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Bronze Age settlement areas and settlements on Gotland- invisible but still they do exist
 
ABSTRACT 

In this thesis settlement areas and settlements from the Bronze Age on Gotland are in focus. The island 
of Gotland in the middle of the Baltic Sea is famous for its rich archaeological remains of monuments 
and relics from all pre-historic periods, and the Bronze Age (1700-500 BC) especially is well repre-
sented. There are nearly a thousand cairns, over 300 stone-ship settings and a large amount of bronze 

ten years of the 21th century offers new and refreshing interpretations concerning settlements and 
houses from the period in question on both a regional level and in more comprehensive studies across 
Scandinavia. This is due to continued advances in archaeological methods to see the invisible remains 

-

-

The theoretical framework is a hermeneutic approach in the study of the relations of each cont-

have to relate to the meaning of landscape and islands. To get closer to the society and the social orga-
nisation, my aim is also to come closer to the people who lived their daily lives on Gotland during the 
Bronze Age and to consider the question of the chiefdoms and the social organisation. 

Key words: Settlement areas, Settlements, Gotland, Bronze Age, visible-invisible remains, daily life.  
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1. INLEDNING

1. 1 Introduktion
Arkeologer gräver både bildlikt och bokstavligt 
och det kan därför också betyda att gräva sig 
djupare ner i en problemställning för att nå en 
ökad förståelse och nya tolkningsmöjligheter. 
Det är vad jag ämnar göra i detta arbete, dvs. att 
fördjupa mig i en del av de frågor och företeelser 
jag tog upp i min studie: Kummel, skepp och kok-
sten. En studie om bosättningsområden och soci-
al struktur under bronsåldern på Gotland (Hallin 
2002, lic.-avhandling) och även att diskutera 
de tolkningsförslag jag då framförde. Fram till 
2000-talets början fanns det inga tydliga hus-
lämningar från bronsåldern på Gotland även om 
det fanns indicier på boplatslägen. Det har till 
viss del förändrats idag. Förhistorien är så klart 

fynd och lämningar, andra teoretiska angrepps-
sätt och utvecklandet av nya metoder gör att de 
historier om forntiden som skapas, ständigt kan 
omtolkas och omskrivas. Under 2000-talet har 
det publicerats en rad nytolkande arbeten utan-
för Gotland som i många fall rör frågor om bo-
sättningar, boplatser och hus från bronsåldern, 
dels på regional nivå men också övergripande 
synteser om bebyggelse och samhällsstruktur 
i ett skandinaviskt perspektiv har presenterats 
(se kap. 3).

Det område som jag fokuserar på är alltså 
fortfarande Gotland och bronsålderns boplats-
problematik. Det jag kom fram till i min lic.-av-
handling var att boplatsområdena på ön ska 
sökas där andra synliga och samtida lämningar 

att skärvstenshögarna ger de indirekta ledtrå-
darna till boplatserna. Det antagandet vilade på 
att de undersökta skärvstenshögarna, dock få 

-
rial som sågs som rester från en hushållssfär. Det 
är många forskare idag som ifrågasätter den-
na tolkning och skärvstenshögarnas ”roll” eller 
”roller” är en i allra högsta grad fortsatt het frå-
ga. (Diskussionen om skärvstenshögar fortsät-
ter i kap. 5). En del av det jag tidigare tagit upp 
(Hallin 2002) återges i många fall i detta arbe-
te och kommenteras i ljuset av senare käll- och 
forskningsläge. Under 2000-talet har det även 
på Gotland, framför allt då i Visby, skett större 

sammansatta boplatslämningar vilka många 
har gett dateringar till bronsåldern. Det gör att 
jag kan göra en fördjupad analys i syfte att få en 

ökad förståelse för bronsålderns ”osynliga” bo-
platser och bosättningsområden. Utgångspunk-
ten i arbetet är att bronsålderns bosättningsom-
råden och boplatser på Gotland syns inte men 

för att citera en välkänd visrad. Det 

från andra landskap där bronsåldersboplatser 
varit i det närmaste totalt okända men de har 
synliggjorts efter stora ytavbaningar framför 

vi dem på Gotland utan dessa stora grävningar, 
det är frågan. 

Forskningen om Gotlands bronsålder har 
inte varit framträdande och mellan Harald 
Hanssons avhandling om Gotlands Bronsålder 
från 1927 till den av Joakim Wehlin framlagda 
avhandlingen om Östersjöns skeppssättningar. 
Monument och mötesplatser under yngre 
bronsålder (2013) har det gått 86 år.  De brons-
åldersundersökningar där emellan som ändå 
gjorts har varit inriktade på enskilda objekt som 
gravar och depåfynd. Den historiskt inriktade 

1979; Windelhed 1991) har visat på möjligheten 

boplatslämningar även från bronsåldern och en 
del av dem tog jag som utgångspunkt i diskussio-
nen om bosättningsområden (Hallin 2002:36ff). 
Därtill har många studenter vid Högskolan på 
Gotland varit involverade i mitt projekt Brons-
ålder på Gotland, dels i de undersökningar jag 
gjort i Liffride i Alskog socken, dels har många 
under årens lopp valt att fördjupa sig i olika pro-
blemställningar rörande bronsålder på Gotland 
som lagts fram i kandidat- och magisteruppsat-
ser. Flera projekt med inriktning mot Gotlands 
bronsålder har också påbörjats vid Högskolan 
på Gotland under 2000-talet där docent Helene 

-
ka angreppssätt tillfört, och kommer att tillföra 
en fördjupad kunskap om delar av bronsåldern 
(se vidare kap. 2). Det man kan konstatera är 
dock att det är de manifesta lämningarna som 
varit i fokus och fortfarande i hög grad är det av-
seende forskningen om Gotlands bronsålder. 

