försvarssystem i interna strider, inte mot yttre fiender (Nihlén & Boëthius 1933: 2118

24). Detta skulle placera anläggningen av fornborgarna till mitten av romersk järnålder och Mårten Stenberger sluter sig med försiktighet till att de
närliggande öländska fornborgarna skulle vara uppförda någon gång mellan
romersk järnålder och folkvandringstid (Stenberger 1933: 253). 1940 delades
de gotländska fornborgarna åter in i undergrupper (Stenberger 1940:66),
men den här gången på geografiska och topografiska grunder:
1) fornborg på berg
2) fornborg i myr
3) fornborg på slät mark

Denna indelning kom att utgöra grunden för ett flertal senare uppdelningar,
dock med vissa variationer. Till exempelvis utförde Peter Manneke en uppdelning där han tog hänsyn till morfologiska drag för flatmarksborgarna; de
med sluten vall och de med halvkretsformad vall (Manneke 1983: 60). För
de anläggningar belägna på höjder utfördes ingen liknande indelning. Även
Johan Engström använde sig av topografisk lokalisering som huvudkriterium
vid en indelning, för att sedan funktionsmässigt bestämma dem som antingen
offensiva borgar, defensiva borgar eller borglika hägnader (Engström 1984a:
92). Som ett första steg tror jag att en indelning som tar hänsyn till placering
i landskapet är väl genomtänkt. Ett områdes geografi och topografi torde
vara centrala aspekter vid val av plats för anläggningar beroende på funktion. Men alltför ofta stannar uppdelningen vid denna och en topografisk
indelning likställs många gånger med ett tidsmässigt samband, även inom
modern forskning (se t.ex. Cassel 1998). Följaktligen kan man se att det
behövs ytterligare ett led i uppdelningen av dessa höjdanläggningar som
utöver topografi även tar hänsyn till morfologiska aspekter.
Mårten Stenberger var en forskare som ägnade relativt stor uppmärksamhet åt Gotlands och Ölands fornborgar och som även satte in dem i en
tidsmässig kontext. Han såg vissa fornborgar, dock inte alla, som ett belägg
för att folkvandringstiden präglades av oro och krigiska förhållanden (Sten-
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berger 1945: 91-3). Han menade att funktionen var beroende av placeringen
i landskapet – anläggningar lokaliserade i otillgängliga skogsområden pekar
på att de fungerat som gemensamma tillflyktsborgar i orostider, medan de
som var belägna i eller vid järnåldersbygderna istället snabbt kunde nås vid
överraskningsanfall (Stenberger 1964: 550-1). Insiktsfullt betonar han dock
att vissa borgar kan ha haft andra funktioner, exempelvis kultiska uppgifter,
men att den rådande empiriska nivån inte tillåter en sådan tolkning (ibid.).
Likaså Gotlands centrala plats som en handelspunkt i Östersjön har
använts som ett argument för öns utsatthet för anfall utifrån. De på klintar
belägna hägnaderna skulle då ha varit ett uttryck för det ständiga behovet att
försvara sig från attacker (Lundström 1955: 610). Trots att vissa tidiga initiativ togs för att problematisera synen på dessa fornborgar som strikt militära
anläggningar, som exempelvis Sten Anjous betonande att vissa fornborgar
kan ha använts för att skydda boskap och matförråd under vintertid (Anjou
1935: 6), var den vedertagna synen att konstruktionerna var ett tecken på en
våldsam tid. Även senare forskare anammade en liknande uppfattning (t.ex.
Engström 1984a, 1991), men som jag ska visa nedan är det inte en helt
oproblematisk att diskutera fornborgar som ett symptom för ett krigiskt samhällsklimat. Jag skulle argumentera för att utan en mer nyanserad bild av
”höjdborgen” så är risken för cirkelargument påtagligt: då den äldre järnålderns samhälle var våldsamt så borde det finnas många försvarsverk, att det
finns så många ”fornborgar” måste följaktligen betyda att samhället var
våldsamt under äldre järnåldern.
Ett dilemma som har speglat fornborgsforskningen är avsaknaden av
mer exakta dateringar och därför svårigheten att placera dem i rätt tidsmässig
kontext. Detta har sin grund i ett flertal faktorer som att endast ett fåtal fornborgar blivit grundligt undersökta, och att många som blivit det till stor del
uppvisat en fyndfattighet, att vissa anläggningar återanvänts i senare tid, att
de har flera byggnadsfaser etc. En bidragande orsak till att fornborgfältet
uppmärksammats så lite av den arkeologiska världen kan vara att endast ett
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fåtal anläggningar blivit berörda av exploateringsundersökningar (Olausson
1995: 23), då data från dessa undersökningar ofta fungerar som en katalysator för fortsatt intresse. Trots dessa svårigheter att sätta in konstruktionerna i
ett rätt politiskt, socialt och ekonomiskt sammanhang menade många att de
flesta fornborgar ändå uppfördes i försvarssyfte (t.ex. Manneke 1979: 117).
Med avsaknaden av militära föremål i fyndkontexten torde anledningen till
denna uppfattning vara en förlängning av den allra tidigaste forskningens
åsikt om murarnas eller vallarnas inneboende fortifikatoriska egenskaper.
Inom denna tolkningsram fanns inte utrymme för alternativa tolkningar utan
de arkeologiska data man förvärvade anpassades istället för att passa in i
hypoteserna istället för tvärtom.
Även om Johan Engström i sin omfattande avhandling Torsburgen –
tolkning av en gotländsk fornborg (1984) till stor del följer en liknande linje
som inom tidigare forskning i funktion och datering använder han sig av ett
omfattande, till viss del nytt, material vilket gör hans arbete betydande för
framtida forskning. Utöver arkeologiska undersökningar på avsnitt av murarna diskuteras med bland annat resultat av experimentella arkeologiska
försök att se hur många dagsverk det krävs för att uppföra anläggningen
samt ifall muren medvetet hade förstärkts med så kallade vitrifikation/kalcination, vilket han menar inte var fallet (se Engström 1984a: 48-53).
Torsburgen (Fig. 1) visade sig ha dateringar från yngre romersk järnålder
fram till vikingatid, men med osäkra dateringar som sträckte sig bak till förromersk järnålder (ibid. 90). Som sagt följer Engström tidigare tolkningar
och ser anläggningen mot bakgrund av ett allt mer effektiviserat jordbruk
vilket ledde till ett allt intensivare utbyte med det romerska riket. Det i sin
tur mynnade ut i en kamp om handelsrättigheterna vilket kan vara en orsak
till den enlig Engström våldsamma samhällsutvecklingen, där fornborgarna
skulle ha en betydande roll (ibid. 93-97). Baserat på Torsburgens topografiska och geografiska position, med läge mitt i ön och en potentiell kontroll
över Östergarnslandet, anser han att den skulle kunna vara en defensiv upp21

bådsplats, ett brohuvud för kontroll över Östergarnslandet eller ha användes
som ett offensivt värn (ibid. 106-119). Då detta var den första svenska avhandlingen som uteslutande behandlade fornborgarna är den ett viktigt steg
in i den moderna fornborgsforskningen.

Figur 1. Torsburgen från ovan. Bild: Digitala Kartbiblioteket

För fastlandsmaterialet är det framförallt Michael Olaussons arbeten som
sticker ut och hans avhandling Det inneslutna rummet (1995) är en uppgörelse med begreppet ”fornborg”, där han visar att inom termen döljer sig en rad
olika lämningskategorier. Genom en i närmast heltäckande arkeologisk undersökning av en registrerad fornborg på höjd visade han på en ny lämning
inom fornborgsmassan: en kulthägnad från bronsåldern/äldre järnålder. Denna behandlas ingående i kapitel tre. Av hans senare arbeten är här arbetet
inom projektet Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400-1100 e.Kr.
centralt. I artikeln At peace with walls tar han sig bland annat an de folk22

vandringstida på höjder befästa gårdarna och befästningar som traditionellt
setts som symptom på en tid av kris. Kritik framförs mot denna enkelspåriga
tolkning och istället betonas den folkvandringstida elitens influenser från
kontinentala Europa och det Romerska riket (Olausson 2009: 35-70). I kapitel 3 behandlas även denna kategori ytterligare.

2.2 Den post-processuella tankegången
Avbrott i den tradition som nästan uteslutande betonat militärstrategiska och
fortifikatoriska aspekter för det gotländska materialet kom med en artikel av
Johan Hegardt i vilken han framhåller anläggningarnas avgränsande natur
som uteslutande för en styrande elit i ett patrilateralt samhälle (Hegardt
1991b). Men framförallt är det Kerstin Cassels som med sin avhandling
Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland (1998) aktualiserade
höjdanläggningarna. Influerat av post-processuella strömningar framhåller
hon här att dessa anläggningar hade stor betydelse inte som ett reellt försvar
utan mer som ett ”intellektuellt” dito, där man velat möta och införliva det
främmande man kom i kontakt med genom handel under framförallt romersk
järnålder (Cassel 1998: 181). Dessa anläggningar skulle vidare vara belägna
vid forntida hamnar och utgöra en form av arena för möten mellan främmande folk. Hon utvecklar dessa tankegångar i publikationen Det gemensamma rummet (2008) där hon föreslår att den gotländska höjdborgen ska
ses som en manifestation inte bara för hot och våld utan även som en signal
till främlingar att de kan känna sig trygga då det finns kraft att försvara dem
(Cassel 2008: 90-93). Jag finner Cassels resonemang att vända på perspektivet och se lämningarna inte bara från lokalbefolkningens utan även från
främlingars perspektiv intressant. Möten mellan olika folk torde utan tvivel
ha skett även på andra platser än vid de allra största centralplatserna, förslagsvis då vid hamnar. Tyvärr bygger resonemanget på en alltför generell
uppdelning av fornborgsmaterialet där hon ser att de anläggningar som är
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belägna på höjder till stor del är lokaliserade längs kusterna och tillhörande
romersk järnålder (Cassel 1998: 144). En snabb överblick av de tillgängliga
arkeologiska data som ändå finns indikerar att så inte är fallet; ett flertal kan
sägas vara betydligt äldre och de höjdborgar som faktiskt finns längre in i
landet skulle då inte heller passa in i tolkningen. Men med en mer ingående
behandling av materialet där andra arkeologiska aspekter behandlas är hennes idéer onekligen värda att utvecklas (se kap 5 och diskussionen om KLINTE RAÄ 34).

På senare år är det endast Cassels arbeten som har behandlat Gotlands
höjdanläggningar, men om man istället blickar mot arbeten rörande fastlandsanläggningar kan man se att studier influerade av den så kallade postprocessuella skolan även här problematiserar den traditionella tolkningen.
Nämnas kan här Birgitta Johansens avhandling Ormalur (1997) i vilken hon
argumenterar för att endast en funktionsbestämning av fornborgarna, vare
sig den är praktisk eller kultisk, inte kan ge en tillfredsställande förklaring av
dem. Hon menar att man genom ett metaforiskt tänkande kan spåra ett ”visuellt budskap” där sambandet mellan fornborgen, stensträngen och gravhögen, tillsammans med berget de är anlagda vid, är centralt (Johansen 1997:
115-143). Johansen anser vidare att inom den fornnordiska världsuppfattningen var naturen en levande del av samhället där mytologin förbinds med
verkligheten, till exempelvis genom fornborgsvallens omringande av berget,
som kan ses som den mytologiska drakormens omringande av världen
(ibid.). Johansen betonar även att det förflutna var en viktig del i konstruktionen av nya monument där man genom skriftliga källor, medeltida skrifter,
run- och bildstenar, och materiell kultur kan spåra detta samband (ibid.).
Johansens tankegångar innefattar ett flertal nivåer, både mentala och praktiska, och kan ses som aningen svårgripbara. Likt andra arbeten intar hon en
alltför generell infallsvinkel på fornborgsmassan och går inte tillräckligt
långt för att problematisera denna, och det resulterar enligt mig att hennes
argument om ett potentiellt mytologiskt/praktiskt samband blir sekundärt.
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Även Åsa Walls avhandling De hägnade bergens landskap (2003) behandlar
fornborgsproblematiken i vilken hon studerar Södertörns hägnade berg. Med
den termen räknar hon in vissa registrerade fornborgar belägna på höjder,
men även vallanläggningar och gravhägnader (Wall 2003: 11). De tankegångar hon framför är att i ett så rörligt samhälle som den äldre järnålderns
fanns ett behov av fasta mötesplatser. Dessa platser var belägna mellan olika
landskapsrum, ofta vid färdleder, och utgjorde liminala zoner med starkt
rituella drag som återknöt till ett mytiskt förflutet genom att sammankopplas
med äldre monument (ibid. Kap. 3, 4, 5). Val av anläggningsplats i landskapet och murens placering i förhållande till berget den uppfördes på är följaktligen centralt i hennes resonemang där hon ser att äldre järnålderns anläggningar ofta var lokaliserade i närhet till äldre hägnade berg (ibid). Som jag
ser det kan det vara givande, om inte nödvändigt, att dekonstruera fornborgsbegreppet. Men istället för att gå in och studera fornborgsmassan på
djupet så höjer Wall perspektivet och införlivar ytterligare fornlämningskategorier i ett nytt begrepp: ”hägnade berg”. Lika lite som ”fornborg” är en
homogen kategori, lika lite är ”hägnade berg”. Ett faktum som även Wall
omfamnar och menar att genom denna nyskapade heterogena grupp kan man
rumsligt analysera de olika anläggningarna inom denna samling och deras
förhållande till varandra. Jag anser att i och med att premisserna, det vill
säga materialet, är tvivelaktigt konstruerat blir även den efterkommande
tolkningen svag då denna inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till
skillnaderna och dateringarna konstruktionerna emellan. Höjdanläggningars
placering i landskapet och förhållande till äldre lämningar, samt även vallens
egenskaper, är annars centrala faktorer som kan vara givande att studera i
mer kontextuella sammanhang.
Anders Carlsson argumenterar för yngre bronsålderns hägnade bergs
rituella karaktär och menar att man inte kan förstå dessa anläggningar om
man inte beaktar den känsla de förmedlar hos människorna som står inför en
ofta magnifik utsikt på toppen av höjden (Carlsson 2001: 57-61). Han menar
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att dessa hägnader, oavsett murens egenskaper (stora kraftiga eller mindra
avgränsande), uppfördes inte i något som helst fortifikatoriskt syfte utan ska
ses som en komponent kring kulten av de döda (ibid.). Till viss del anser jag
att Carlsson har en poäng i att val av plats för den yngre bronsålderns kulthägnader är av stor vikt. Som undersökningen av Odensala visar kan man
knyta ett flertal rituella aspekter till sådana anläggningar (Olausson 1995).
Dock tror jag att man måste vara mer ödmjuk inför murens arkitektoniska
egenskaper. Att mindre murar som kan ses som endast avgränsande av en yta
hör till denna sorts fenomen är tydligt. Men att även större, ibland monumentala vallar inte har haft en utestängande roll, där befästning kan vara ett
av flera syften, menar jag är felaktigt. Här måste man vara försiktig och begrunda de kronologiska skillnaderna och inte godtyckligt tillskriva dem yngre bronsålderns kulturlandskap. Vidare menar Carlsson att de hägnade berg
som anläggs i romersk järnålder/folkvandringstid hade en helt annan användning (ibid.). Vilken funktion de har haft utvecklar han i artikeln ”Tankar
kring Torsten och Torborg” (2005). Genom bland annat ortnamnsstudier och
tanken om en romersk påverkan på fornnordisk mytologi menar han att dessa
platser är kultplatser centrerat kring idén om Midgård, Asgård och Utgård
(Carlsson 2005: 163-177). Trots att jag inte håller med om Carlssons tolkning, då han enligt mig inte tar hänsyn till nyanserna mellan olika sorters
höjdanläggningar från 200-550 e.Kr. i storlek, arkitektoniska egenskaper,
inre lämningar, kulturlager, fynd, plats i landskapet etc., belyser han en viktig fråga: varför uppfördes vissa höjdhägnader endast inom denna korta tidsram? Likaså när Carlsson kopplar samman följelseideologin med en förändring i samhällsorganisationen och kulten och sedermera med uppkomsten av
vissa höjdanläggningar (ibid.) tror jag att han delvis är inne på rätt spår.
Även om det är troligt att följelseideologin skapar nya sorters kultutövande,
vilket jag tar upp i kapitel 4, anser jag att det inte nödvändigtvis behöver
inkludera höjdanläggningarnas uppkomst på det sätt han beskriver. Jag vill
istället föreslå att vissa av de registrerade höjdanläggningarna, huvudsakli26

gen denna uppsats typ 2 (och indirekt den efterföljande typ 1), kan ses som
resultatet av en nyskapad krigaridentitet med romersk förebild som behövde
materialiseras både i landskapet och mentalt. Detta kommer att diskuteras
mer ingående i kapitel 5.

2.3 Arkeologiska undersökningar på gotländska höjdanläggningar

De arkeologiska undersökningarna på gotländska höjdanläggningar är relativt lätträknade. Utöver de undersökningar som Johan Engström utförde på
Torsburgen som nämndes ovan företogs 1982 en utgrävning av anläggningen
på Grogarnsberget i Östergarn (RAÄ 13). Anläggningen utgörs av två vallar
där den yttre mäter upp emot 450 m och är konstruerad av jord och kalksten,
och längs dess ytterkant står resta kalkstensflisor som mäter upp mot 1,7 m
på höjden och 2 m på bredden (Engström 1984b: 99). Den inre vallen är
mindre i sina dimensioner, 150 m, och utgörs av klappersten. I ett schakt i
den ca 10 m breda yttre vallen hittades obrända ben av hund, säl, häst, får,
nöt, fågel, fisk samt ett strålbensfragment av människa (ibid. 100-101). Inga
tecken på gravläggning eller sekundära gravar fanns så en möjlig förklaring
till strålbenets placering är att ett boplatslager har blandats med vallen
(ibid.). Det enda artefaktfynd som påträffades var en pilspets som kunde
dateras till sen vendeltid (ibid.). Trots det magra fyndmaterialet är anläggningen intressant på grund av sin placering i östra Östergarnslandet, där en
potentiell hamnplats skulle vara möjlig. I kapitel 4 kommer jag behandla
detta närmare.
Efter skadegörelse av den registrerade fornborgen i Tofta ( RAÄ 85) utfördes i mitten av 1990-talet en begränsad efterundersökning av anläggningen. I 10 gropar där kulturlagret hade blivit uppgrävt och placerats bredvid
respektive grop påträffades ett relativt rikt fyndmaterial där en dräktnål av
brons, en så kallad svanhalsnål, utgjorde det enda daterbara föremålet (Man27

neke 1994; rapport). Nålar av denna sort påträffas ofta i gravar från övergångsperioden 500-400 f.Kr. och nålen påträffades tillsammans med både
ben och keramik (ibid.). I grävmassorna i övriga gropar hittades keramik av
olika sorter och storlekar samt obrända ben (ibid.). Inget av benmaterialet
har blivit osteologiskt bestämt.
Under 1940-talet utfördes inom Vallhagarprojektet en heltäckande utgrävning av höjdanläggningen på Styrmansberget i Fröjel (RAÄ 43). Man tog upp
tretton schakt över hela konstruktionen i vilka man kom att finna fyra gravläggningar samt ytterligare tre i gruslagret direkt utanför. Ytterligare åtta
gravläggningar i form av stensättningar finns i vallens direkta närhet. Förutom gravarna fann man i vallen även en bronsnål, daterad till Montelius period V (Lundström 1955: 641), och ett tjugotal keramikskärvor. Dock var man
inte säker om nålen kom från konstruktionen eller från underliggande kulturlager (ibid. 614). Tidigare aktivitet på platsen kan fastställas, men inte dateras, genom fynd av keramik och en cirkulär packning, samt tre gropar fyllda
med jord blandat med kol och skörbränd sten (ibid.). Gravläggningarna som
påträffades tolkades som sekundära till vallen och tillhörande romersk järnålder. Den stenhusgrund som är placerad endast fyra meter öster om vallen
är även den uppförd efter vallens förstörelse, men innan gravarna då materiel
för dessa togs från stengrunden (ibid.).
Anläggningen på Herrgårdsklint i Gammelgarn socken (RAÄ 51) har
delvis blivit arkeologiskt undersökt vid två tillfällen. Denna konstruktion
utgör en av de fallstudier som kommer analyseras mer detaljerat, varför en
beskrivning av de arkeologiska undersökningarna ges nedan (kap 4).
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3.

FASTLANDSANLÄGGNINGAR OCH VAL AV FALLSTUDIER

I detta kapitel kommer först tre typer av höjdanläggningar från fastlandet
beskrivas. Tanken är att dessa ska fungera som en grund till valet av gotländska fallstudier och ge en fingervisning till vilka faktorer som kan vara
värda att granskas närmre. Här ges endast en översiktlig sammanfattning av
centrala delar i utförda analyser och arkeologiska undersökningar, för en mer
ingående beskrivning hänvisas till originalkällan. Här utförs även en beskrivande sammanställning av det gotländska materialet och valda fallstudier
presenteras.

3.1 Beskrivning av fastlandsanläggningar
3.1.1 Typ 1: Befäst gård från folkvandringstid – Runsa borg, Uppland, och
Borgberget, Östergötland
Runsa borg i Ed socken (RAÄ 2:1) är belägen i östra Mälardalen och blev
arkeologiskt undersökt första gången 1902 och sedan även 1992 (för en mer
ingående beskrivning se Olausson 1996). Anläggningen utgörs av en 510 m
lång, 5-18 m bred och upp till två meter hög stenvall med ytterligare vallar
vid den norra och södra ingången (Olausson 1996: 8-9). Inom vallen finns ett
flertal husterrasser varav två mycket stora som mäter upp till 35 respektive
27 m långa och 11 m breda (ibid.). Med fynd, termoluminescens- och 14Cprover kan man sluta sig till att de flesta dateringar för husgrunderna ligger
vid yngre romersk järnålder/folkvandringstid (ibid. 17-18). Genom fynd av
bland annats degelfragment för bronsgjutning, vävtyngder, spikar, knivar,
keramik och obrända djurben har man tolkat anläggningen som uppdelad i
olika områden; högstatusdel, hantverksdel och bonings- och förrådsdel.
(ibid. 20). Även anläggningens placering i landskapet är av stor vikt vid
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tolkningen av dess funktion då den ligger vid en vik som skulle fungera utmärkt som en hamn (ibid. 9, 19). Det fanns ingen odlingsbar mark i Runsa
borgs närhet vid denna tid så anläggningen var beroende av djurhållning och
ett större agrart omland (ibid. 20). Som figur 5 visar är Runsa borg lokaliserad på toppen av ett berg inringat av branta stup och med storslagen vy vilket
indikerar att även kommunikation och bevakning var en del av anläggningens ändamål (ibid. 19-20). Sammanfattningsvis har Runsa borg beskrivits
som ett betydelsefullt politiskt och ideologiska/symboliska centra med långväga kontakter och som var beroende av ett omfattande agrart omland
(ibid.).
Blickar man sedan mot Östergötland sticker den registrerade fornborgen Borgberget i Kimstad socken ut (RAÄ 93:1). En begränsad arkeologisk
undersökning utfördes i början av 1960-talet och uppvisade till viss del
samma beståndsdelar som Runsa borg. Inom den 350 m långa och upp till 15
m breda stenvallen påträffades två stenhusgrunder i vilka man bland annat
fann lertrissor, lerskärvor, slaggbitar, brända ben, djurtänder och bryne (Lindahl 1963, rapport). Den är lokaliserad på en höjd och begränsas av ett stup i
söder och dess placering är även intressant i ett större regionalt sammanhang. Idén att den kan sägas vara en del av den kedja av fornborgar som
sträcker sig från Vikbolandet och väster mot Roxenbygden har förts fram.
Dessa anläggningar kan ha en roll som sikt- och signalstationer i ett tänkt
försvarsverk med slutpunkt i den potentiella centralplatsen Odensforsborgen
(Kaliff 1999: 121-3). Ett sådant system skulle indikera ett organiserat försvar
i ett större regionalt sammanhang, bakom vilket man möjligtvis kan skönja
en begynnande centralmakt (ibid.143-4).
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3.1.2 Typ 2: Befästning under yngre romersk järnålder – Stenby skans,
Uppland, Styvingeborgen, Östergötland
En fornborgstyp vars funktion är svårtolkad är anläggningar med stora dimensioner på stenvallen men utan inre boplatslämningar. Ett antal uppländska konstruktioner har blivit arkeologiskt undersökta och de tycks ha en datering till senare delen av romersk järnålder/folkvandringstid (Olausson 2009:
45, med ref). Ett exempel är Stenby skans i Adelsö socken (RAÄ 86), Uppland. Anläggningen är lokaliserad på en markerad höjd med sluttande höjder
i norr väster och öster och består av en huvudvall upp till 10 m bred och 3 m
hög, samt i söder en yttre vall som mäter 5 m i bredden och 1 m på höjden.
Den senare kan ses som en förstärkning av ingången i anläggningens södra
sida. Dessa anläggningar är ofta fyndtomma och består inte sällan av kalberg inom hägnaden, så även Stenby skans. Vid utgrävningar 1916 fann man
ett 15-tal keramikfragment som något osäkert bestämdes till folkvandringstid
eller vikingatid (Rydh 1917: 95). Genom 14C-prover tagna på ett sot/kollager
i vallens övre del vid en begränsad undersökning 2001 har man kunnat datera den till yngre romersk järnålder (Olausson 2002: 5). Ca 100 m söder om
borgen finns ett gravfält (RAÄ 88) där en grav med viss tvekan har kunnat
dateras till folkvandringstid (ibid. 4 med ref).
Ser man till det östgötska materialet kan den anläggning som benämns
som Styringeborgen i Vist socken (RAÄ 222) med viss tvekan tillskrivas denna kategori. Stenvallar har uppförts i väster och norr på en bergsplatå som i
öst och syd avskärmas av markanta stup. Vallarna är på vissa sträckor dubbla
men till stor del nedrasade varför mått på dessa är svåra att avgöra. Inom
hägnaden är landskapet kuperat och utgörs till stor del av berg i dagen, och
höga nivåskillnader på 2-3 m kan ha fungerat som ett potentiellt inre, naturligt skydd (Tagesson 1990: 10). En källa i södra delen av anläggningen skulle utgöra en stor fördel för en eventuell bosättning och en fosfatkartering
tagna 1987 indikerade någon form av mänsklig aktivitet (ibid.). Efterföljande
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arkeologiska undersökningar kunde dock inte påvisa en bosättning. Det man
framförallt kan ta med sig från denna undersökning är det faktum att denna
kategori inte har inre lämningar men ändå torde området innanför muren ha
använts, vilket fosfatanalysen antyder.

3.1.3 Typ 3: Kulthägnad från bronsålder/äldsta järnålder – Odensala
Prästgård, Uppland
Anläggningen Odensala Prästgård i Odensala socken (RAÄ 235) är en registrerad fornborg belägen i centrala Uppland. Den har blivit i det närmsta
totalundersökt och i Michael Olaussons avhandling Det inneslutna rummet
(1995) redovisas undersökningsresultaten tillsammans med en rumslig studie
av konstruktionen (se Olausson 1995: 59-76, 190-235). Nedan sammanfattar
jag de mest centrala delarna i denna analys.
Ser man först till anläggningens morfologi är den relativ diffus med
två koncentriska stenvallar uppbyggda i ibland åtskilda sektioner av vallavsnitt, stenpackningar och stensättningar. Vid en besiktning innan avtorvningen var dock inga stensättningar synliga utan den inre ytan beskrevs som plan.
Bredden på vallarna växlar mellan 1 m och 6 m och höjden överstiger inte
0,6 m. Vid de olika vallsektionerna fann man härdgropar, koncentrationer av
brända ben (människa, får/get, fågel), harts, sot/kol, skärvstenssamlingar,
keramikfragment och en järnsölja.

14

C-dateringarna tyder på att den inre

vallen är från yngre bronsåldern medan den yttre byggts till från yngre
bronsålder ända fram till äldsta järnålder. På den högsta punkten i mitten av
hägnaden finns en stensättning som mätte 8x9 m i vilken man påträffade ben
från ett barn och en vuxen tillsammans med harts. Även i stensättningens
utkanter fann man sekundärbegravningar där fynd av bland annat en bronskniv och en ornerad pincett daterar konstruktionen till mellersta bronsåldern.
Inom aktivitetsområden utanför hägnaden påträffades bland annat husläm32

ningar, härdgropar, keramik, brända ben, skärvsten samt ett par bengömmor
från människor. Dateringar från dessa områden är samtida med hägnaden
och har tolkats som en funktionell/organisk helhet där man möjligtvis förberedde offer att lägga inom vallarna. Hägnaden är lokaliserad på en östvästlig höjdsträckning i en gränszon mellan ett småkuperat landskap i öst
och slättbygder i väst. Anläggningen avgränsas i norr, väster och söder av en
markant höjd medan nivåskillnaderna i öst var ytterst små. I Odensala sockens norra del finns stora koncentrationer bronsålderslämningar som skärvstenshögar, rösen, skålgropar, medan äldre järnålderslämningar är mer jämt
fördelade över ett större område. Anläggningen kan vidare beskrivas som att
ligga i utmarken mellan två bebyggelseenheter vilket, tillsammans med närheten till vattnet räknat med en landhöjning på 10-20 m, kan sägas vara väl
genomtänkt ur kommunikationssynpunkt.

3.2 Sammanställning av Gotlands höjdanläggningar

Då endast ett fåtal gotländska höjdborgar är arkeologiskt undersökta kommer
valet av fallstudier utöver fastlandsanläggningarna främst baseras på uppgifter i FMIS om vallens mått och utformning, samt dess placering i landskapet.
Nedan är en sammanställning av de 28 höjdanläggningarnas dimensioner
med tillhörande kommentar (Fig. 2). Vid en sådan här sammanställning
finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till, t.ex. att anläggningens maxmått
kan innefatta raserat material, minimimåttet kan bero på att material har avlägsnats i senare tider, höjden kan i själva verket ha varit betydligt högre om
den anlades direkt vid en nivåskillnad etc.
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Anläggning

Bredd
(m)

Höjd/Längd
(m)

ARDRE 6

1-6

0,15-2/125*

BOGE 50?
FRÖJEL 8

5-8
3-5

0,3-1/320*
0,2-0,8/85

FRÖJEL 43

2-5
(3,5)

0,1-0,7/135

GAMMELGARN
38
GAMMELGARN
51
GOTHEM 232

4

0,1-0,3/95

1-7

0,3-2,5/120

1

0,2-0,3/25

GOTHEM 236?

/25*

HANGVAR 1
HANGVAR 2

<0,5
(enkel
rad
stenar)
3-8
3-5

HANGVAR 89

3-5

HÖRSNE 105
KLINTE 34
KRÄKLINGBO
53

1-4
10-14
0,5- 20

0,40,8/75+25*
0,1-0,3/130
0,6-1/100
40-1500

LAU 67

4-8

0,1-0,3/-

LINDE 5
LINDE 6

4-8
4-8

2,5/150
1/200

LÄRBRO 17

3,5-6

1/270

OTHEM 76?

10-15

0,5-1,5/60

RUTE 11

2-5

0,2-1(?)/

STENKYRKA 22
STENKYRKA 23
STENKYRKA 24

8-13
3-4
2-8

1/145
0,3-0,75/150
0,3-1/115

STÅNGA 44
TOFTA 85
VISBY 26
VÄSTERHEJDE
39
ÖSTERGARN 13

4-8
2,5
3
1,5-7
(3-5)
6-12

0,5-1,5/450*
0,5-1/150
0,3-0,6/92
0,2-2/210

Inre lämningar (observerade)

Stensättningar inom/vid
hägnaden.

Brända ytor.