Det är ofta de synliga, och monumentala 
gravanläggningarna, som gett underlag för en 
tolkning av ett hierarkiskt bronsålderssamhäl-
le med utvecklade ritualer kring begravnings-
ceremonierna. Andra synliga lämningar från 
bronsåldern, som hällristningar och bronsfynd, 
förstärker ytterligare bilden av ett samhälle ge-
nomsyrat av ritualer. Det vi ser är monumenten 
som troligen just på grund av sin monumentali-
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vilka gravgåvor. Det blir tolkningar som utgår 
från de döda och deras gravar men de döda byg-
ger ju inga monument. Det till trots är det sällan 
som de efterlevande, de som uppförde monu-
menten, kommer till tals (Goldhahn 2006:172). 
Vilka företeelser och fenomen i människornas 
liv monumentaliseras och vilka gör det inte? Är 
det enbart de för oss idag synliga lämningarna, 
ofta då med konnotationer till ritualer kring dö-
den, som var tänkta att förbli synliga? Är det ge-
nomgående så att det är det rituella som är det 
synliga medan det vardagliga är helt osynligt? 

av E4:an norr om Uppsala uppdagat av boplats-
er, rituella platser och andra företeelser, som vi 
knappt känt till tidigare (Hagerman 2011 och se 
kap. 3), visar att vi inte endast kan utgå ifrån det 
uppenbart synliga i vår tolkning, utan att även 
det för oss ”osynliga” måste tänkas med för att 
nå en ökad förståelse. 

1. 2 Syftet och de centrala frågeställningarna
Det övergripande syftet med denna studie är 
att försöka förstå var bronsålderns bosättning-
ar på Gotland är belägna i förhållande till tidens 
synliga lämningar. Boplatser från hela förhis-

kännedom om boplatser från bronsåldern i syn-
nerhet saknades i stort sett i hela landet fram 
till 1970-talet. Det är som sagt först med stora 

under de senaste decennierna. Det har också gett 
ny kunskap om husens arkitektur och i många 
fall om detaljer som inte tidigare varit kända i 
husens uppbyggnad. Vad som också går att utlä-
sa är att många av de numera kända boplatserna 
hyser lämningar från både perioden innan och 
efter bronsåldern, så ”renodlade” bronsålders-
boplatser hör till undantagen. Bronsålderns 
boplatsproblematik på Gotland är på intet sätt 

som uppvisar rika lämningar från bronsåldern 
men där vetskapen om samtida boplatser och 

det på bronsålderslämningar rika södra Bohus-
län (se vidare kap. 3) som näst intill är en ”vit 

-
ningsområden och boplatser. Det har dock inte 
förhindrat att bronsålderns boplatslägen har 

problematiskt om enbart samtidens infrastruk-
turella satsningar ska avgöra om bronsåldersbe-

byggelsen uppmärksammas. Vi måste försöka se 
på andra sätt. 

Det preciserade syftet med denna studie är 
därför att använda alla spår från bronsåldern för 
att förstå hur bosättningarna ser ut och var de är 
lokaliserade, samt hur de relaterar till de synliga 
lämningarna. Vidare vad som skiljer den äldre 
och yngre bronsåldern åt och hur bronsålderns 
kulturlandskap relaterar till tiden närmast före 
och efter. De centrala frågorna är:  

* Vilka är relationerna mellan skärvstenshögar 
och bosättningar?

* Vilka är relationerna mellan monumentala 
gravmonument (rösen och skepp) och bo-
sättningar?  

* Vilka är relationerna mellan bronsfynden 
och bosättningar? 

* Vilka är relationerna mellan den äldre järnål-
derns synliga lämningar av fossil åkermark 
och bronsålderns bosättningar?

* Vilka är relationerna mellan de olika katego-
rierna av fornborgar och bronsålderns bo-
sättningar?

* 
äldre och yngre bronsålderns bosättningar i 
relation till de förändringar som monument 
och artefakter uttrycker så tydligt?

1. 3 Källmaterial, metod och avgränsning
Källmaterialet är egna fältundersökningar, rap-

fornlämningarna i landskapet. Det kartunder-
lag jag använt för att visa utbredningen av olika 

karta (1938) som visar 1700-talets ängs-, åker- 
-

tivt analysera källmaterialet och problematisera 
dettas inbördes relationer. Den tidsmässiga av-
gränsningen för studien är bronsåldern. Det är 
kanske onödigt att påpeka, men de förhistoris-
ka periodernas tidsmässiga avgränsning får ses 
som våra dagars arbetsredskap för att kunna 
hantera materialet, därmed sagt att någon ab-
solut tidsmässig avgränsning knappast låter sig 
göras. Alla tider har en förhistoria och en epilog. 

där kunskapsläget om bronsålderns bosättning-
ar är betydligt djupare. Utifrån det arkeologiska 
källmaterialet kan man förstå att människor på 
ön under hela förhistorien haft långvariga och 
fungerande kontaktnät i hela Östersjöområdet. 
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bronsålderns boplatser och bosättningsområ-

huvudsakligen samtida lämningar på Gotland. 

på det regionala perspektivet men jag kommer 
som sagt också att jämföra och dra paralleller till 
andra områden vad gäller bronsålderns boplats-
problematik, samhällsstruktur och hur skillna-
der mellan äldre och yngre bronsålder tolkas.  