Flertal husgrunder

0,4-1/115
0,4-0,8/100*

1,2/600*

Övrigt

Stensättningar inom/vid
hägnaden.
Husgrund utanför och gravfält
utanför och i vallen. Ark.
undersökt.
Stensättningar 20 m söder om
hägnaden.
Bågformad ingång. Ark.
undersökt.
Tveksam R-motivering. Fosfatprovtagning.
Tveksam R-motivering. Fosfatprovtagning.

Information om grop och funna
skelettdelar under 1950-talet.
Olika platåer.

Torsburgen. Branten har
förstärkts på 12 platser med
ibland massiva stenvallar.
Potentiella stensättningar
inom/vid hägnaden. Ark.
undersökt.
Ev. ”vallgrav” och rest av
vårdkase.
Ev. naturlig vallgrav.
Gravfält vid/på/inom hägnaden.
Röse och stensättningar inom
hägnaden.
Påbyggd naturlig moränrygg.
Gravfält inom och vid hägnaden
Skärvstensvall inom hägnaden.
Tredubbla vallar.

Kulturlager.

”Vallgravsliknande formation”
utanför anläggningen.
Med ”förborg”.
Dubbel vall. Ark. undersökt.

Rauk med
sten/jordvall.
Flertal vallar. Ark. undersökt.

Figur 2. Sammanställning av Gotlands höjdanläggningar. ’?’ indikerar att konstruktionen är registrerad som [FORNBORG?]. En asterisk (*)efter måtten betyder att det
är summan av en sammanslagning av flera vallavsnitt) Tabell: författaren.
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Vid valet av fallstudie för typ 1 (befäst gård under folkvandringstid) förefaller GAMMELGARN RAÄ 51, även benämnt som Herrgårdsklint, vara den starkaste kandidaten. En begränsad undersökning på de stenhusgrunder som
finns inom hägnaden utfördes på 1940-talet och som genom fynd kunde
dateras till folkvandringstid (Stenberger 1955: 1173). Dock menar Biörnstad
(1955: 949) att det finns dateringar som indikerar på romersk järnålder respektive yngre järnålder. Även stenvallen, som mäter upp mot 7 meter, kan
argumenteras vara menad som en befästning av den platå den inringar, vilket
även den ”bågformiga” konstruktionen vid ingången indikerar. Ett par andra
höjdanläggningar kan mycket väl tänkas vara av typ 1, men utan arkeologiska underökningar blir ett sådant antagande alltför hypotetiskt.
Ett problem med att försöka utkristallisera befästningen från den yngre romerska järnåldern utan boplatslämningar (typ 2) är naturligtvis att så få
gotländska anläggningar har blivit arkeologiskt undersökta. Vid en sådan
skulle säkerligen lämningar eller kulturlager vid ett flertal höjdanläggningar
påträffas. Dock finns ett antal registrerade höjdanläggningar vars inre mer
eller mindre består endast av hällberg. Detta tillsammans med kriteriet om
vallens betydande dimensioner och fortifikatoriska natur kan ge en indikation på typ 2 i det gotländska materialet. Trots att VÄSTERHEJDE RAÄ 39,
HANGVAR RAÄ 1
KLINTE RAÄ 34

eller kanske LINDE RAÄ 5 kan vara kandidater kommer här

behandlas och exemplifierar då typ 2.

Det finns ett flertal alternativ för den lokal som ska representera typ 3
(kulthägnad från bronsålder/äldsta järnålder). En stark kandidat är den registrerade fornborgen i Tofta (RAÄ 85) för vilken räddningsundersökningen
daterade ett kulturlager inom hägnaden till 500-400 f. Kr. (se ovan). Då
benmaterialet som påträffades inte artbestämdes är det i dagsläget inte möjligt att säga om det rör sig om en förstörd grav. Området i övrigt är till stor
del förstört av bland annat militärfordon då anläggningen ligger i ett militärområde, varför andra gravar kan vara helförstörda eller ej längre synliga
ovan mark. Även höjdanläggningen på Styrmansberget i Fröjel (RAÄ 43) kan
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vara intressant vid en studie för typ 3-kategorisering. En osäker datering till
sen bronsålder finns i och med fyndet av bronsnålen tillsammans med den
relativt smala vallen och den skörbrända stenen blandat med keramik, jord
och kol i cirkulära packningar och gropar kan indikera på kultiskt utövande.
Men då de funna gravarna tycks vara sekundärt nedlagda under romersk
järnålder blir en tolkning av platsen ytterst komplex. En lokal som uppfyller
kriterierna om relativt små dimensioner på vallen och med förmodade gravläggningar inom hägnaden är LÄRBRO RAÄ 17. Den har ett röse (17:2) mitt i
hägnaden samt två stensättningar (17:3, 17:4) innanför vallen. Anläggningen
tycks vid en ytlig översikt vara placerad i ett bronsåldersrikt område och
kommer utgöra fallstudien för typ 3.
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4.

FALLSTUDIE 1: DEN FOLKVANDRINGSTIDA HERRGÅRDEN
PÅ HERRGÅRDSKLINT

I kapitlet redovisas GAMMELGARN RAÄ 51 och dess arkitektoniska och arkeologiska egenskaper tillsammans med områdets aktivitetskontinuitet i ett
längre tidsperspektiv. Även dess plats i landskapet och förhållandet till den
samtida fornlämningsmiljön analyseras. Utifrån studier av guldfynd diskuteras likaså Herrgårdsklints förhållande till det kontinentala Europa och vilken
betydelse dessa kontakter kan ha haft för en lokal elit. I tolkningsavsnittet
vägs alla delar in och en hypotes om anläggningens funktion och roll i samhället läggs fram. Redan här kan nämnas att behandlingen av typ 2anläggningen i kapitel 5 bör sammankopplas med diskussionen om Herrgårdsklint i detta kapitel, då jag argumenterar att typ 2-anläggningen är
Herrgårdsklinttypens föregångare.

4.1 Herrgårdsklint och Östergarnslandet under äldre järnåldern
Herrgårdsklint är lokaliserad i Gammelgarn socken i det centrala Östergarnslandet vilket i denna uppsats innefattar socknarna Ala, Agna, Ardre, Kräklingbo, Gammelgarn och Östergarns (Fig. 3). Gammelgarn utgörs av ett
relativt flackt landskap med undantag av den långa öst-väst-orienterade
klintkant på vars östligaste del GAMMELGARN RAÄ 51 är anlagd. Utöver denna anläggning finns i detta område även tre andra registrerade fornborgar
anlagda på höjd – den väldiga Torsburgen, vallarna på Grogarnsberget och
Gammelgarn RAÄ 13 – vilka kommer diskuteras nedan. Med sina 15 m lodräta stup bildar klinten vid Herrgårdsklint en anmärkningsvärd relief mot det
övriga landskapet. Idag är anläggningen omgiven av barrskog och numera
utdikade myrar, medan den mer odlade marken ligger i den östra delen av
socken. Konstruktionen utgörs av en i söder tvärgående 120 m lång kalk-
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stensvall som tillsammans med naturliga klintar i väst-nord-öst hägnar in
bergsplatån. Idag mäter muren upp mot sju m i bredd och 2,5 m på höjden
och är byggd av 0,1-0,7 m stora kalkstensplattor. På den norra och södra
sidan av vallen finns delvis synliga avsnitt av kallmurning. I östra delen av
vallen finns den enda ingången vilken skyddas av en kraftig bågformad utbyggnad, även den kallmurad. Utöver denna ingång finns ett par mindre
potentiella uppgångar vid klintkantens östra och norra del. Anläggningens
inre är svagt kuperat i söder medan det i norr är något större höjdskillnader.

Figur 3. Östergarnslandet på östra Gotland (infällt) med de fyra registrerade höjdanläggningarna. Karta: författaren.

I västra delen av hägnaden finns två grupper med stenhusgrunder där tre av
den västra grupperingen blev delvis arkeologiskt undersökt på 1940-talet.
Vid denna undersökning framkom att de inre måtten på husgrund A var 11 x
6,25 m och där ca 550 keramikskärvor, ett järnfragment av ett betsel tillsammans med djurben och tänder utgör hela fyndmaterialet (Biörnstad 1955:
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916). När det kommer till husgrund B och C råder det oklarhet om hur man
ska tolka dessa. Det tycks som om det är möjligt att husgrund B, med sina
inre mått på 9 x 5,6 m och fynd av två stora härdar tillsammans med keramikskärvor (varav 2 ornerade med horisontella parallella linjer) och djurben,
och husgrund C, som mäter 7,25 x 4,5 m med ett gruslager bestående av
keramikskärvor och djurben, egentligen utgör en byggnad (ibid. 917). Anledningen till denna iakttagelse är att den östra väggen av husgrund B, som
avdelar husgrund B och C, verkar vara sekundär och att norra väggen av
husgrund B och C ligger i samma räta linje (ibid.). Det är en intressant observation som indikerar att det på Herrgårdsklint fanns en byggnad med imponerande mått med ca 20 m på längden. De obrända djurben och tänder
som påträffades i de olika byggnaderna är från nötkreatur och får/get (SHM
22632). Utöver

denna undersökning togs även i början av 1980-talet ett mind-

re schakt upp i vallens södra smalare ände, som med stor sannolikhet var
påverkat av att man i senare tid avlägsnat material. Man påträffade inga daterbara föremål utan fyndmaterialet utgjordes endast ben från hund, kanin,
får/get och nötkreatur, där ett mellanfotsben an nöt var tillskuret på minst två
sidor (Engström 1984a: 3).
Herrgårdsklint är beläget ca fem km från havet, och östra Östergarnslandet har vid flera tillfällen diskuterats som gynnsamt för en hamnplats i
historisk tid (t.ex. Engström 1984a: 99-103). I sin avhandling refererar Johan
Engström till en landhöjningsstudie utförd på östra änden av Östergarnslandet av Arne Philips. Han menar att den historiska strandlinjenivån var 4 m
över dagens vid 200 e. Kr. och 3 m över dagens vid 500 e. Kr. Före 350 e.
Kr. skulle då ett segelbart sund finnas i mellan Grogarnsberget och Sandviken, och efter det skulle även djupa vikar kunna fungera som angöringsplatser (ibid.). Det var utifrån dessa data jag utförde en strandlinjeberäkning för
hur Östergarnlandet skulle ha varit format vid senare delen av romersk järnålder/folkvandringstid (Fig. 4). Som synes bildas det faktiskt en passage
mellan den allra yttersta delen av Östergarnslandet. Även om det är möjligt
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att passagen inte var segelbar under den senaste delen av romersk järnålder/folkvandringstid kan man onekligen argumentera för att det fanns ett
antal potentiella angöringsplatser i de kvarvarande vikarna. Naturligtvis är
detta intressant vid en analys av Herrgårdsklint och i tolkningsavsnittet nedan kommer detta att diskuteras mer ingående.

Figur 4. Östergarnslandet med strandlinjen 3,5 m över dagens havsnivå. Karta:
författaren.

För att försöka sätta in området kring Herrgårdsklint i ett bosättningskontinuerligt sammanhang kan ett första steg vara att studera de fossila åkrarna.
När man på Gotland i slutet av 1960-talet fann spår efter dessa åkermarker
fick arkeologer och kulturgeografer ett helt nytt källmaterial att tillgå i studien av det forntida jordbruket. De fossila åkrarna sågs som en föregångare till
stengrundbebyggelsens odlingslandskap med stensträngar som inhägnade
åker- och ängsmarken, inte sällan i samma område som de tidigare åkersystemen (Widgren 1998: 277, 301). Vid diskussionen om förhållandet mellan
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dessa olika system kan en bra start vara att behandla Dan Carlssons avhandling Kulturlandskapets utveckling på Gotland (1979). I denna har författaren
utifrån ett antal lokaler utvecklat en modell för kulturlandskapets utveckling
under järnåldern, där de fossila åkrarna och stengrundsbebyggelsen innehar
centrala roller. Förenklat kan man säga att modellen redogör för hur utvecklingen går från ett jordbruk baserat på en extensiv odlingsteknik där en majoritet av åkersystemet, de så kallade fossila åkrarna, ligger i träda och enbart
en mindre del odlas av enheter större än familjen (Carlsson 1979: 154), till
en mer intensiv odling av marken där stengrundsbebyggelsens uppkomst
runt 200 e. Kr. Man kan alltså säga att Carlssons modell innebär en utveckling från något som kan beskrivas som ett kollektivt brukande och ägande av
marken till en privatisering där familjen förmodas vara brukningsenheten.
Variationer, kritik och förfiningar av denna modell har lagts fram där bland
annat termerna privatisering och kollektiv problematiseras (se Lindquist
1974, Widgren 1995, Cassel 1998). Jag kommer här inte gå in på denna diskussion utan konstatera det ofta råder en kontinuitet mellan äldsta järnålderns bosättningsmönster och den under romerska järnåldern uppkomna
stengrundsbebyggelsen.
Fig. 5 är en översiktsbild av östergarnslandet där de fossila åkrarna
och stengrundsbebyggelsen tillsammans med bildstenar och dagens markslag
är utmärkta. Naturligtvis är inte alla fossila åkermarker respektive stenhusgrunder samtida utan representerar förmodligen århundraden av bosättning.
Vid en analys av denna figur kan man se att det råder en stor likhet i placering mellan den agrara marken och bosättningen under äldsta järnålder, representerat av de fossila åkrarna, och de efterkommande stenhusgrunderna och
strängarna. Även de historiska boplatslämningarna tycks följa ett liknande
mönster. Det är framförallt de norra och östra delarna av östergarnslandet
som tycks ha föredragits som bosättningsplats. I norr kan man urskilja två
samlingar stenhusgrunder med tillhörande stensträngar där även fossila åkrar
har påträffats och då representerar den äldre bosättningen. Av de sex bilds41

Figur 5. Fornlämningsbilden i Östergarnslandet. Karta: författaren

tenar som finns i området (ANGA 2:4, ANGA 207:1, ANGA 218:1, ARDRE 152:1,
ARDRE 151:1, KRÄKLINGBO 91:2)

är tre fragmentariska och inga av de sex kan

dateras till tidigare än den traditionella typ B (Lindqvist 1942, Nylén &
Lamm 1987). Trots den något senare dateringen följer placeringen av dessa
bildstenar stengrundsbebyggelsen, vilket kan tyda på att även bosättningen
efter stengrundsbebyggelsen slut (ca 600 e.Kr.) följde tidigare boplatsområden. Mer österut kan ett mer samlat område av fossila åkrar och stengrunder
urskiljas. En stenhusgrund är lokaliserad på den östligaste ”ö” som bildas
genom det presumtiva sundet. Söderut finns en mindre samling stenhusgrunder och historiska husgrunder, men inga registrerade fossila åkrar. Anmärk42

ningsvärt är att inga av dessa utvalda lämningar är belägna där enligt strandlinjeberäkningen en passage kan ha funnits under yngre romersk järnålder/folkvandringstid, vilket stärker hypotesen att en sådan utveckling faktiskt
skedde. Som tidigare nämnts finns även tre andra registrerade fornborgar på
höjder i området, samt ytterligare en något mer norr (ARDRE RAÄ 6), vilket
gör höjdanläggningar till ett frekvent återkommande inslag i området.

4.1.1 Herrgårdsklint förenat med havet?
Sammanfattningsvis är det alltså tydligt är att Herrgårdsklints direkta närhet
utgörs av något som kan beskrivas som utmark under stora delar av förhistorien. Här finns det dock två förbehåll att ta hänsyn till. Det första är att man
måste vara medveten om att dagens odlingslandskap i viss utsträckning utgörs av samma områden som äldre järnålderns, och då är det även risk att
fornlämningsbilden speglar den upptagna marken där det är större chans att
påträffa fornlämningar. Den andra är frågan om möjligheten till ett vattensystem som genom numera utdikade myrar och andra större vattendrag förband
Herrgårdsklint med Östersjön. Engström berörde Torsburgens potentiella
närhet till ett sådant vattensystem med att ”En transportled i den storleksordningen, som vore motiverad med tanke på borgens areal är emellertid utesluten under borgtiden” (Engström 1984a: 99). För Herrgårdsklints räkning,
som är belägen mer österut och närmare Östersjön, anser jag att man inte
med säkerhet kan säga detsamma.
Om de på 1800- och 1900-talet utdikade myrarna kan ses som indikationer på i förhistoriska mindre sjöar, som i sin tur kan ha använts i kommunikationssyfte och i handel, har man en utgångspunkt i diskussionen. Ett
material som kan påvisa ett sådant faktum är olika historiska kartor som
upprättades innan utdikningen tog sin början. Naturligtvis måste man vara
medveten om kartornas standard när det kommer till skala, noggrannhet och
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inte minst kartografens skicklighet, och jag ska här inte gå in alltför djupt i
resonemanget. Det jag vill belysa är att man ej alltför lättvindigt bör avfärda
nu försvunna vattenvägar som en möjlighet för Herrgårdsklints placering.
Ser man då till exempelvis på den danske kartografen Johannes Mejers
Landtcarte von der Jnsul Guthilandt vel Gullandt från 1643 (Fig. 6) ser man
tydligt att åtminstone två större vattendrag bryter in i Östergarnslandet och
sammanstrålar med en sjö eller myrliknande bildning. I fråga om storleken
på dessa vattendrag kan man åtminstone sluta sig till att Mejer ansåg att de
var betydelsefulla nog att avbildas, något som naturligtvis inte kan gälla alla,
mindre, vattendrag.

Figur 6. Östergarnslandet med de två vattendragen. Mejer, J. 1643 Landtcarte
von der Jnsul Guthilandt vel Gullandt. Bildkälla: www.almedalsbiblioteket.se

Ytterligare ett exempel är den svenske ingenjören Johan Fredrik Meijers
Carta von Gottlant: anno 1646 (Fig. 7) som han några år efter J. Mejer upprättade. Även den stärker hypotesen om betydande förhistoriska vattenvägar
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i Östergarnslandet då två större myrar är belägna på var sin sida om en avbildad Torsburg.
Figur 7. Två större myrar
omgärdar en avbildad Torsburg. Meijer, J-F. 1646 Carta
von Gottlant: anno 1646.
Bildkälla:
www.almedalsbiblioteket.se

Ett sista exempel är chefen för det nya Lantmäterikontoret Carl Gripenhjelms Gottlandia comitatus (Fig. 8), som han på 1680-talet upprättade över
ön. Även på den syns tydligt två större vattendrag inom Östergarnslandet
benämnda som ”Store mÿre” och ”Bütle mÿre”.

Figur 8. Östergarnslandet med en 90º vinkel. Observera de myrar som omgärdar
”Torsborgs klint”. Gripenhielm, C. 1680-tal. Gottlandia comitatus. Bildkälla:
www.almedalsbiblioteket.se

45

Ytterligare en faktor att räkna med i detta sammanhang är som redan diskuterats landhöjningen. Som visades ovan med bildandet av sundet i den östra
delen av Östergarnslandet under yngre delen av romerska järnåldern/folkvandringstid så kan landskapet förändras drastiskt när landet höjer
sig. Studerar man en kartbild bestående av höjddata över Östergarnslandet
(Fig. 9) finns det flera intressanta aspekter att ta fasta på. Till att börja med
syns höjdskillnaderna vid det historiska sundet mycket väl. Det kan även ge
en indikation på andra eventuella vikar. Till exempelvis ser man österut och
snett söder om Herrgårdsklint en betydande nivåskillnad som leder ut mot
Östersjön. Att stråket finns i området kring de historiska myrarna stärker
hypotesen om att området kring Herrgårdsklint var sammankopplat med
havet. En annan viktig observation är den nivåskillnad som syns väster om
Herrgårdsklint och Torsburgen och som tycks avgränsa Östergarnslandet
från resterande ön. Det förefaller inte helt otroligt att delar av Östergarnslandet en gång utgjorde en större ö där klinten Torsburgen och även Herrgårdsklint senare blev anlagda på dominerade landskapet.

Figur 9.
Höjddata over
Östergarnslandet med
Herrgårdsklint
och Torsburgen utmärkta.
Källa: Digitala Kartbiblioteket (modifierad av författaren).
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I ljuset av ovanstående diskussion väcks ett antal frågor om Herrgårdsklints
förhållande till omlandet. Till exempel kan man fråga sig hur systemen för
mattillförsel såg ut för de boende där då inget odlingslandskap ligger i närheten. Det i sin tur bildar frågetecken kring Herrgårdsklints permanens – säsongsboende eller en permanent boning? Hur spelar hypotesen om en transport/kommunikationsväg via vattenvägar in i dessa frågor? Vilket förhållande hade Herrgårdsklint till Torsburgen och andra samtida höjdanläggningar i
området? Detta kommer att diskuteras i tolkningsdelen.

4.2 Guld och kontinentala kontakter
En stor svaghet med att studera Östergarnslandet ur ett arkeologiskt perspektiv är att ytterst få arkeologiska utgrävningar har utförts här. De flesta fynd
är från åker- eller jordfynd eller så gamla att det inte finns någon fynduppgift
(Engström 1984a: 104). Men för att ändå försöka närma sig bilden av vilka
långväga kontakter som människor i området kan ha haft kan det vara av
värde att som ett första steg sammanställa de guldfynd från romersk järnålder/folkvandringstid som ändå har påträffats (Fig. 10).
Socken

Lokal

SHM-nr

Föremålstyp

Datering

ALA

Lauritse

1367

solidus

folkvandringstid

ALA

Gurfiles

3372

brakteat

folkvandringstid

ALA

Botvatte

4530

brakteat

vendeltid

ANGA

Båtukes

1141

fingerring

romersk järnålder

ANGA

Fjäle

3542

fingerring

romersk järnålder

GAMMELGARN

Davide

24992

solidus

folkvandringstid

KRÄKLINGBO

Ekeskogs

5602

fingerring

romersk järnålder

Figur 10. Sammanställning av guldfynden i Östergarnslandet. Tabell: författaren.

Utifrån den magra men ändå befintliga samlingen guldfynd i området kan
man sluta sig till att aktiviteter som resulterade i deponering eller på annats
sätt nedlagda föremål kring tiden för Herrgårdsklints brukande förekom. Den
efterföljande frågan blir naturligtvis vilka aktiviteter det kan handla om.
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Närmast till hands ligger kanske förklaringen att förekomsten av solidi i
handelskontakter eller möjligtvis lön/plundring av krigare verksamma på
kontinenten och som nu återvänt till Gotland. Ett flertal forskare har argumenterat för sådana kontakter under den senare delen av äldre järnåldern
(t.ex. Andersson 1991, 1993, 1995; Andersson & Herschend 1997; Kaliff &
Sundqvist 2004) och jag tänker här även följa denna linje.
Ett av fynden i sammanställningen av guldfynden i Östergarnslandet
ovan utgörs av ett C-brakteat funnet i Gurfiles i Ala socken (Fig. 11). Med
de kontinentala kontakterna kom säkerligen ett utbyte inte bara av varor utan
även av idéer inom olika områden. Ett sådant område är den religiösa sfären.
Anders Kaliff och Olof Sundqvist argumenterar i Oden och Mithraskulten
(2004) att germanska krigare som tjänstgjort i den romerska armén i Rhenområdet århundradena efter Kristi födelse blivit introducerade för den av
romerska soldater populära Mithraskulten. Denna kan beskrivas som en
mysteriereligion med ett eventuellt ursprung i en krigararistokrati från Mindre Asien, och vars organisation var tätt förbundet med drag ur den romerska
armén (Kaliff & Sundqvist 2004: 43-61). För återvändande germanska soldater kan det då ligga nära till hands att införliva delar av denna soldatkult i
en redan existerande dyrkan av Oden. Likt Mithraskulten skulle centrala
drag i denna nya Odenskult vara lojalitet till medlemmar av kulten, till sina
ledare och till sin gud vilket upprätthölls och förstärktes genom ceremonier i
de aristokratiska hallmiljöerna (Kaliff & Sundqvist 2004: 76-77, 99-100). Ett
argument för ett sådant förfarande är att det förefaller vara under folkvandringstid som Oden fick sin krigiska karaktär samtidigt som härskande släkter
nu genealogiskt började länkas samman med Oden, likt den romerska kejsarideologin att denne hade ett gudomligt ursprung (Kaliff & Sundqvist 2004:
76-77; även Sundqvist 2002: 156-8.). Enligt Kaliff och Sundqvist skulle då
ikonografin på guldbrakteaten av typ C utgöra en materialisering av denna
romerska influens på Odenkulten (Kaliff & Sundqvist 2004: 86-98). Motiven
på brakteaten, ofta ett manshuvud och ett fyrfota djur, kan enligt romerskt
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förlaga om kejsarens tudelade världsliga respektive religiösa roll utgöra både
en jordlig härskare och en gudomlighet, möjligtvis Oden (Kaliff & Sundqvist
2004: 86). Brakteatens faktiska funktion kan då ha varit att ges av härskaren
vid ceremoniella tillfällen till utvalda personer, t.ex. medlemmar av ett följe,
för att knyta lojalitetsband och även sammankoppla ledaren med den gudomlighet som är avbildad (Andrén 1991). Fyndet av C-brakteaten i Östergarnslandet kan följaktligen vara en indikation att även här hade den romerska
idén om härskarens (ledarens) gudomliga roll tagits fasta på. Detta tillsammans med andra fenomen är intressant för en tolkning av Herrgårdsklints roll
som läggs fram i tolkningsdelen.
Figur 11. Guldbrakteat
av typ C påträffat i Gurfiles i Ala socken (SHM
3372). Bild. SHM.

Även inom andra områden borde utan tvekan denna idéström påverka det
gotländska järnålderssamhället. Återvändande krigare med åtskilliga år i den
romerska armén kunde förväntas ha betydande erfarenheter och kunskaper
om militär organisation. Här kommer jag in något på diskussionen om uppsatsens typ 2. Jag vill koppla ihop denna företeelse med en idé om en begynnande krigarideologi vilket utgjorde en radikal förändring inte bara för
stridsorganisationen utan även för det gamla släktbaserade lojalitetssystemet.
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Detta kommer att behandlas mer ingående i kapitel 5 men det man kan ha i
åtanke är att dessa konstruktioner bör ses som en materialisering av en ny
sorts krigaridentitet med behov att stadsfästas både mentalt och funktionellt
för medlemmarna i denna grupp såväl som för samhället i stort.
Man bör se tillkomsten av Herrgårdsklint i ljuset av en äldre maktstruktur, som grundades på släkttillhörighet och landrättigheter, utmanas av
nya tankegods med kontinental bakgrund, där kontroll över guld och prestigevaror men framförallt innehavandet av ett i området unikt know-how inom
varierande områden var centralt. Här vill jag framföra idén att uppförandet
av permanenta boningar på höjder bakom stabila murar (typ 1) är en del av
denna utveckling. Jag tror man med fördel kan se det hela som en förskjutning av den folkvandringstida elitens fokus från det lokala/regionala till det
kontinentala. Genom handel, tjänstgöring inom arméer och andra kontakter
med dels det romerska imperiet och dels områdena utanför det romerska
riket kom nya idéer rörande hierarkier, religion och maktambitioner att färdas norrut. Detta var en process som tog sin början under äldre romersk järnålder och som sedan kulminerade i nya uttryck av makt inom olika sfärer
med kontinentala förebilder. Att med en orubblig permanens bosätta sig på
en höjd innanför försvarbara murar var en resolut markering gentemot det
omgivande samhälle – en särställning förkroppsligat genom ett nytt icke
imiterbart levnadssätt med ursprung i ett fjärran land.

4.3 Sammanfattande diskussion: Östergarnslandets politiska och ideologiska
centra

Som tidigare nämnts tolkade Johan Engström Östergarnslandet med utgångspunkt av Torsburgen som enligt honom skulle kunna fungera som
bland annat ett defensivt eller offensivt försvar, där Herrgårdsklint skulle
tjänstgöra som ett flankskydd (Engström 1984a: 106). Jag vill istället vrida
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fokus och försöka förklara Östergarnslandet under yngre romersk järnålder/folkvandringstid utifrån konstruktionen på Herrgårdsklint. Centralt här
tror jag är att se de olika företeelserna i området (höjdanläggningarna, handelsmöjligheterna, guldfynden etcetera) som en av varandra beroende enhet.
Till att börja med skvallrar stenhusgrunderna inom hägnaden Herrgårdsklint om ett någorlunda permanent boende. Att dessa skulle röra sig om
någon form av vindskydd (Biörnstad 1955: 916) är enligt mig osannolikt då
de uppemot fem kända stenhusgrunderna måste ses som en så stor investering av både tid och material att de inte endast bör ha använts som skydd mot
väder. Dateringen av keramiken till folkvandringstid måste dock ses med
aningen försiktiga ögon då tidigare forskning av tradition hade en tendens att
anta att fornborgarna var just från folkvandringstiden. Men tillsammans med
fastlandsexemplen av typ 1 ger det åtminstone en indikation till tidsbestämmelse, och att behandla konstruktionen som uppkommen under senare delen
av romersk järnålder och folkvandringstid (ca 200-550 e. Kr.) kan motiveras.

Figur 12. Vallen och husgrunderna (synliga i västra
delen) på Herrgårdsklint.
Bild: Digitala Kartbiblioteket

En stor nackdel med fyndmaterialet är att inga statusrelaterade föremål påträffades vilket skulle kunna indikera på en särställning, men då endast en
liten del av anläggningen är undersökt finns det inget som talar emot att sådana ännu kan påträffas. En faktor som istället talar för konstruktionens unika ställning i området är vallens uppbyggnad och de husgrunder som finns
inom hägnaden. Med sin bågformiga utbyggnad vid ingången kan vallen ses
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som starkt befäst och genom att den inhägnar en klintkant med branta stup
förstärks intrycket (Fig. 12). Som bilden nedan visar (Fig. 13) är dock ingången (den högra delen) inte sammanlänkad med själva muren (den vänstra), utan endast byggd emot denna. Det väcker frågan om huruvida den bågformade ingången konstruerades samtidigt som vallen eller uppkom sekundärt, och i så fall hur länge efter muren restes. För att få ett så stabilt
muravsnitt som möjligt är det naturligtvis bättre att bygga samman de två
delarna, så ingången är med stor sannolikhet uppförd efteråt. Som nämndes
ovan visade den arkeologiska undersökningen som åtogs på 1940-talet att
Herrgårdsklint brukades under en relativt kort tid, vilket även stämmer överens med Runsa Borg som brukades under ca 150 år, så även om ingången
tillkom senare bör den tolkas inom samma kontext som vallen och husgrunderna.
Figur 13. Vallen på Herrgårdsklint. Den bågformade ingången (höger) är byggd mot själva
muren (vänster). Foto: författaren