1. 4 Teoretiska utgångspunkter
Den teoretiska utgångspunkt mitt arbete vilar 
på är att söka en förståelse av människans livs-

-

att förståelsen ska ses som en process i en prin-
cipiell struktur där man går från helhet till del 
och från del till helhet i ett dialektiskt samspel. 
Här närmar jag mig en hermeneutisk tolknings-

anser att det är viktigt att vetenskapen beskri-
ver och förklarar men den måste också söka ef-
ter meningssammanhang och förståelse genom 

förklara, eller hellre, tydliggöra. Förhoppnings-
vis leder det till att tolkningarna ...bottnar i re-
sonemang och ger upphov till resonemang (Ve-
estergaard et al. 1977:114). Då jag tar upp och 
diskuterar de enskilda fornlämningarna utgör 
de delar som kommer att sättas samman i en 
helhet. Helheten blir de områden jag kan urskilja 
som bosättningsområden där de enskilda forn-
lämningarna och deras rumsliga samband ingår. 
Områdena i sin tur utgör delar i det gotländska 
bronsålderssamhället som i sin tur ingår i ett 
större sammanhang. Arkeologi är i mångt och 
mycket en humanistisk vetenskap och den kan 
därför inte söka efter lagbundenheter som kan 
generaliseras över stora tids- och rumsavstånd, 
m.a.o. den kan inte ingå i en meta-teoretisk dis-
kurs som är gemensam med naturvetenskaper-
nas. De resultat vi får ska ändå tolkas och sättas 
in i ett större sammanhang, annars blir det ju 
”knappologi” (Welinder 1994:320).

Vardagslivet som idémässig bakgrund 

I långhusen bodde små samarbetande 
grupper av människor. Skiljelinjerna mel-
lan människor inom dessa hushåll gick 
mellan generationer och kön. Arbets-
fördelningen mellan könen var det helt 
centrala i hushållens vardag och lång-
siktiga fortlevnad (Welinder 1998:223).

Vad jag saknar i många framställningar av brons-
ålderssamhället är ”den lilla historien” dvs. det 
dagliga livets betydelse för samhällets återska-
pande och förändring, vilket jag anser kan vara 
en nog så viktig del för att också förstå hur bo-
sättningarna ser ut och var de är lokaliserade. 
Vardagslivet kan i ett analytiskt perspektiv ses 
som de aktiviteter genom vilka vi återskapar oss 
själva samtidigt som vi, om än på ett annat sätt, 
bidrar till att återskapa det samhälle vi lever i. 
Vardagslivet öppnar för mer grundläggande frå-
gor om vad socialt liv och social förändring över 
huvud taget är. Det vardagliga livet är förstås 
historiskt variabelt och föränderligt, precis som 
dess utformning varierar för olika sociala grup-
per i samma samhälle (Bloch 1991). Vardags-
livet kan också ses som små fakta som knappt 
märks i tid och rum men just genom att varda-
gens tilldragelser ständigt upprepas blir det en 
struktur (Braudel 1982:17ff). Den tränger sig in 
i på samhällets alla nivåer och avslöjar de tra-
ditionella sätten att vara och handla. Ju närma-
re det vardagliga observeras, eller som Braudel 
uttrycker det, det materiella livet och dess om-
givning, desto större chans att se den vardagliga 
tilldragelsen (1982:19). 

Vardagsliv är något som också uppmärk-
sammades tidigt inom genusforskningen: …the 
social dynamics of everyday activities of prehis-
toric life, [were] activities that comprise most of 
the hours of prehistoric time for most of the peo-
ple, and that account for the greatest accumula-
tions of material in the archaeological record; If 
the rulers and decision-makers are mostly out of 
sight in these scenarios, another cast of people 
and a another realm of actions is revealed that 
has remained hidden in our purportedly gender 
neutral analyses 
som arkeolog kunna spåra ”vardagen” i det ar-
keologiska materialet kan tyckas vara svårt. Vad 
jag avser att fästa uppmärksamheten på är att 

levde ett vardagsliv, och det var säkerligen ett le-
verne under ganska kärva förhållanden. Om den 
arkeologiska undersökningen enbart tar fasta 
på monumenten och de spektakulära fynden 
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och förbiser den ”fattigare” materiella kultu-
ren, saknas en del i helheten för att kunna spåra 
vardagen. Det är inte så att det ena perspekti-
vet behöver utesluta det andra, och i min studie 

-
den till diskussion. Boplatsforskning berör så 
många olika aspekter av mänsklig aktivitet och 
det inkluderar också i väsentlig grad det som 
ingår i att upprätthålla det dagliga livet (Brück 

-
rer av privat-offentligt, sakralt-profant osv. är 
historiskt och kulturellt konstituerat och bland 
många icke-västerländska samhällen är det ri-
tuella en integrerad del av vardagslivet (Brück 
1999:62). Det kan man också förvänta sig i skan-
dinavisk förhistoria menar Anders Kaliff, dvs. att 
det fanns en kosmologisk grundsyn där det inte 
gjordes åtskillnad mellan sakralt-profant och att 
det är viktigt att man som arkeolog är medveten 
om detta (Kaliff 2008:117). 

Bronsålderssamhällenas organisation kan 

vissa personer eller familjer som åtnjöt högre 
makt än andra i de samhällena. Det var ändå 
de vardagliga livets rutiner som höll familjer-
na samman och genom dessa socialiserades 
barnen in i samhället och lärde sig de kulturel-
la normer som gällde. För moderna samhällen 
har det beskrivits som att …de gemensamma 
betydelsesystemen är som en ”kollektiv kom-
pass” för ett koordinerat samhälleligt handlan-
de. Samhällsordningen är skapad av människor 

-
ner sig en ständig tillblivelseprocess (Liljeström 

-
tighet även i förhistoriska samhällen där delta-
gande i det vardagliga livets aktiviteter var den 
”livets skola” som barnen uppfostrades i. 

Bronsålderns sociala struktur

socialt typologiskt tänkande som applicerats på 
bronsålderssamhället, även på det gotländska 

-
ålderssamhällena var organiserade som höv-
dingadömen och de monumentala gravarna av-
gränsade hövdingadömenas territorier. (För en 

och i kapitlet Till frågan om hövdingadömet un-
der bronsåldern). 