Djurhållning på Herrgårdsklint kan ha varit möjligt då den idag trädtäckta
höjden kan ha varit barmark under folkvandringstid, vilket fynden av benrester av nöt och får/get pekar på. Men då dagens fornlämningsbild indikerar att
ingen odlingsbar mark fanns i området innebär en permanent boning på
Herrgårdsklint ett beroende av ett större omland när det kommer till behovet
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av spannmål. Även här kan paralleller ses med Runsa borg som likt Herrgårdsklint inte låg vid ett bördigt område utan var beroende av ett agrart
omland. Hur kan ett sådant beroendeförhållande ha sett ut? Här kan min
hypotes om att man bör tolka Östergarnslandet med Herrgårdsklint som medelpunkt vara till hjälp, plus att en förklaring till anläggningens förhållande
till andra höjdanläggningar i närheten kan ges: Östergarnslandet kan här ses
som en nod för ett flertal kontaktnät som förmodligen knöt samman hela
Östersjöområdet. Förbindelserna mellan dessa områden utgjordes med stor
sannolikhet av handel med varor och förflyttning av människor. Det för området unika Herrgårdsklint är en central del i detta kontaktnät. Som nämndes
i teoridelen är det en viktig distinktion mellan befästa och befästning där
fortifikatoriska egenskaper kan vara sekundära till mer statusrelaterade syften. Detta kan tänkas gälla för Herrgårdsklint. Istället bör det know-how som
nämndes ses som centralt där utformningen på vallen med den bågformade
ingången, eller själva företeelsen att med en permanens bosätta sig på höjder
bakom murar, är det väsentliga. Michael Olausson menar att byggnationen
av en sådan konstruktion fungerat som en statusmarkör med romerska förebilder för omgivande samhälle (Olausson 2009: 48-49, 56), och det tror jag
är en stor del av uppkomsten av dessa. Jag vill dock föreslå att ytterligare en
dimension kan tillskrivas typ 1-anläggningen; nämligen det medvetna åtskiljandet i förhållande till äldre idéer om maktanspråk. Detta behov av särskiljande gentemot äldre sociala system tog sin början redan under yngre romersk järnålder med byggnationerna av typ 2-anläggningen (se kap. 5). Med
långväga kontakter, upprättade bland annat genom krigstjänst i den romerska
armén, och utbytet av idéer däremellan hade nu en ny grupp möjlighet att
tillskansa sig makt. En makt som inte i första hand var beroende av förfäders
land- och makträttigheter. Istället blev nu det know-how och föremål knutna
till detta som kom att prägla järnåldersamhället avgörande och eftersträvansvärt, till exempelvis i form av nya prestigevaror och kunskaper om militär
taktik. Denna konkurrenssituation mellan den äldre eliten och en ny begyn53

nande aristokrati krävde av den senare en ideologi som kunde legitimera
dess rätt till makt även i en historisk aspekt. Inom en sådan tankeram passade Odenkulten bra, och kanske ännu bättre om den kan sägas ha influerats av
den romerska Mithraskulten med dess militära drag som diskuterades ovan
(se även Kaliff & Sundqvist 2004). Tillkomsten av Herrgårdsklint är ännu ett
led i den medvetna differentieringen mellan det nya och det gamla. Att kunna bosätta sig med en sådan permanens på en höjd och på så sätt dominera
ett område, både funktionellt och mentalt, är ett avgörande tillkännagivande
av överhöghet. Denna dominans upprätthölls genom kontroll över handelsplatsen vid sundet i östra delen av Östergarnslandet. Här kan vallarna belägna på Grogarnsberget ha spelat en viktig roll som en första kontrollerande
aspekt av handeln – som försvar, förvar, logistik, som ett meddelande av
närvaro etc. (se Fig. 14).

Figur 14. Östergarnslandet under folkvandringstid, med de
registrerade
höjdanläggningarna utmärkta.
Karta: författaren.

Ytterligare en höjdanläggning är lokaliserad väster om sundet och kan likaså
vara den västra delen av denna tänkta första kontroll. En möjlig tolkning är
alltså att dessa två anläggningar har som uppgift att vara kontrollnoder som
en del i upprätthållandet av Herrgårdsklints dominans. Som nämndes ovan
har Borgberget i Kimstad socken (typ 1) tolkats som en del i ett försvarsverk
bestående av ett flertal fornborgar från Vikbolandet och västerut (Kaliff
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1999: 121-3). Om ett liknande system, men i mindre skala, kan tänkas här i
Östergarnslandet skulle det tyda på en väl utvecklad organisation, eventuellt
med förlaga i den erkänt disciplinerade och organiserade romerska armén,
som innefattar ett betydande landområde. En organisation av den omfattningen skulle följaktligen inte ha några bekymmer att kontinuerligt förse en
anläggning i Herrgårdsklints storlek med spannmål och andra nödvändiga
varor. De potentiella vattenvägar som nämndes ovan kan ha använts i detta
syfte. Även när andra varor anlände till hamnen vid sundet så kunde man
snabbt transportera dessa i mindre fartyg direkt till Herrgårdsklints närhet.
Torsburgens roll i denna organisation är dock något svårtolkad. Att man inte
funnit några arkeologiska spår efter bosättningar inom hägnaden kan möjligtvis förklaras att inte tillräckligt många utgrävningar har utförts där. I
dagsläget kan man konstatera att det är en gigantisk konstruktion på en betydande naturlig höjd. Att inte besätta denna skulle vara en stor brist i försvaret
av Herrgårdsklint. Dateringarna till yngre romersk järnålder indikerar att den
var i bruk innan uppförandet av den närliggande Herrgårdsklint, och att försvarsvallen brändes ned vid upprepade tillfällen visar på att ett eventuellt
övertagande kan ha ägt rum. Kanske förstördes den vid någon av de stridigheter som med stor sannolikhet har ägt rum i och med att nya individer utmanade gamla strukturer om makt.
Sammanfattningsvis kan man således beskriva Herrgårdsklint som ett
centrum ifrån vilken Östergarnslandets handel kontrollerades samtidigt som
det utgjorde en del, om än betydande, i en ny sorts maktargumentation med
influenser från möten med det romerska riket som tog plats redan under yngre romersk järnålder. Som grundande och drivande kraft bakom dessa omvälvningar är individer med en ny inställning till lojalitetsband och som ser
sig själva som en enhet med en gemensam ideologi av elitistiska drag. Denna
kommer att diskuteras i kapitel 5.
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5.

FALLSTUDIE 2: DEN TOTALA DOMINANSEN UNDER YNGRE ROMERSK
JÄRNÅLDER

Upplägget i detta kapitel kommer skilja sig något åt det i kapitel 4. Även här
analyseras anläggningen och landskapet den är lokaliserad i, men KLINTE
RAÄ 34

ska mer fungera som en utgångspunkt för diskussionen om samhälle-

liga förändringar under yngre romersk järnålder. Framförallt följs idén om en
ny sorts professionalisering inom krigsorganisationen, med förlaga i den
romerska armén, som kom att påverka det äldre samhällssystemet och lojalitetsband. Även förhållandet mellan typ 2-anläggningen och de från den yngre romerska järnålderns påträffade vapengravar kommer diskuteras här (jag
kommer följa Kerstin Cassels sammanställning av vapengravar till vilka hon
räknar de gravar som innehåller svärd, spjut/lans eller sköld [Cassel 1998:
50]). Som nämndes ovan bör detta även sättas samman med diskussionen om
Herrgårdsklint då typ 2-anläggnigen på mer än ett sätt kan sägas föregå
Herrgårdsklintstypen.

5.1 Klinte RAÄ 34 och landskapet
Anläggningen är placerad i västra delen av Klinte socken på Gotlands västkust (Fig. 15). Ett dominerande inslag i området är den klintkant som sträcker sig från grannsocknen Fröjel i söder, genom Klinte och mynnar ut i södra
delen av Sanda socken i norr. På så sätt delas Klinte in i ett relativt uppodlat
lågland mot havet i väst, och ett till stor del skogsbeklätt högland i öst, med
Klintberget lokaliserat i brytpunkten mellan dessa (Fig. 16). KLINTE RAÄ 34
är uppförd på Klintbergets relativt plana topp och består av en 100 m lång
stenvall som tillsamman med stup i väst, norr och öst hägnar in ett område
på 150x125 meter. Med vallens dimensioner på 10-14 m på bredden och 0,61m på höjden gör det anläggningen till Gotlands största höjdborg utöver
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Torsburgen. Vallen och dess innandöme är påverkat av en sentida aktiviteter
men längs med hela vallen är kalkstenar i storleken 0,25 m synliga.

Ovan: Figur 15.
Gotland med undersökningsområdet
utmärkt. Karta: författaren.
Figur 16. Höjdanläggningen Klinte
RAÄ 34i landskapet:
Karta: författaren.

Idag är höjdanläggningen belägen ca 2,7 km från havet men likt diskussionen om Herrgårdsklint måste man ta hänsyn till landhöjningsförloppet. Med
samma kriterier som i analysen i kapitel 4 återskapades strandlinjen under
senare delen av romerska järnåldern (här ca 4 m över dagens nivå). Som
synes fördjupas viken in mot KLINTE RAÄ 34 som därmed hamnar ett antal
hundra meter närmre kusten (Fig. 17). I ett större perspektiv är det intressant
att hela den dryga milslånga kustremsan förändrar utseende med ett antal öar
i den norra delen och att ett stort stycke av Klintes lågland hamnar under
vatten. Detta kommer att diskuteras i relation till höjdanläggningens funktion
nedan.
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Figur 17. Kusten under yngre romersk järnålder (4 m över dagens strandlinje). Karta: författaren.

Analysen av fornlämningsbilden i området (Fig. 18) kommer att följa samma
linjer som diskussionen kring Herrgårdsklints, d.v.s. att stenhusgrunderna
indikerar bosättning från runt 200 e. Kr. och ca tre hundra år framåt samt att
stensträngarna ses som antydning om vilka områden som var upptaget för
odling under samma tid (se 4.1). Som kartbilden visar finns ett flertal registrerade husgrunder och stensträngssystem i höjdanläggningens närhet och
längs kuststräckan. Det tycks vara framförallt i det så kallade låglandet som
majoriteten av människorna levde och brukade marken under senare delen
av den äldre järnåldern. De fossila åkrarna respektive bildstenarna och de
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historiska husgrunderna tyder på att området var bebott även under tidigare
såväl som senare perioder. Med konstruktionens för området unika karaktär i
åtanke kan man argumentera för anläggningens dominans över kustlinjen,
både topografiskt och politiskt.

Figur 18. Fornlämningsbilden runt KLINTE RAÄ 34. Karta: författaren.

I ljuset av ovanstående analys blir en naturlig följdfråga varför anläggningen
uppfördes just där den gjorde? Jag anser att här samspelar de topografiska
och geografiska aspekterna med varandra i förhållande till bebyggelse. Som
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nämndes ovan låg anläggningen precis i brytpunkten mellan något som skulle kunna beskrivas som ett skogsbevuxet högland (utmark) och ett uppodlat
lågland (inmark) (Fig. 19). Att kuststräckan under romersk järnålder, som
idag, även lämpar sig väl för hamnangörelser i och med bildandet av vikar
och öar tror jag är centralt vid förståelsen av KLINTE RAÄ 34. Den bild som
jag här vill måla upp är ett relativt väl bebott samhälle med en lång tradition
av odling, vilket får sin nytta genom möjligheterna för långväga handel genom kustens gynnsamma karaktär för hamnplats just här. Rollen KLINTE
RAÄ 34

har i det hela förstås bäst genom att ta hänsyn till de olika fraktioner-

na i samhället vid denna tid och plats. Jag menar alltså att anläggningen har
olika betydelser för olika grupperingar och i nästa del diskuteras detta mer
ingående.

Figur 19. KLINTE RAÄ 24 från ovan, och dess placering i landskapet. Bild: Digitala Kartbiblioteket
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5.2. En ny krigarideologi på Gotland under äldre järnålder?

För Danmarks del har Lotte Hedeagers avhandling Iron-Age Societies (1992;
på danska Danmarks Jernalder: mellem stamme og stat 1990) blivit en ofta
citerad källa för de förändringar som ägde rum under senare delen av den
äldre järnåldern. I den argumenterar hon bland annat för att militära följen
utvecklades i sin tidigaste form redan under förromersk järnålder, och kom
sedan att växa under äldre romersk järnålder när unga män nu kunde få både
status och guld genom lojalitet till en militär ledare (Hedeager 1992: 228-9).
Ledare kunde då i sin tur ha ett stort stående följe med vilket han kunde försvara och utöka sin personliga makt och status (ibid.). Enligt Hedeager skulle en sådan organisation vara beroende av ett överskott erhållet från plundring av andra territorier eller tribut inom ett område (ibid.). Guldet var centralt i betalningen och upprätthållandet av lojaliteter inom denna nya organisation och som ett resultat prioriterades nu detta system istället för äldre
allianser och släktskap (Hedeager 1992: 235). En förskjutning av lojalitet
från släkten till den militära organisationen ska alltså ha inträffat under äldre
romersk järnålder och framåt. Kerstin Cassel behandlar denna teori i ljuset
av gotländska förhållanden under romersk järnålder och menar att man inte
okritiskt kan se en liknande utveckling på Gotland. Hon framhåller istället
att när den äldre ”släktbaserade samhällsstrukturen, som vilade på jordbruk
och boskapsskötsel och därmed tillgången till mark”, nu utsattes får hot både
utifrån och inifrån krävdes nya sätt att förhindra förändringen av de styrande
skikten (Cassel 1998: 180). Ett sätt var att befästa dessa gamla släktsystem i
landskapet med stenhusgrunder och stensträngar där individer som inte tillhörde dessa släkter inte kunde identifiera sig med detta nya kulturlandskap
(ibid.).
Om man ser till vapengravarnas roll i det hela så menar Cassel att man
inte kam tyda grupperingar av gravar med ett klart krigartema i gravfälten
från romersk järnålder (Cassel 1998: 50-54). Här måste man, som även Cas61

sel betonar, beakta källkritiska aspekter som materialets representativitet; är
gravfälten totalundersökta, hur påträffades graven, är den/de professionellt
undersökt? etc. Hon anmärker även att de omfattande undersökningarna av
lokaler som Sälle och Annelund samt utgrävningar av Barshalder, Fide och
Grötlingbo socken inte är medtagna i hennes analys (Cassel 1998: 34). Med
det sagt kommer ändå Cassel fram till ett par för den här uppsatsen intressant
aspekter av gravhantering. Till att börja med tycks vapengravarna skilja sig
åt från andra gravar, exempelvis genom att under framförallt yngre järnålder
ha en rest kalkstenshäll i gravkonstruktionen, något som är ytterst ovanligt
för gravar utan vapen (Cassel 1998: 51-52). Även sammansättningen av
gravgåvor skiljer vapengravarna från resterande gravar genom att inte lika
ofta innehålla keramik, sölja, bältesbeslag, plus att romerska importföremål
blir mer sällsynt (ibid.). Cassel tolkar dessa olikheter, enligt mig med rätta,
att det under framförallt yngre romersk järnålder fanns en grupp som i allt
större utsträckning ville särskilja sig från övriga samhället genom ett annorlunda gravskick (ibid. 51-54). Samtidigt argumenterar hon för att man i det
arkeologiska materialet inte kan se att en följeorganisation med en krigarideologi ersätter det äldre systemet (Cassel 1998: 50-54, 178). Till viss del har
Cassel rätt i att man i gravmaterialet inte kan tyda en krigararistrokrati då
man på gravfälten inte ser grupperingar av vapengravarna utan att man på
begravningsplatserna ofta endast finner enstaka gravar med vapen i (ibid.).
Dock finns undantag som de 4 vapengravarna på Bjärs-gravfältet i Hejnum
socken som är placerade tillsammans samt att hela 22 % av det totala antalet
funna gravar under yngre romersk järnålder utgörs av just vapengravar (ibid.
51-53). Att kanske även sporrar och vissa pilspetsar kan tolkas som tillhörande vapengravskicket (Nicklasson 1997: 22) och att det med stor sannolikhet finns orapporterade och inte fullt utgrävda gravfält skulle förmodligen
även det ändra bilden. Men som jag diskuterat ovan så finns det annat arkeologiskt material, som Cassel bortser från, som kan tänkas indikera att en ny
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sorts ideologi blev rådande inom elitens maktargumentation. Här kommer
uppsatsens typ 2-anäggning in.