-
cial enhet som ett ”hövdingadöme” och gene-
raliseringar om sådana enheter verkar få dem 
att framstå med samma ägorättsliga strukturer 

som den moderna statens. En sådan term kan 
appliceras på tidiga statsbildningar, men kan 
inte utan problem användas som en generell te-
ori för alla sociala enheter (Barrett 1994:161f).  
Kristian Kristiansen (1998) ställer sig frågan 
vad som utmärker bronsåldern i jämförelse med 
perioderna före och efter och menar att om den 
frågan ska kunna besvaras måste vi …re-evalua-
te the nature of social organisation, of constraints 
and possibilities, going beyond the traditional no-
tions of tribes, chiefdom and states and also go 
beyond the traditional barriers of chronological 

(Kristiansen 1998:2). 
Hans hypotes är att bronsålderns och den äld-
re järnålderns samhällen var organiserade i ett 

-
vecklade stamsamhällen till arkaiska stater. Ba-
lansen mellan de olika samhällena upprätthölls 

centrum-periferirelationer och regionala tradi-

migrationer, eller både och, var betydelsefulla 
i upprätthållandet av denna balans (1998:2). 
Även om det under senare år har betonats hur 
inadekvat den sociala typologin är då den spän-
ner över en för bred variation, och vissa har fö-
reslagit att helt överge den evolutionära teorin, 
menar Kristiansen att det ändå är ett mycket an-
vändbart teoretiskt ramverk för förklaringar på 
en generell nivå (Kristiansen 1998:44 och där 

av förändringsprocesser behövs det några teo-
-

tegorierna hövdingadömen och stater blir idea-
la representationer eller modeller för att se hur 

The rise of Bronze Age Society
Larsson 2005) är det övergripande temat resor 
och resande under bronsåldern som författarna 
menar är en essentiell aspekt som saknats inom 
bronsåldersforskningen (2005:3). Ett forsk-
ningsområde de lyfter fram är också den kring 
institutionalisering som fått ökad uppmärksam-
het under senare år och dess roll i utvecklingen 

frågor om hur en minoritet kan få kontroll över 
majoriteten, och hur de få kan bibehålla makten. 

det primära kriteriet för makt i hövdingadömen 
och hierarkiska samhällen (2005:8; se också kap 
7. 3). Här kan man kanske sätta de tankegångar-
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för en öbefolkning ha varit essentiellt men kan 
förstås bara ha berört vissa grupper i samhället. 
En sådan grupp kan de ha varit som organisera-
de och styrde över bronsimporten och som in-
stitutionaliserades under bronsåldern.   

märkts en polarisering bland forskare som före-
träder antingen hövdingamodellen och eller de 
som vill problematisera föreställningen om höv-
dingar i hövdingagravar och därmed ifrågasät-
ta en ensidig förklaring av samhällsstrukturen 

Gröhn 2004:137).  Artursson diskuterar detta 
utifrån ett mikro- och makroperspektiv (Arturs-
son 2009:19 f) och anger att de som anlägger ett 
mikroperspektiv betonar de regionala och loka-
la särarterna, där man riktar in sig på skillnader 
i materialet, medan de forskare som anlägger ett 
makroperspektiv betonar likheter och parallel-
ler mellan olika regioner. Artursson undersöker 
bebyggelsens och samhällsstrukturens utveck-
ling från senneolitikum till äldre bronsålder i 

tydliga tecken på att även utvecklingen av be-
byggelsen, på samma sätt som grav- och offer-
fynden, visar en hierarkisk samhällsstruktur: 
En tolkning av samhället utifrån grav- och offer-

organiserat under senneolitikum och bronsålder 
är enligt min mening riktig (Artursson 2009:12). 
Den traditionella tolkningen att bebyggelsen be-

i landskapet stämmer då inte enligt Artursson. 
Utifrån sitt antagande om det hierarkiskt upp-
byggda samhället menar han att det går att på-
visa speciella drag i boplatsmaterialet som vi-
sar på en hierarkisk struktur. Det kan ses i att 

långhusen och gårdarna som är statusskiljande 
dem emellan. Därtill att det inom, och mellan re-

-
turen vilket också påvisar en bebyggelsehierarki 
av något slag (Artursson 2009:12f). 

Landskap och öar 

Landscape, as I shall argue, is an ideo-
logical concept. It represents a way in 
which certain classes of people have sig-

their imagined relationship with natu-
re, and trough which they have underli-
ned and communicated their own social 
role and that of others with respect to 
external nature  

Under det senaste årtiondet har också ”land-
skapet” som forskningsfält uppmärksammats 

-
pet som ett analytiskt begrepp kan, som Anna 
Gröhn skriver …(be) fuzzy in the fringes (Gröhn 
2004:51) och i mitt arbete med landskapet och 
ön Gotland, måste jag också förhålla mig till be-
greppet.  

forskning framhålls ofta hur ”naturlig” den av-
gränsningen är, därför att Gotland är en ö: Got-
land med sitt insulära läge mitt i Östersjön är ett 
väl avgränsat forskningsområde. Den regionala 
slutenheten har lett till en intern utveckling, men 

-
ka vägar och integrerats i de lokala processerna 

Landskapet utgjorde ramen för de ekonomiska 
och ekologiska förutsättningarna och människ-
orna anpassade sig till vad som bjöds. Det syn-
sättet har idag mer ersatts av en syn på landska-
pet som varande ett symboliskt och ideologiskt 

-
rett 1999:252ff) och det är ett synsätt som jag 
också delar. En ökad uppmärksamhet ges också 
åt “naturliga” platser som grottor, berg och höj-
der, skogar och vattendrag. Att tillskriva sådana 
platser betydelse är dock inget som görs med 
självklarhet utan det är kulturellt bestämt och 
det blir en utmaning för arkeologin att förstå för-
hållanden mellan människor och sådana platser 

och landskapsstudier ser jag i kulturgeografen 

Social formation and symbolic landscape (1984), 

att de landskapsstudier som var vanliga inom 

-
nierade former och deras inbördes relationer. 
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för under detta ligger en djupare mening som 

direkt har en empirisk giltighet. Därför förblir 
morfologiska studier otillfredsställande för att 
förklara landskapet, om den symboliska dimen-
sionen ignoreras, dvs. den symboliska och kul-
turella mening som investerats av de människor 
som producerade och upprätthöll dessa former 
och som kommunicerades till andra som kom i 