5.2.1 Ett nytt material: Typ 2-anläggningen
Forskare har under lång tid använt ”fornborgar” för att framställa hur
våldsamt den senare delen av järnåldern var. Men som Michael Olausson
anmärker så var vikingatiden, med sina enstaka kända fortifikatoriska konstruktioner, knappast mindre, eller mer, våldsamt än tidigare perioder (Olausson 2009: 35). Jag tror att man måste söka andra förklaringar till uppkomsten av typ 2-anläggningarna än att samhället skulle vara fast i en spiral av
våld. Det jag här vill framföra är att de utgör resultatet av en för Gotland ny
krigarideologi, vilket inte bör ses som synonymt med ”det våldsamma samhället”. Om man tänker sig att yngre män från ledande familjer tog värvning
i den romerska armén och efter ett antal år återvände till Gotland med guld,
nya idéer och maktambitioner. Han färdades förmodligen tillsammans med
ett mindre följe och denna nya gruppering kom att bli en maktfaktor att räkna med. I den romerska armén hade han blivit introducerad till olika fortifikatoriska konstruktioner, t.ex. de olika fort som användes under arméns
kampanjer. ”Fornborgens” förhållande till romerska förebilder har främst
diskuterats med utgångspunkt av de öländska ringborgarna (se exempelvis
Herschend 1985). Men jag menar att detta även kan illustreras av den bågformade ingången på Herrgårdsklint (Fig. 21). En sorts befästa militära läger
som brukades av den romerska armén var så kallade marching camps
(marschläger). Dessa varierade i storlek, utformande och material men en
sorts entrékonstruktion som användes gick under benämningen clavicula
(Wilson 1980:11). Dessa var utformade som en böjd fortsättning på vallen
som oftast gick på insidan om muren, men även kunde gå på utsidan (ibid.),
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som exemplet figur 20 visar. Som synes påminner Herrgårdsklints entrékonstruktion en så kallad clavicula-ingång.
Figur 20. Exempel på Clavicula-ingång. Castra Abusina, Tyskland.
Bild:
http://commons.wikimedia.
org
/wiki/File:Castra_Abusina_
Clavicula.jpg.

Figur 21. Muren och den
bågformade ingången på
Herrgårdsklint. Från ovan.
Bild: Digitala kartbiblioteket.

Dock utgör Herrgårdsklint uppsatsens typ 1 men som nämnts ovan kan man
med fördel se typ 2-anläggningarna som föregångare till den befästa gården
(typ 1). De båda typerna har stora likheter både i utformning och i dimensioner där det framförallt är husgrunderna inom vallen, och den något tidigare
dateringen på typ 2, som skiljer dem åt. Följaktligen kan de ses som två olika
uttryck för samma utveckling. Vad de uttrycker, menar jag, är en materialisering av en ny idé, inom en kontinental tankeram, om den egna grupperingens överhöghet i förhållande till det övriga samhället. När den återvändande
krigaren skulle manifestera sina maktambitioner använde han sig av ett för
honom känt symbolspråk, i form av det befästa lägret, med vilket han utan
tvekan var väl bekant med via militära kampanjer. Genom byggnationen av
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en sådan konstruktion använde han sig av en ny sorts argumentation, som
inte i lika hög grad fokuserade på släkttillhörighet, med vilken han uppvisade makt (självförtroende och att ohotat kunna uppföra en sådan konstruktion), medel (en anläggning av den storleken krävde både monetära resurser
och arbetskraft) och kontakter med det mäktiga romerska riket (genom att
bygga ett ”germanskt/romerskt” fort). På så sätt skiljdes denna nya organisations syn på makt från äldre tankesystem. Detta kan även ses som ett led för
den militära ledaren att cementera tanken om lojalitet till organisationen för
medlemmarna i denna nya gruppering. Konstruktionen fungerade som en
konkret påminnelse om deras tillhörighet och om deras ledares makt. Om
man då ser typ 2 som en första steg i anammandet av romerskt symbolspråk
kom Herrgårdsklint-typen att vara fortsättningen. När detta nya sätt att hävda
makt genom romersk kontakt hade blivit en erkänt metod var en naturlig
utveckling att göra denna romerska aspekt till en ännu större del av sin identitet. Genom att permanent bosätta sig inom murarna blev de romerska företeelserna synonymt med gårdens roll, och i förlängningen även med individen som styrde gården. Att sedan låta omlandet förse gården med varor och
andra förnödenheter var en slutgiltig markering av överhöghet grundat på en
närhet till ett imperium, både verkligt som mentalt (se kapitel 4).
För att återkoppla till KLINTE RAÄ 34 har vi nu sett att den skulle kunna
ha haft dels ett syfte för ledaren (arkitekten) som uppförde denna, dels för
medlemmarna inom denna nya krigarideologi och dels för samhället den
uppkom i. Ytterligare en gruppering som konstruktionen och ideologin kring
denna måsta ha gjort ett intryck på är de individer som kom att komma i
kontakt med området i och med handeln. Som nämndes ovan betonade Cassel hamnen som en viktig punkt i mötet mellan olika folk under äldre järnåldern (Cassel 2008: 90-93). Hon ser vidare att flera gotländska höjdanläggningar är lokaliserade vid potentiella hamnplatser under denna tid och att
dessa hägnader fungerade som ett meddelande till nyanlända att det fanns
”en vilja att ta emot och ge beskydd” (Cassel 2008: 92-93). Trots att jag har
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ett par kritiska synpunkter på Cassels tolkning (se kap. 2) tror jag det kan
vara värdefullt att vända på perspektivet som hon gör och se KLINTE RAÄ 34
utifrån främlingars synvinkel. Att en sådan monumental konstruktion signalerar att det i området finns en organisation kompetent nog att uppföra en
anläggning av denna typ är klart. Denna sammanslutning kan utgöra både ett
hot och ge en trygghetskänsla för de handelsmän som verkar i området, i
motsats till vetskapen att det är enskilda bönder man handlar med. Man kan
även tänka sig att en sådan organisation, med förmåga att erbjuda trygghet,
var nödvändig för att locka en viss sorts handelsmän till just sin hamn. Att
transportera värdefulla varor över Östersjön måste ha varit ett farligt jobb där
varje fristad var välkommen. Skulle området vara osäkert och ett flertal handelsmän bli ifråntagna sin last, antingen av laglösa eller av lokalbor, skulle
förmodligen ryktet gå och hamnen överges. KLINTE RAÄ 34 kan alltså för
nytillkomnas handelsmän ha varit en symbol för en organisation som stod
för säkerhet och framförallt hade en vilja att utföra handel.
Ytterligare ett indicium på att typ 2-anläggningarna kan kopplas samman med en ny sammanslutning med ett krigarideal påverkat av romersk
förlaga kan vara dess utbredning i förhållande till funna vapengravar från
samma tid – yngre romersk järnålder. Intressant för KLINTE RAÄ 34 så gjordes i slutet av 1800-talet en upptäckt vid (i folkmun kallad) Bönders backe, i
direkt anslutning till Klinteberget, av en vapengrav (SHM 5349). Fynden i
graven rapporterades vara funna ”bland ben” och utgjordes av en järnkniv,
belagt med bärnsten och elfenben, och två spjutspetsar av järn tillsammans
med bronsbeslag och en halvcirkelformad böjd ten (fingerring) av elektrum
(med 40 % guld). Ytterligare en vapengrav (5240) påträffades vid borttagandet av ett ladugårdshus i samma lokal och av samma person (tyvärr bestäms
platsen inte närmre men med stor sannolikhet är det i närheten av den förra
graven). Den innehöll ett eneggat svärd, en sköldbuckla och två spjutspetsar
– samtliga i järn – tillsammans med ett skelett. Två resta ”stenflisor” påträffades på var sin sida om huvudet och en mindre vid fötterna. De båda gra66

varna dateras till period V:I (Almgren & Nerman 1923: 125). Om man då
följer min framlagda hypotes om typ 2-anläggningens relation till en gruppering där en krigarideologi var central får man en förklaring till förhållandet
mellan KLINTE RAÄ 34 och de båda vapengravarna. Att gravläggas i närhet
till en konstruktion som KLINTE RAÄ 34 kan var ett försök till att visa närvaro
i landskapet och på så sätt hävda rätt till området genom kontinuitet bakåt i
tiden. En snabb blick på ett par andra potentiella typ 2-anläggningar som
LINDE RAÄ 5

och 6 och LAU RAÄ 67 visar att även dessa har vapengravar i

dess direkta närhet. Till exempelvis har i lokalen Kälder, som är lokaliserad
på södra sidan av Lindeberget på vilket de båda höjdborgarna är uppförda,
ett gravfält med vapengravar från period V:2 påträffats (SHM 11743). Även
LAU RAÄ 67

har med lokalen Halbjens/Bjärges, ca 1 km sydväst om höjdan-

läggningen, en klar geografisk närhet till vapengravar (SHM 13085).

5.2.2 En ceremoniell förskjutning: från hägnad till hall
Även om den huvudsakliga anledningen med uppförandet av dessa konstruktioner var att skapa en mental korrelation mellan det romerska riket och den
ledare som uppförde bör de ses som en militär konstruktion i form av en
befäst byggnation. Men då ett flertal dessa anläggningar även efter arkeologiska undersökningar har visat sig vara i princip tomma på kulturlager, och
många har en kuperad terräng eller till och med berghäll i dagern inom hägnaden, kan man sluta sig till att aktiviteten inom dessa var sparsam. Även om
de bör ses som fortifikatoriska konstruktioner kan deras syfte ha omfattat
andra aktiviteter än just krigiska sådana. Kanske fungerade de som en sluten
samlingsplats för medlemmar i denna nya organisation både vid praktiska
som ceremoniella tillfällen. Vid det senare kunde man här med ett gemensamt religiöst uttryck, i form av en av Mithraskulten påverkad dyrkan av
Oden som sedan skulle komma att förkroppsligas av brakteaten av typ C (se
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kapitel 4), förstärka den känsla av gemenskap som var nödvändig för gruppens organisation. Här etablerades en elitistisk, till stor del esoterisk, kultur
där man invigde nya medlemmar och befordrade andra. Man kan även tänka
sig att det var här som tanken om den gudomlige ledaren upprätthölls och
utvecklades. Genom dessa ceremonier, som innefattade genealogiska dikter
och epos, befästes föreställningen om anförarens gudomliga härkomst i romersk anda. Följaktligen en företeelse som känns igen från gästabuden i de
aristokratiska hallmiljöerna under folkvandringstid. Om man följer denna
tankegång kan typ 1-anläggningen användas som delargument. Det var med
denna konstruktion där vallen, med sin romerska förbindelse och ceremoniella anknytning, och gården, som kom att kopplas samman med individen
som härskade över den, smälte samman till en enhet. När behovet att uttrycka en koppling med det romerska riket genom byggnationen av typ 2anläggningen inte längre var nödvändigt förflyttades idén om ledarens auktoritet till gården och den nyuppkomna hallen.

5.3 KLINTE RAÄ 34: en mångbottnad konstruktion
Bilden nedan (Fig. 22) illustrerar min poäng om att typ 2-anläggningens
betydelse måste förstås som skiftande beroende på grupptillhörighet. Anläggningen bör i grunden ses som en fortifikatorisk byggnad – en germansk
konstruktion med romersk influens – men med ett flertal symboliska och
funktionella nivåer. Jag argumenterade ovan för att den återvändande germanska krigaren (arkitekten) använde ett för honom känt symbolspråk, i
form av det romerska fortet, när han sökte tillskansa sig makt och prestige
utanför etablerade kanaler, där framförallt släkt och kontroll över mark var
rådande. Detta innebar både en mental och materiell korrelation mellan honom som ledare och det mäktiga romerska riket där makt, medel och möjlighet till att uppföra en sådan konstruktion blev ett klart budkap om överhög68

het och dominans, men även åtskillnad, gentemot det omgivande samhället.
Lojaliteten mellan honom och de individer han knöt till sig i denna nya
gruppering upprätthölls med guld och styrkedemonstrationer (som byggnationer av typ 2), men även skapandet av en känsla av säregenhet gentemot
andra fraktioner i samhället.

•led i maktargumentation
•stärka lojalitetsband
•åtskillnad/överhöghet
•dominans över ett
område

•symbol för total
dominans (politiskt,
ideologiskt och
topografiskt)

•materialisering av den
gemensamma ideologin
•samlingsplats för följet
(funktionellt och/eller
ceremoniellt)

ARKITEKTEN

MEDLEMMEN

SAMHÄLLET

FRÄMLINGEN

•närvaro av
organiserad makt
•indikerar
trygghet/hot samt
vilja att handla

Figur 22. Illustration på de olika nivåerna man bör förstå KLINTE RAÄ 34 på.
Bild: författaren

För denna nya grupp blev anläggningen en materialisering av den gemensamma ideologin där krigaridealet var dominerande. Inom murarna kan man
tänka sig att dels funktionella och dels ceremoniella göranden avhandlades;
exempelvis de olika uttrycken Odenkulten skulle ha haft för medlemmarna.
Även för det övriga samhället blev konstruktionen en ständig påminnelse i
landskapet om den nya politiska och ideologiska maktfraktion som var närvarande. Förehavandena bakom murarna var uteslutande till för medlemmarna i denna fraktion och den dolda kultur som odlades genom detta bidrog
till att skapa den känsla av distinktion mellan dessa och samhället i stort.
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För främlingar, och framförallt då handelsmän som anlände vid hamnen, kan
anläggningen ha fungerat som en antydan på en organisation med möjlighet
erbjuda trygghet/utgöra hot. Den kan även ha setts som en garanti för handel
med värdefulla varor; som inte bara kräver en fungerande organisation utan
även välvilja.
Vid analys av vapengravarna från yngre romersk järnålder ser man att
dessa skiljer sig från övriga både i utformning och i gravmaterial. Detta tar
jag som ännu ett tecken på försöket till särskiljning med det omgivande
samhället denna grupp sökte skapa. Typ 2-anläggningen och gravformen är
alltså två olika uttryck för samma fenomen: särställning/åtskiljning. Att vapengravar från senare delen av romersk järnålder tycks vara placerade i närhet till typ 2-anläggningar är ytterligare ett indicium på deras samhörande.
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6.

FALLSTUDIE 3: FÖRÄNDRING I DEN YNGRE BRONSÅLDERSKULTEN

I detta kapitel analyseras LÄRBRO RAÄ 17 och dess plats i landskapet samt
relation till fornlämningsbilden. En ingående beskrivning av konstruktionens morfologi kommer även utföras då den skiljer sig stort åt typ 1 och typ
2. Då jag här anser att det är viktigt att se LÄRBRO RAÄ 17 i ett längre tidsperspektiv och tillhörandes ett större aktivitetsområde kommer andra företeelser
vägas in i studien, som till exempelvis rösen, skeppssättningar, skärvstenshögar, skålgropar etc. Gemensamt för dessa är att de alla kan beskrivas tillhörande den kultiska/religiösa sfären, till vilken även LÄRBRO RAÄ 17 bör
räknas.

6.1 LÄRBRO RAÄ 17 i ett bronsålderslandskap
Denna konstruktion uppvisar komplexa drag och är inte enhetligt uppbyggd,
ett intryck som förstärks möjligen på grund av sentida aktivitet (modern
brukningsväg och odling). Stenvallen mäter upp mot 270 m och är belägen
på en höjd som i väst begränsas av en brant. Vallens utformning utgörs dels
av en ensam rad lagda stenar och dels av partier med eventuell skalmurning
med resta kalk- och gråstenar (Fig. 23). Inom hägnaden finns ett registrerat
röse (17:2) som mäter upp mot 5 m i diameter och är uppbyggd av 0,1 till
0,2 m stora stenar. I mitten av denna finns en grop på ca 1,5 m i diameter
och 0,2 m djup. Två registrerade stensättningar har även påträffats inom
vallen där den ena (17:3) består av en rund (ofylld) kantkedja av 0,5-0,7 m
stora kalk- och gråstenar och som mäter 4 m i diameter. Ett par meter norr
om denna finns en 4 m i diameter stor rund stensättning (17:4) med stenfyllning (0,2-0,4 m). Ett gravklot av granit på 0,4 m i diameter är placerat i dess
norra kant. Utöver detta har dessutom ett antal upphöjningar observerats i
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stensättningarnas direkta närhet och som eventuellt kan vara ytterligare stensättningar.
Figur 23. Norra
delen av stenhägnaden. Bild: författaren.

Utmärkande för landskapet i området kring LÄRBRO RAÄ 17 är de två vikar
som sträcker sig inåt land från norr och söder (Fig. 25). Man har tidigare
antagit att dessa en gång bildat ett sund som delade av den norra delen av ön
(se t.ex. Hallin 2002: 26). För att undersöka detta måste man veta strandlinjens nivå under valda delar av förhistorien. Två mer omfattande arbeten rörande Gotlands bronsålder har berört problemet: Harald Hansson menar i sin
Gotlands bronsålder (1927) att bristen på ”användbara höjdsiffror” gör att
han inte behandlar bronsålderns nivåförändringar, dock med förbehållet att
delar av Gotland förmodligen redan under början av bronsåldern nått sin
nuvarande omfattning (Hansson 1927: 95). Gunilla Hallin poängterar dock i
sin Kummel, skepp och koksten (2002) att det råder stor skillnad mellan
klintkusten i nordväst och de flackare stränderna i syd, där strandlinjen skul72

le ha varit betydligt högre under äldre bronsåldern (Hallin 2002: 8). För de
spruckna ”skärgårdslandskap” som råder i nordöst vid LÄRBRO RAÄ 17 kan
man även ana att ett liknande situation som i söder. Under en arkeologisk
undersökning vid Uggarde Rojr (2009) i Rone socken på södra Gotland fastslogs att strandlinjen under senare delen av äldre bronsåldern här måste ha
varit runt 50 % av Litorinavallen, vilket för Lärbro skulle vara 12 meter
(Martinsson-Wallin & Wehlin 2010: 20-21; Sardén-Johansson 2009: 19).
Även om detta inte kan tas för exakt då skillnaderna mellan området kring
Rone socken och det i Lärbro kan skilja sig betydligt åt, kan det ändå användas som en utgångspunkt för vidare diskussion. Om då 12 meter antas för
den äldre bronsåldern kan en beräkning av strandlinjen under mellersta/tidigaste fasen av yngre bronsåldern på 10 meter vara någorlunda korrekt.

Ovan: Figur 24.
Gotland med undersökningsområdet
utmärkt. Karta:
författaren.

Höger: Figur 25.
Höjdanläggningen
Lärbro RAÄ 17 i
landskapet. Karta:
författaren
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Som bilderna nedan visar fanns ett sund som skar av den nordligaste delen
av ön när vattennivån var 15 meter över dagens (Fig. 26), och som i ljuset av
diskussionen ovan då förmodligen kan sägas vara under yngre delen av neolitikum. Under mellersta/senare delen av bronsåldern har sundet dragit sig
tillbaka men bildar fortfarande djupa vikar inåt landet (Fig. 27).

Figur 26. Beräknad strandlinjen
under yngre neolitikum (15 m).
Karta: författaren

Figur 27. Beräknad strandlinje
under mellersta/ yngre bronsåldern
(10 m). Karta: författaren
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Intressant vid analysen av LÄRBRO RAÄ 17 är att en mindre vik placerar platsen på vilken höjdanläggningen sedan anlades på i direkt anslutning till havet under yngre neolitikum, och betydligt närmare strandlinjen även under
mellersta bronsåldern. Om kartbilden sedan kompletteras med fornlämningsbilden (Fig. 28) kan man sluta sig till att LÄRBRO RAÄ 17 anlades i en
mycket rik bronsåldersmiljö, som jag tror bör studeras i ett längre tidsperspektiv. Ett förbehåll som måste nämnas är att de rösen, skeppssättningar
och skärvstenshögar som är medtagna inte nödvändigtvis hör hemma i
bronsålder, utan kan vara spridda över tid. Men med den vetskapen kan de
ändå indikera aktivitetsområden för bronsåldersmänniskorna.
Som nämns ovan tror jag man med fördel kan se LÄRBRO RAÄ 17 som en
del i en större enhet i ett längre tidsperspektiv. Genom undersökningar av
rösen från norra Gotland, som exempelvis Kauparve-röset i Lärbro (äldre
bronsålder), ett röse vid Källstäde, Lärbro, (yngre stenålder – yngre bronsålder) och Hau-röset i Fleringe socken (yngsta stenålder – yngsta bronsålder
(Hallin 2002: 15-21 m. ref), kan man sluta sig till att vissa uppkom redan i
slutet av neolitikum, och användes (eller återanvändes) till slutet av bronsåldern. Skeppssättningarna uppkommer som fristående monument på Gotland
under yngre bronsålder för att sedan under äldre järnålder återigen täckas av
rösen eller högar (Burenhult 1999: 75). Skålgroparna och framförallt skärvstenshögarna är komplicerade företeelser med olika utformanden som förtjänar en mer noggrann behandling. Här kommer jag dock nöja mig med att slå
fast att även de kan sägas tillhöra perioden yngre stenålder – äldre järnålder.
På Gotland har endast tre områden med hällristningar påträffats – Bjärges
gård i Lye socken, en lokal på Fårö samt vid Hägvide gård i Lärbro socken –
där den sistnämnda är lokaliserad endast dryga 4 km norr om LÄRBRO RAÄ
17.

Hällristningslokalen (LÄRBRO RAÄ 303) mäter upp mot 11,5 x 7 meter och

består av drygt ett 30-tal skepp, skaftade kantyxor, fotsulor och skålgropar,
idag övertäckta för att skyddas mot vittring (Fig. 29) (Nordin 1911, Hallin
2002: 25-26). Detta är motiv som även återfinns på Fårölokalen (FÅRÖ RAÄ
75

379)

med tillägget av ett djur och ett svärd. Yxorna och skeppen vid Hägvide-

lokalen är förmodligen från tiden senneolitikum/äldre bronsåldern (23001500), medan fotsulorna sannolikt är yngre (Burenhult 1989: 81-82)

Figur 28. Fornlämningsbilden på norra Gotland med strandlinjen under mellersta/yngre bronsåldern. Karta: författaren
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Figur 29. Hägvideristningen i Lärbro. Efter Nordin 1911: 146

När det kommer till frågan om boplatsområden från bronsåldern i närheten
av höjdanläggningen så framkom vid en arkeologisk underökning av ett
gravfält (LÄRBRO RAÄ 144:1) i slutet av 1960-talet en yta med stolphål, härdar
och en stor kvantitet med keramik (LÄRBRO RAÄ 144:2). Området är beläget
vid Stora Vikers vilket är lokaliserat ca en kilometer öster om den södra
änden av den norra viken med dagens strandlinje. Denna potentiella boplats
kan med keramiken dateras till ”bronsålderns senare del” (Rydh 1967; rapport). I förhållande till den beräknade strandlinjen under denna tid så skulle
boplatsen vara lokaliserad omedelbart vid vikens östra strand.
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6.2 Ett framväxande rituellt landskap
Om man tar som utgångspunkt de registrerade rösena, vilka ett flertal som
visats har sin uppkomst redan under senneolitikum, syns ett tydligt mönster i
att de är placerade på båda sidor längs den djupa vik (eventuellt sund) som
skär in i landskapet norrifrån (Fig. 28). I ett kommunikativt perspektiv spelar
naturligtvis denna havsbukt en stor roll – som angöringsplats och följaktligen mötespunkt – och det förstärks av den potentiella boplats som uppmärksammats vid Stors Vikers (se ovan). Trots att denna daterades till yngre
bronsåldern kan man tänka sig att området i stort var lämplig som boplats i
början av bronsåldern då viken sträckte sig än längre in i landet. Studerar
man även spridningen av rösena längre österut kan man tyda ett mönster då
varje ö som bildar den skärgård som var rådande under äldre bronsåldern har
minst ett röse i dess högre del. Likaså finns rösen på de utskjutande uddarna
i samma område i direkt närhet till kusten. Arkeologiska undersökningar
visar att många av dessa rösen återanvändes under stora delar av bronsåldern
till och med över gången till äldre järnålder. Detta tyder på att platserna fortsatt vara betydelsefulla även efter konstruerandet. Följaktligen kan rösena
även användas som indikatorer på viktiga kultiska platser under senare delar
av bronsåldern, en bild som kan kompletteras med skeppssättningarna.
Spridningen av dessa kan sägas följa rösenas placering med omkringliggandet av den norra viken och den östliga skärgården, med tilläget att de även
har en något sydligare spridning i närheten till höjdanläggningen. Utifrån
detta skapas känslan av ett territorium som utmärks och avgränsas genom
placerandet av rösen och skeppssättningarna vid väl synliga platser där
främmande folk kan tänkas anlända. Som nämndes ovan bildas en inbuktning i kusten i direkt anslutning till LÄRBRO RAÄ 17 (vid beräkning av strandlinjen 15 meter över dagens) som gör att det röse som finns inom hägnaden
låg ett stenkast från havet (Fig. 28).
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Benämningen skärvstenshög inbegriper ett flertal olika lämningar av
olika karaktär. Somliga ser vissa av dem som boplatsindikationer (exempelvis Hallin 2002) och andra ser dem som mer rituella lämningar (exempelvis
Kaliff 2007; Noge 2009). Med det i åtanke, och trots att de även förekommer
under senneolitikum och äldre järnålder, kommer de här att fungera som
indikationer på bronsåldersaktivitet generellt. Deras utbredning är relativt
omfattande i ytan men inte i antal och de har en tendens att ligga något längre inåt land än rösena och skeppssättningarna. Knappt 100 meter nordväst
om LÄRBRO RAÄ 17 finns en mindre koncentration med registrerade skärvstenshögar, samt ytterligare ett par något mer söder och norr om höjdanläggningen. Likaså någon kilometer nordväst om Hägvideristningen finns en
samling skärvstenshögar. Utöver dessa tycks de vara glest spridda över hela
den norra delen av Gotland.

Figur 30. Strandlinjen under senneolitikum (15 m), tillsammans med fornlämningsbilden. Observera Hägvideristningens (stjärnan) närhet till sundet samt höjdanläggningens närhet till havet. Karta: författaren
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Skålgroparna är relativt lätträknade och tycks vara samlade i de centrala
delarna av området, dels i närhet till ansamlingen med rösen invid vikens
stränder och dels i Hägvideristningens omgivning. Ett par registrerade skålgropar finns även på de nordligaste delarna av ön, och ytterligare en på Fårö.
Hällristningslokalen i Lärbro ligger idag mellan de båda vikar som sträcker
sig inåt landet och ett antal kilometer från havet. Men som visats ovan så
gick det sund som åtminstone fanns under senneolitikum (tiden då de första
ristningarna framställdes) tvärs igenom landskapet och placerar då ristningarna endast ett hundratal meter från denna vattenväg (Fig. 30).
Sammanfattningsvis bör man kunna dra ett par slutsatser från genomgången ovan. Sundet, och den efterkommande viken, spelade en stor roll i
val av plats för gravmonumentet och den för Gotland i det närmsta unika
hällristningen. Det är här den största ansamlingen av rösen finns vilka omgärdar havsviken från inloppet till och med dess spets i söder. Hällristningen
är lokaliserad mellan de två vikarna som en gångs bands samman av sundet.
Detta indikerar platsens centrala roll från yngre neolitikum till yngre bronsålder, eventuellt som plats för möten och kommunikation för både lokala och
långväga kontakter. Val av plats för den eventuella boplatsen förstärker denna bild av ett viktigt område i landskapet. Spridningen av skeppssättningarna
och skärvstenshögarna mer söderut mot höjdanläggningen tyder på en liten
förskjutning, eller utökning, av det rituella landskapet. Skeppssättningarna
placering längs den sydöstra, men även norra, kusten tyder på att de även
kompletterar rösena som gränsmarkörer. Att platsen för LÄRBRO RAÄ 17
tillskrevs betydelse redan under äldsta delarna av bronsålder kan indikeras
framförallt av strandlinjens förhållande till röset på platsen. Om man utgår
från att höjdanläggningen är av Odensala-typ är den uppförd i flera olika
faser, över en längre tid. Dessa stadier diskuteras nedan.
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6.2.1 De olika faserna i LÄRBRO RAÄ 17
Höjdanläggningen består av ett antal olika konstruktioner som kan ses som
uppbyggda över en längre tid. Då anläggningen även uppvisar liknande konstruktionsdetaljer som den utgrävda höjdanläggningen i Odensala (kap 3.1.3)
kan man resonera kring förhållandet dem emellan. Om man ser till Lärbroanläggningens vall är den likt Odensala-anläggningen diffus och även bitvis
åtskiljd i sektioner. Delvis påminner den mer om en enkel rad med stenar än
om en stenvall. Bredden på stenhägnaden är även det en indikator på samröre med Odensala-typen då dimensionen på båda dessa är ytterst ojämn. Intrycket är att det snarare rör sig om ett symboliskt avskiljande av den inre
ytan än om ett reellt försök till utestängande. Odensala-anläggningen består
av två vallar där den inre dateras till yngre bronsålder och den yttre till
bronsålder till och med äldre järnålder. Om man följer detta i studiet av
LÄRBOR RAÄ 17