-
da begreppet landskap för de områden där 
människor bodde och arbetade och menar att 
här ligger nyckeln till landskapskonceptets sta-
tus. De människor som bebor landskapet är 
”insiders” (1984:19) och för dem är landskapet 
mer än de synliga formerna som en betraktare 
från ”utsidan” ser. Landskapets utformning för 
dem är mycket mer integrerade med händelser 
i det dagliga livet – födelse, död, festligheter, tra-
gedier – alla de händelser som infogar människ-

avgränsningar mellan jaget och omgivningen, 

privilegiet att kunna gå iväg från “scenen”, som 
en betraktare kan gå iväg från en inramad tavla 

-
sider” och det vi kallar landskap är en dimen-

sammanhang är plats ett mer adekvat uttryck 
-

trakta de fysiska lämningar som bronsålderns 
människor uppfört och försöka få en inblick i 
hur de, som ”insiders”, kan ha förhållit sig till 
olika platser. Här är jag också medveten om att 
lämningar från förhistorien har tillskrivits olika 
mening över tid och rum och att den ursprungli-
ga intentionen med uppförandet av dem är svår 
att nå (jfr Burström 1993). Varje landskapsut-
snitt, eller plats, måste ses utifrån de ingående 
fysiska lämningarna men med medvetenheten 
om att jag som ”outsider” måste förstå att plat-
sen rymmer mer än de synliga formerna. 

arkeologisk forskning är fastland som mot-
-

Island Archaeology
1999:216). Det är ett begrepp som utvecklades 
under 1960-talet men går tillbaka på en lång tra-
dition att behandla öar som distinkta och spe-
ciella platser jämfört med det fasta landet. Öar 
kan ibland framställas som metaforer för iso-

Gotland) som beskriver Gotland som ”landet 

Islands words, 
Island worlds 

-
ropa och de uttryck och begrepp som konnote-
rar ordet Ö. Han kan se att olika språk har olika 
betoning på om det är vattnet eller landmassan 

-
lera” är ett lån från italienskans ”isolare” med 
den bokstavliga meningen att lämna eller place-
ra på en ö (2009:168).  Fram till 1700-talets mitt, 
framför allt i engelsk litteratur, står öar (islands) 
som ett positivt uttryck i betydelsen av att höra 

-
panderande geopolitiska ambitioner blev ön en 

2009:168f och där citerad litteratur). 
Det förhistoriska gotländska landskapet 

skilde sig från dagens och det bestod dessutom 
-

land var, åtminstone under stenåldern, två sepa-
rata öar och på den ”storö” som var kvar bredde 
myr- och träskmarker ut sig. Gränserna var mer 

i sig avgränsade öarna, det befrämjade också 
kommunikationen mellan människor på dem. 
Det kan ju med resonemanget ovan också ha va-
rit så att människorna just i sin roll som boen-
de på öar kände att de tillhörde en gemenskap. 
Gotland är en så stor ö med en yta av 3 140 km2, 
så jag skulle motsäga mig själv om jag påstår att 
det inte fanns skillnader mellan de olika delarna 
av ön under bronsåldern. Vad som också är värt 

människor på ön även under bronsåldern mås-
te ha haft förtrogenhet med vatten och det gav 
också möjligheter till kommunikation med an-
dra. Hur strandlinjen gick under bronsåldern är 
svårt att fastställa. Harald Hansson tar upp det 
i sin avhandling och kommer fram till ...att Got-
land i stort sett nått sin nuvarande omfattning vid 
bronsålderns början (Hansson 1927:95, se också 
kap. 6 om strandlinjen under bronsåldern). 

1. 5 Disposition
kapitel 2 tas forskningsläget om bronsåldern 

-
ningen om Gotlands bronsålder inte varit så 
framträdande och därför ser jag det som ange-
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läget att försöka sammanfatta forskningen som 
berör frågor om bosättningar fram till dags da-

-
sats i min lic.-avhandling. Här vill jag betona att 
jag är medveten om att stora delar av bronsål-
dersforskningen i ett skandinaviskt perspek-
tiv saknas. Det senare kommer att tas upp i de 
diskussioner som förs i kommande kapitel om 
problematiken kring bronsålderns bosättningar 
och om de olika fornlämningskategorierna. 

kapitel 3 lyfts blicken från Gotland och 

boplats och varför det är så svårt att hitta bosätt-
ningarna från bronsåldern.  Hur ser då brons-
ålderns boplatser ut? För att få ett svar på den 
senare frågan presenteras några väl undersökta 

-
ge. Kan man i dessa områden se någon skillnad 
mellan den äldre och den yngre bronsåldern? 
Vilken roll tillskrivs skärvstenshögarna i dessa 

dessa frågor utifrån andra forskares resultat och 
kapitel 4 tas ett antal områden på 

Gotland upp som kan visa spår av bosättningar 

tolkats som boplatser vid undersökningarna, 
men vilka argument ligger till grund för det an-
tagandet? Vad är det som gör dessa platser till 
boplatser till skillnad från andra platser som 
inte tolkas som boplatser utan spår efter andra 
aktiviteter? Var ligger de områdena i förhållan-
de till 1700-talets markslag?  