innebär det att vallen är en komplettering av komplexet vars

första del då logiskt borde vara röset i mitten (17:2). Ett liknande sammanhang uppvisar även Odensala-anläggningen där, på den högsta punkten i
mitten av hägnaden, en större stensättning påträffades innehållandes ben från
vuxen och barn. Som nämnt i kapitel 3 kunde en sekundärbegravning i stensättningens utkanter datera den till mellersta bronsåldern. Eventuellt kan då
följaktligen huvudgravarna vara betydligt äldre. Utöver dessa påträffades ett
flertal stensättningar i och runt vallen vilka dock inte var synliga innan avtorvningen. Lärbro-anläggningen har å andra sidan två i ytan synliga stensättningar (17:3, 17:4), och eventuellt ytterligare några som man inte mer än
kan ana ovan mark. Centralt för Odensala-anläggningen är de aktivitetsområden utanför hägnaden där bland annat huslämningar, härdgropar och bengömmor från människa framkom. Naturligtvis kan ett liknande förhållande
inte påvisas för LÄRBRO RAÄ 17 utan en arkeologisk underökning, men det
förefaller inte vara helt otroligt att området kring anläggningen är lika viktig
som de synliga konstruktionerna.
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Ser man till relationen till det omkringliggande landskapet finns även där
likheter mellan de båda höjdanläggningarna. Odensala beskrivs som att ligga
på en väl genomtänkt plats ur ett kommunikativt perspektiv i och med närhet
till vatten under bronsåldern. Samtidigt kan den sägas vara lokaliserad i utkanten av två bebyggelseenheter. Då bestämda bronsåldersboplatser på Gotland är lätträknade kan det vara svårt att se ett förhållande mellan utmark/närhet till dessa. Men i förhållande till den potentiella boplatsen vid
Stora Vikers (något norr om den stora rösesamlingen kring den norra viken)
kan den i alla avseenden inte sägas vara placerad i en direkt närhet till boplatsen. Som nämndes ovan är Lärbro-anläggningens förhållande till havet
centralt. Om röset (17:2) likt andra rösen i området kan dateras till senneolitikum/äldsta bronsåldern placeras platsen i direkt anslutning till havet.
Sammanfattningsvis kan man alltså börja se sammanhanget mellan de
olika konstruktionerna i LÄRBRO RAÄ 17. I och med uppförandet av röset
under yngre neolitikum/äldre bronsålder togs platsen i besiktning för första
gången. Platsen var väl vald vid en djup vik i utkanten av boplatsområdet.
Det var avskiljt men samtidigt lättåtkomligt. Av någon anledning fick platsen en speciell betydelse, kanske genom personen/personerna som begravdes
i röset eller den mytbildning som knöts till området, och en för området unik
tillbyggnation i form av en stenvall uppkom under mellersta/yngre bronsåldern. Plötsligt fanns ett behov av att i landskapet inhägna ett område, om
endast bara symboliskt. Behovet av denna utmärkning måste beskrivas som
en förändring i kultutövandet. Det flertal stensättningar som finns inom detta
område kan ses som en del av brukandet av platsen där även ytan utanför
hägnaden var betydelsefull.
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6.3 Sammanfattande diskussion: Evighet i landskapet
Typ 3-anläggningen är i arkeologiskt sammanhang en ny företeelse med
endast ett exemplar arkeologiskt undersökt (se Olausson 1995). Detta innebär att forskningen har mycket kvar att behandla när det kommer till frågor
som hur de olika aktivitetsområdena förhåller sig till hägnaden; hur de olika
faserna relaterar till varandra; varför behovet av att med sten inhägna en
kultisk plats plötsligt uppkommer? etc. Andra frågor som uppkommer är hur
stort område komplexet hade som funktionssfär och ifall platsen brukades av
endast en grupp människor eller om det var det en regional mötesplats?
Kanske skapas fler frågor än svar av genomgången ovan, men att belysa
denna nya arkeologiska konstruktion i ett tidsmässigt sammanhang kan förhoppningsvis generera intresse och även bilda en grund för framtida studier.
I det följande tänker jag främst behandla fenomenet att man under andra
halvan av bronsålder nu kände ett behov av att markera en höjd med en permanens som inte tidigare skådats.
Det finns flera dimensioner i att använda sten som byggnadsmaterial.
En central del är den beständighet materialet uppvisar. Man utnyttjade sten
med en föreställning om att man byggde för evigheten, vilket det även kan
sägas ha gjort då konstruktioner tusentals år efter uppförandet fortfarande
finns att beskåda i landskapet. Att, som i fallet med typ 3-anläggningen,
användas sig av sten för att inhägna ett område som användes för kultiska
ändamål kan således innebära att själva platsen var tänkt att vara helig i all
oändlighet. Det kan samspela med observationen ovan att Lärbroanläggningen förmodligen anlades i en utmark, som många rituellt viktiga
platser ofta är. Flera forskare har framhållit att sten i en skandinavisk kontext
inte bara bör ses som ett byggnadsmaterial utan även innehavande av andra
kvaliteter som kan knytas till mer andliga sfärer (exempelvis Kaliff 1997:
106-116; Cassel 1998: 100-104). Man kan i etnografiskt material se en liknande tankegång om stenens betydelse och val av plats. Även om etnogra-
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fiska observationer inte rakt av kan användas i ett skandinavisk förhistorisk
sammanhang kan det ändå illustrera potentiella inställningar till sten som
man enbart i arkeologiskt material inte kan tyda. Till exempelvis hade användandet av sten i Polynesien ett flertal symboliska värden. Stenen ansågs,
med dess varaktiga karaktär, vara det främsta uttrycket för permanens och
som då var lämpligt som ett medium och förvarare av mana (övernaturliga
kraft). Om till exempelvis en man fylld med mana använde en specifik sten
att sitta på eller vila sig emot blev den stenen fylld med mannens gudomliga
krafter. När samma sten sedan hade blivit brukat på liknande vis av hövdingar och präster i generationer blev den alltmer helig och mäktigare som medium för kontakt med andarna (Handy 1927: 179-180). Att sten kan ha setts
som permanent inte bara i material utan även i tid förefaller också möjligt.
Till exempelvis användes i Nya Zeeland och på Sällskapsöarna sten som ett
sätt att markera sin rätt till land. Stenarna placerades vid gränserna av familjens ägda mark och då dessa blev placerade under deras förfäders tid ansågs
de mycket heliga, och att angripa dessa stenar skulle resultera i antingen död
eller sinnessjuka (ibid.). Stenen skulle alltså ligga där den blev placerad i en
oöverskådlig framtid. För diskussionen om Lärbro-anläggningen kan detta
belysa tanken om platsen användande. Redan med uppförandet av röset beslagtogs denna specifika plats. Anledningen var kanske lägets närhet till
havet där möjligen synlighet eller lättåtkomlighet, trots sin avskiljda placering, var centralt. En intressant följdfråga är varför just endast denna grav, av
den stora mängd andra rösen i regionen, blev utvald till att inhägnas under
senare delen av bronsålder. Det var varken i dimensioner eller i placering det
mest monumentala, utan var med sina fem meter i diameter och 0,6 meter
hög snarare bland de minsta. Här får man nog leta efter svaret i den betydelse som tillskrevs platsen genom röset. Möjligen var individen/individerna
som begravdes i detta gravmonument av stor betydelse för en senare ledar;
kanske hävdade denne släktskap, reellt eller konstruerat, till den gravlagde.
En förfaderskult som tog sitt uttryck på ett nytt sätt – med avskiljandet.
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Stenvallen/markeringen var som nämnts ovan inte menat att utestänga fysiskt, utan bör snarare ses som en avgränsning inom vilken inte vem som
helst fick beträda (eller möjligen att det endast var tillåtet vid vissa tillfällen).
En aspekt som kan tänkas stödja detta antagande är att vid undersökningen
av kulthägnaden i Odensala framkom aktivitetsområden utanför hägnaden
som kan ha använts vid förberedningen av offer som sedan lades inom det
avskiljda området (Olausson 1995). Området innanför skulle alltså kunna
motsvara platsens helgedom medan området utanför tillhör den mer sekulariserade sfären. Ytterligare en infallsvinkel man bör begrunda här är om själva
byggnationen av hägnaden innehade rituella aspekter. Uppförandet av kungliga tempel på Sällskapsöarna innehöll ett flertal ritualer där hela samhället
placerades under ett helgad tabu där arbetarna var avskilda så att de skulle
vara fri från all influens från ondska (Handy 1927: 172). Hörnstenen innehade även en särskild roll i konstruktionen av en ny helgedom. Då dennas
funktion var att förbinda den nya platsens gudomlighet med äldre platser för
dyrkan hämtades stenen alltid från ett äldre tempel. Vidare placerades även
ett människooffer under denna betydelsefulla sten (ibid.). Ett liknande fenomen finns på Gotland där man ofta finner malstenar inbyggda i stenhusgrunderna från yngre romersk järnålder (Cassel 1998: 102-103). I Lärbroanläggningens fall är det anmärkningsvärt att man inte använt sig av sten
från röset till byggnationen av stenhägnaden. Detta tyder på att röset fortfarande tillskrevs betydelse århundraden efter dess anläggelse. En infallsvinkel
som kan vara användbart i diskussionen om användning och återanvändning
av platser i landskapet är som nämnts historikern Pierre Noras idéer om åtskillnaden av minne och historia. För den här studien är Noras diskussion
om minnet väsentligt samt hans åtskillnad på minnesplatser och minnesmiljöer. Han menar att historien endast är det moderna samhällets sätt att selektivt organisera minnet och de tillhörande skapade minnesplatserna, t.ex. museer, arkiv, firandet av årsdagar etc., är avsiktligt formade för att det inte
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finns något spontant minne kvar (Nora 2001: 372). Minnet, däremot, menar
han kan exemplifieras i traditionella samhällen och det
fortsätter ständigt att utvecklas, öppet för hågkomstens och glömskans dialektik, omedvetet om att det gradvis deformeras, känsligt för manipulation och
appropriation, försänkt i långvarig slummer och periodvis återuppväckt (ibid.
366-367).

Minnesmiljöer benämner han alltså de platser som genom muntlig tradition
uppbär ett ursprungligt kollektivt minne om områdets historia (ibid. 365). I
en skriftlös tid som yngre bronsåldern borde onekligen det traderade minnet
vara starkt utvecklat och idéer, riktiga eller fiktiva, om platsers och monuments betydelse vara bevarat i otaliga berättelser och sagor. En sista aspekt
av användningen av sten som material är dess fastlåsande av landskapet, och
därmed även medvetandet kring företeelsen det berör. Kerstin Cassel menar
att de gotländska stenhusgrunderna och stensträngarna som uppkommer i
yngre romersk järnåldern kan ses som ett försök till att göra rådande sociala
strukturer mer permanenta och synliga i landskapet i en tid då de utsatte för
konkurrens från andra nya idéer om social organisation (Cassel 1999). Ser
man Lärbro-anläggningen ur ett liknande perspektiv kan det plötsliga behovet av att med sten inhägna ett område knytas till en tid då förändring hotade
ett äldre tankesystem, och känslan av att behöva hävda en ursprunglig idé
skapades. Exempel på en sådan förändring kan tänkas vara ett för området
nytt trosystem med tillhörande kultutövande.
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7.

SAMMANFATTANDE SLUTSATS: EN FORNLÄMNINGSKATEGORI MED VARIATION

Gotlands fornborgar har traditionellt delats in i tre grupper – klintborgar,
flatmarksborgar och myrborgar. På grund av att så få av dessa konstruktioner
har blivit arkeologiskt undersökta har idén om att topografisk placering indikerar en liknande funktion och datering följt med in i modern arkeologisk
forskning. Studiens främsta syfte är att således att dekonstruera idén att den
gotländska ”klintborgen” utgör en enhetlig fornlämningskategori genom att
bilda subkategorier inom de 28 registrerade höjdanläggningarna. Problemet
attackeras på ett flertal fronter där ett första naturlig steg är att kritiskt granska tidigare arbeten om ämnet, och termer inom detta, för att bilda sig en förståelse för forskningsfältets framväxt. Från att den arkeologiska disciplinen
kom att intressera sig för dessa lämningar i slutet av 1800-talet och långt in i
andra halvan av 1900-talet kan man argumentera för att arbeten inom fältet
skapades i något som kan beskrivas som ett tolkningsparadigm. Förklaringarna bestod i princip uteslutande av fortifikatoriska och militärstrategiska
utläggningar där brister inom en sådan norm resonerades bort. Om det finns
en stark tradition att knyta dessa på krön belägna vallar till militära aktiviteter ökar risken att utan djupare reflektion använda termer hörande till denna
sfär i antikvariska beskrivningar av dessa. Detta, menar jag, skedde vid den
moderna registreringen av vissa av dessa lämningar där termer som ”vallgrav” och ”förborg” står att finna i FMIS. Ett sådant ogrundat konstaterande
kan även påverka en senare arkeologisk undersökning, som i sin tur naturligtvis bildar grunden till den slutgiltiga tolkningen. Även begreppet fornborg (samt även klintborg/höjdborg) kan här kritiseras och är enligt mig
opassande att använda inom diskursen på grund av sin anknytning till fortifikation och andra militära aspekter. När sedan arbeten influerade av postprocessuella strömningar under 1990-talet och början av 2000-talet istället
kom att fokusera på lämningarnas mentala och rituella kvaliteter fick forsk-
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ningsfältet en nyinjektion. Dock, menar jag, missade även dessa studier målet genom att inte heller ta hänsyn till dels de olikheter lämningarna uppvisade, dels de empiriska data som faktiskt är tillgängliga. En mellanväg mellan
dessa infallsvinklar är eftersträvansvärt.
Baserat på de sparsamma men ändå existerande arkeologiska data för
dessa anläggningar, kompletterat med undersökningar och diskussioner om
fastlandsmaterial från Mälardalen och Östergötland, identifieras tre olika
anläggningar inom höjdanläggningarna. Den första, typ 1, kan beskrivas som
en befäst gård som utvecklas under folkvandringstid och som exemplifieras
av Herrgårdsklint på Östergarnslandet i östra Gotland. Dock bör detta komplex ses som mycket mer än en bosättning bakom ett försvarsverk. Väsentligt är att se Herrgårdsklint som en dominerande enhet över Östergarnslandets handel och agrara produktion, samt även i relation till äldre respektive
nya maktargument. Herrgårdsklints kontroll över Östergarnslandet innefattade den viktiga handeln med omgivande landområden – svenska fastlandet,
Baltikum, kontinentala Europa – men även kontrollerande av det mer närbelägna agrara omlandet. Då inget tyder på att odling fanns i den direkta närheten var Herrgårdsklint beroende av spannmål och andra varor som snabbt
kunde skickas till de boende på klinten genom vattenvägar. Denna elitistiska
boning var dels en symbol för långväga kontakter med kontinenten och en
utveckling av mötet med det romerska riket som hade tagit sin början redan
under romersk järnålder, och dels ett led i den differentiering av det omgivande samhället som den nya eliten sökte. Istället för att åberopa land och
förfäder i sökandet efter makt enligt rådande norm söktes genom uppvisandet av ett i området unikt know-how högre samhällspositioner. Detta knowhow förkroppsligades bland annat genom att särskilja sig från det övriga
samhället genom ett nytt icke imiterbart levnadssätt – en permanent boning
på höjd – och en stark organisation som kunde upprätthålla kontrollen över
omlandet. Typ 1 bör ses som kulmen av en utveckling där kontinentala egenskaper var eftersträvansvärt vid maktanspråk. Jag menar vidare att studiens
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typ 2, en befästning från romersk järnålder, föregår Herrgårdsklinttypen och
introducerar denna nya sortens organisation som sedan blomstrade under
folkvandringstid.
Typ 2 liknar Herrgårdsklintstypen i form och placering men saknar boplatslämningar inom hägnaden och kan även dateras något tidigare; yngre
romersk järnålder. Här exemplifieras den av KLINTE RAÄ 34 på västra Gotland. Jag menar att denna konstruktion bör ses som föregångare till Typ 1
och den förstås bäst genom att ta hänsyn till de olika grupperna i samhället
under denna tid. Man kan med fördel koppla samman denna konstruktion
med den hemvändande krigaren som efter år av deltagande i kampanjer inom
den romerska armén använde ett för honom välkänt formspråk, det romerska
fortet, när han ville tillskansa sig makt. Denna hade antingen med sig ett
följe, eller skapade sig ett, för vilka detta monument materialiserade denna
nya organisation vilken genomsyrades av en krigarideologi med lojalitet till
ledaren och den egna gruppen. Konstruktionen användes som ett sätt att från
övriga samhället särskilja denna nya organisation, som kom att utmana det
äldre systemet där lojalitet mot släkten och stammen var centralt. En sådan
medveten differentiering finns även i den yngre romerska järnålderns vapengravar som tycks uppvisa ett samröre med typ 2-anläggningen. För det övriga samhället var konstruktionen en politisk, ideologisk och geografisk påminnelse om denna nya organisations dominans över framförallt handeln,
men även över området i stort. För de främlingar som genom handel kom i
kontakt med området symboliserade konstruktionen den potentiella trygghet
eller hot som organisationen utgjorde. Typ 2-anläggningen kan även ha fungerat som ett praktisk och/eller ceremoniell samlingsplats för följet vars ledare var beroende av att med romersk förebild kopplas samman med en gudomlighet, ett tankesystem som sedan skulle materialiseras genom guldbrakteaten. Inom denna inhägnade, avskilda samlingsplats reciterades dikter och
sånger vid ceremoniella tillfällen som genealogiskt knöt ledaren till en gudom. De hade följaktligen en liknande roll som de aristokratiska hallmiljöer89

na skulle få under folkvandringstid. Att sedan utvecklingen gick mot att bosätta sig inom denna hägnad (typ 1) gjorde att dessa romerska aspekter blev
synonymt med gården och i förlängningen individen som härskade över
denna.
Studiens typ 3 skiljer sig betydligt från de övriga två och utgörs av en
kulthägnad från bronsåldern/äldre järnåldern och exemplifieras här av LÄRBRO RAÄ 17.

Den kan beskrivas som att vara placerad vid en ur kommunika-

tiv synvinkel lätt åtkomlig plats i utmarken, och karakteriseras av flera olika
faser, där själva stenhägnaden är mer symbolisk än utestängande i sina dimensioner. Man bör med fördel se denna lämning ur ett längre tidsperspektiv
både i förhållande till det rituella lanskapet i regionen, samt även den specifika anläggningen i sig. Ett röse, förmodligen från äldsta bronsålder, är den
första aktiviteten i området som sedan följa av stenhägnaden och ett antal
stensättningar från senare delen av bronsålder/äldsta järnåldern. Förhållandet
mellan dessa konstruktioner och en förklaring till varför just detta röse, av
områdets otaliga, valdes ut till att inhägnas är två centrala frågeställningar.
En infallsvinkel är att ta hänsyn till det traderade minne som med stor sannolikhet knöt individen/individerna begravda i röset, eller monumentet i sig, till
speciella berättelser och som sedan användes eventuellt i kulten av förfäder.
Även bruket av sten som byggnadsmaterial och tillskrivna egenskaper kan
hjälpa till att vidga bilden av denna än så länge relativt outforskade fornlämningskategori. Då stenen symboliserar något permanent kan det argumenteras att behovet av att plötsligt inhägna ett område samtidigt var ett sätt att
bevara äldre tankar om kultutövandet i en tid av förändring.
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