Då fokus i avhandlingsarbetet är en djupare 
analys och problematisering av bronsålderns bo-
sättningar på Gotland kan den diskussionen inte 
föras om inte andra, samtida lämningar ställs i 
relation till bosättningsområdena. Därför ägnas 
kapitel 5 åt skärvstenshögar som är ett välkänt 
begrepp och en karaktäristisk fornlämning för 

-
re ansetts vara boplatsindikerande och det var 
en bärande tes i min lic.-avhandling att de i det 
närmaste okända boplatserna från bronsåldern 
på Gotland, också kan sökas i områden där det 

att skärvstenshögar ses som boplatsindikeran-
-
-

fallshög som indikerar boplatslägen och jag själv 
ställer mig frågande till min tidigare framförda 
tes. En annan viktig fråga i sammanhanget blir 
var skärvstenshögar påträffas och vilken relation 
de har till andra lämningar. 

kapitel 6 tas de mer manifesta lämning-

arna från bronsåldern på ön upp, som rösen och 
skeppssättningar och de undersökningar som 
gjorts i vissa av dem. En diskussion förs om tids-
ställning och placering och hur det har tolkats i 
ljuset av forskning från andra områden. En vä-
sentlig fråga är vilken relation de har till varan-

-
liken framträder på hällristningarna under den 
äldre bronsåldern på ön men synes upphöra vid 

uppförs skeppssättningarna och därför kommer 
även de fåtaliga hällristningarna att tas upp i 
kapitlet. Är det en förändring som kan uttrycka 
en skillnad också mellan den äldre och den yng-
re bronsålderns möjliga boplatsområden? Det 
torde i så fall kunna visa sig i om det föreligger 
skillnader mellan monumentens placering i 
landskapet. Husurnor är ett annat fenomen som 
påträffats i just skeppssättningarna och de står 

därför tas de upp i sammanhanget med skeppen.
Bronsfynden är en del i helheten och de låg 

också till grund för Hansson (1927) när han teck-
nade en bild av bronsålderns bebyggelsecentra. 
Hur förhåller sig den bilden idag till de områden 

kapitel 7 tas 
den frågan upp och utifrån den sammanställ-
ning jag gjorde av bronsfynden på Gotland 2002 
redovisas depå-, grav- och lösfynd. Vilken typ av 

kort den debatt som fördes inom ekonomisk an-
tropologi främst på 1970-talet, då den påverkat 
synsätt inom arkeologin och då främst i frågan 
om hur bronserna spreds. 

Bronsåldern varade mellan 1700-500 f Kr. 
och det är en oerhört lång tid men trots det låter 
sig materialet inte alltid inordnas inom det tids-
spannet utan vissa företeelser hänger ihop med 
tiden före eller efter, som också förs in i diskus-
sionen kring möjliga bronsåldersboplatser. Då 
det är det synliga som relateras till de ”osynliga” 
boplatserna är det främst lämningar som tra-
ditionellt dateras till den äldre järnåldern, som 
fossila åkrar och fornborgar som jag tar upp i 
följande kapitel 8 och 9. De fossila åkersystemen 

studie om det förromerska landskapet på Got-

här en liknande genomgång, men med den skill-
naden att där Arnberg ser hur de förromerska 
människorna var involverade i hur åkersyste-

uppfördes, är det spåren som denna utbredning 
döljer som jag vill försöka komma åt. Kapitel 8 
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inleds med en kort presentation av den utarbe-

formelement. De är i sig svårdaterade och i re-

insprängda i åkersystemen, andra fornlämning-
ar vilka jag tidigare (Hallin 2002) tagit upp som 
möjliga boplatsområden. Det är ett antal områ-
den jag valt ut på ön och som jag här benämner 
”områden med sammansatta lämningar”.  Det 
urvalet är gjort utifrån genomförda undersök-

varav en del har visat spår efter boplatser. 
kapitel 9 tas fornborgarna på Gotland 

upp och de dateras traditionellt till järnåldern. 

-
-

socken, har det kommit fram dateringar från 
den yngre bronsåldern. Vid en närmare gransk-

benämner ”övriga borgar” visar det sig att det 
-
-

dersborgar” även på Gotland? Hur förhåller sig 
då dessa olika typer av fornborgar till det brons-
ålderstida landskapet och samtida möjliga bo-
sättningsområden? Det är frågor som diskuteras 
utifrån fornborgar på fastlandet, och då främst 

-

daterats till bronsålder. 
kapitel 10 sätts de olika delarna 

samman till en helhet. Utifrån syftet och fråge-
ställningarna förs där en avslutande diskussion 
om det är möjligt att förstå hur bosättningarna 
ser ut och var de är lokaliserade, samt hur de 
relaterar till de synliga lämningarna.  En viktig 
fråga är också om det går att fastställa skillna-
der mellan den äldre och yngre bronsålderns 
bosättningar i relation till förändringarna som 
kan ses i monumenten och föremålen. 
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2. FORSKNINGSLÄGET OM BRONSÅLDER PÅ 
GOTLAND

2. 1 Inledning
Hur har tidigare forskning uppfattat boplats-
er och bosättningsområden från bronsåldern 

forskare har tangerat frågan men det är få som 
verkligen problematiserat innebörden av bo-
platsernas osynlighet och att det har varit och 
är, de synliga lämningarna som är beforskade. 
I ett nationellt perspektiv har kunskapen ökat 
betydligt vad gäller bosättningsområden, bo-
platser och hustyper från bronsåldern (se kap. 
3) och bronsåldersforskningen är betydligt mer 

fram under 2000-talet. Där stora arkeologiska 
undersökningar har genomförts, främst i Skåne 
och Uppland har det gett mycken ny kunskap 
om tiden och inte minst då om bosättningarna. 
Den forskning och de resultat som publicerats 
kommer att användas i de diskussioner som förs 
i kapitlet om problematiken kring bronsålderns 
bosättningar och i kommande kapitel om olika 
fornlämningskategorier. I det här kapitlet av-
handlas Gotland och hur tidigare forskning upp-
fattat boplatser och bosättningsområden och 
vad den grundar sig på. De undersökningar som 
gjorts och tolkats som boplatser på Gotland tas 
upp i kapitel 4 om möjliga boplatsområden. 

De två avhandlingar hittills som rör brons-
åldern på Gotland (Hansson 1927 och Wehlin 
2013) kan kontrasteras mot andra förhistoriska 
perioder som har behandlats i en rad avhand-
lingar. Den första avhandlingen om Gotlands 
stenålder lades fram av Nils Lithberg 1914, följd 
av John Nihlén 1927 och Gunborg O. Janzon 
1974. Den sistnämnda behandlade de mellan-
neolitiska gravarna. En av de senare utkomna 
avhandlingarna är Bosättningsmönstret på Got-
land under stenåldern av Inger Österholm från 
1989, där hon avslutar sin analys av stenålderns 
bosättningsmönster i senneolitikum (Österholm 
1989). Det är också flera osteologer som har 
fördjupat sig i benmaterial från stenåldersplat-
sen Ajvide i Eksta socken. Där kan nämnas Jan 
Storå (Storå 2001) som har analyserat sälben, 
och Petra Molnar (Molnar 2008), som har skrivit 
om det humana skelettmaterialet. För den äldre 
järnåldern saknas inte heller forskningsinsatser. 
Erik Nylén lade 1955 fram sin avhandling om 
den yngre förromerska järnåldern, Die jüngere 
vorrömische Eiseinzeit Gotlands (Nylén 1955) 
och 1979 kom Dan Carlssons avhandling om 

Kulturlandskapets utveckling på Gotland (Carls-
son 1979). Anna Arnbergs forskning rör den 
förromerska järnåldern och hennes avhandling, 
Där människor, handling och tid möts. En studie 
av det förromerska landskapet på Gotland kom ut 
2007 (Arnberg 2007). Den romerska järnåldern 
har Kerstin Cassel behandlat i Från grav till gård, 
om romersk järnålder på Gotland (Cassel 1998). 
Här ska också nämnas att den yngre järnåldern 
på ön även är -
numenten uppmärksammades ändå tidigt och 
det har skrivits om dem långt innan det gjordes 
inom den etablerade forskningen. Det refereras 
ofta till Linnés reseberättelse och hans beskriv-
ning av den ask som växte i Röjsu på Stora Karlsö 
och som fortfarande växer där (Kloth & Lovén 
1987:132). 

2. 2 Resenären Hilfeling och tidiga antikva-
riska undersökningar

vill jag ta upp Hilfelings resa på Gotland runt 
sekelskiftet 1800. I teckningar och beskrivning-
ar (Gislestam 1994) ges detaljer om företeelser 

-
mentaliteten i många av bronsålderns gravar 
har i alla tider utgjort blickfång i landskapet och 
fångade också Hilfeling intresse. Han besökte 

/är/ av skattsökare upprivet 
och genomletat (Gislestam 1994:114). Det kan i 
några fall säkert vara en riktig iakttagelse men 
då det gäller rösena misstar Hilfeling nog kra-
tern i röset för en plundringsgrop. Vid ett besök 

tronar noterar han dels att det är plundrat, dels 

tydligt kratern i röset. Hilfeling nämner också 
den offerkälla som förmodligen fortfarande 
offrades i på hans tid och omnämner också vad 

 2. 1. På Hilfelings teckning tronar röset (C) med sin krater 
på Baraberget, offerkällan vid vägen (B) och Bara kyrkoru-
in (A) skymtar (Gislestam 1994:116). 
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Strelow har sagt: Bara berg ansågs för ett heligt 
rum och att ett stort ekkors där blivit upprest för 
vilket man offrade när får och fä vore bortkomne, 
vilka då återfunnos (Gislestam 1994:115).  

I dag syns ingen hällkista i röset men däre-
mot syns delar av vallen till fornborgen, framför 
allt längs den östra sidan, vilket inte Hilfeling 

kan ha fungerat som ”ett heligt rum” även tidi-
gare än vad Strelow anger. (Det är en fråga jag 
återkommer till i kapitel 9 där fornborgarna på 
ön diskuteras). 

En av de tidigaste undersökningar som 
företogs i ett antikvariskt sammanhang av ett 
bronsåldersmonument är pastorsadjunkt Ek-
dahls utgrävning av Angantyrs roir i Grötlingbo 
socken 1826. Ekdahl ”kastade sig in” i mitten av 
högen och fann en brandgrav med blott en benbit 
kvar och ett kopparssvärd (Hansson 1927:54f). 

det dock en rapport i ATA (Lindquist 2007:6).  

och Oscar Montelius gjorde en sammanställning 
av dem 1876 som G.A Gustafson fortsatte med 
1887 (Hansson 1927:9). Montelius publicerade 
också en noggrann beskrivning av ett depåfynd 
bestående av en hästmundering från Eskelhem 
socken på mellersta Gotland (Montelius 1887 ny 
upplaga 1993. Se vidare kap. 7). 

2. 3 Harald Hansson och Gotlands bronsål-
der 

I Harald Hanssons doktorsavhandling från 
1927 är det bronsfynden jämte monumenten 
som avhandlas men han tar upp bebyggelsen ”i 
stora drag” (Hansson 1927). Det huvudsakliga 
syftet är att …granska det gotländska bronsål-
dersmaterialet i avsikt att försöka sätta in detta 
på sin plats inom den nordeuropeiska bronsål-
derskulturen (1927:10). Hansson skriver ock-
så inledningsvis att han vill utfylla den lucka i 
beskrivningen av Gotlands forntida kultur (a.a). 
Nihléns avhandling om Gotlands stenålderbo-
platser publicerades samma år (1927) och tidi-
gare hade Lithbergs Gotlands stenålder (1914) 
kommit ut. Även järnåldern var då företrädd i 
Die ältere Eisenzeit Gotlands (1914 och 1923) av 

något märkligt att formulera nästan exakt sam-
ma skäl till att ägna sig åt Gotlands bronsålder 
som Hansson framförde för över 80 år sedan. 

Den gedigna genomgången av det då kända 
bronsåldersmaterialet på ön kompletteras med 

egna mindre forskningsgrävningar och med att 
fyndtyper beskrivs ingående, liksom ursprungs-
områden för bronserna och kontaktvägar. Hans-
son framhåller den rika bronsålderskulturen 
på ön och tillskriver den Gotlands enastående 
gynnsamma läge (1927:99). Den äldre brons-
ålderns material är av ”vanlig sydskandinavisk 
art”, men redan under period I skönjer Hansson 
lokala drag i orneringsdetaljer på en rad spjut-
spetsar. Det stora antalet yxformer under de två 
följande perioderna är även något som Hansson 
hänför till en inhemsk utveckling och under pe-

..främst torde vara att 
betrakta som självständiga Gotlandsföreteelser 
(1927:100). Hansson ger även monumenten en 
framträdande plats och främst då skeppssätt-
ningarna. Då rådde osäkerhet om gravformer-
nas tidsställning men idag hänförs traditionellt 
gravformen röse till den äldre bronsåldern och 
skeppssättningarna till den yngre. Så enkelt är 
det dock inte, då det uppfördes rösen även un-
der den yngre bronsåldern och från en del un-

bronsåldern (se kap. 6). 

Bebyggelsemönstret utifrån bronsfynd och gra-
var
Hanson för en diskussion om bebyggelsemönst-
ret, och utifrån bronsfynd och gravar urskiljer 
han redan från den äldre bronsåldern tre stör-
re centra som framträder än mer tydligt under 
den yngre bronsåldern. Framställningen bygger 
främst på bronsfyndens utbredning (se fig. 2. 4) 

2. 3). Däremot är Hansson mer försiktig i sina 
slutsatser vad det gäller rösenas utbredning för 
dessas tidsställning var han mer osäker på (se 
kap. 6).  Ett av de tre områdena utgår från Tof-
ta-Klinte på västkusten och därifrån går det i ett 
snett stråk över till Gothem-Vallstena (den gula 

ärifrån fortsätter det 
andra stråket mot Väskinde-Stenkyrka socknar 
där en tydlig förtätning kan märkas kring Mar-
tebo och den forna myren (blå markering). Det 
tredje området ligger som en ring kring Mäs-
termyr och där Havdhem socken är något av ett 
centrum med ett stort antal depåfynd och det 
sträcker sig i nordostlig riktning upp mot Alskog 
socken (grön markering). Jag har utifrån Hans-
sons beskrivning illustrerat de tre områdena på 

Hanssons avhandling tillkom under det då 
rådande kulturhistoriska paradigmet och det är 
bronsfynden, gravarna och tidsställningen som 
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-
nonymt med hur bronsfynden är fördelade. Då 
antalet fynd ökar under den yngre bronsåldern 
menar Hansson att det också tyder på en befolk-
ningsökning på ön under den yngre bronsåldern 
(Hansson 1927:8). I Montelius (1876) samman-
ställning av antal bronsfynd funna landskapsvis 
i Sverige fanns det från Gotland då 159 brons-
fynd. Det hade 11 år senare (1887) ökat betyd-
ligt då G.A Gustafson gjorde en grundlig förteck-
ning av bronsfynden och de uppgick då till 309 
föremål i 165 fyndposter (1927:9). I en sam-
manställning jag har gjort (2002) av antal fynd-
poster (dvs. en fyndpost kan innehålla ett eller 

-
dare kap. 7). Jämförs Montelius och Gustafsons 
siffror avseende antal fynd är ökningen 51 %. 
Någon jämförelse mellan de två avseende antal 
fyndposter har jag inte kunnat göra då jag inte 
fått fram någon uppgift om det antal poster som 
Montelius fynd ingick i. Från 1887 till 2002 är 
ökningen av antalet fyndposter drygt 31 %, dvs.  
på 115 år var ökningen av antal bronsfynd min-
dre än under de elva åren mellan 1876 till 1887. 
Tillväxten i antal fynd under slutet av 1800-talet 
speglar också det dåtida gotländska samhällets 
förändring då myrar dikades ut och andra jord-

brukstekniska satsningar genomfördes och det 
kom fram en mängd fornfynd ur jorden.

Även om resonemanget har sina brister då 
det i ett fall är antal fynd, och i det andra antal 
fyndposter som jämförs, visar det att Hanssons 
val av källmaterial för att påvisa var bronsål-
derns bebyggelsecentra kunde sökas, vilade 
på en god grund. Det Hansson inte kommente-
rar närmare är skillnaden mellan rösenas och 
skeppssättningarnas utbredning jämfört med 

-

är gjorda inåt land, till skill-
nad från skeppssättningarnas kustnära utbred-

Även om det idag finns fler 
skeppssättningar kända än under Hanssons tid 
är tendensen densamma, dvs. kustanknytningen 
är fortfarande framträdande vilket även gäller 
för rösenas utbredning (se fig. 6.
Det är oftast vid någon form av markingrepp 
eller undersökning som bronsfynden synlig-
görs, och det gäller både lösfynd, depåfynd och 
gravfynd. Den sistnämnda kategorin kan också 
förväntas finnas som gravgåvor i synliga gravar 

Fig. 2. 2. Bronsålderns bebyggelsecentra enligt Hansson. 
Från Tofta-Klinte på västkusten mot Gothem-Vallstena (gul 
markering) mot Väskinde-Stenkyrka (blå markering). Områ-
det kring Mästermyr mot Alskog socken (grön markering). 
Det vita fältet kring Lärbro i norr är inte alls så ”vitt” idag 
om man ser till hela fornlämningsbilden (teckning av 
Gunilla Runesson, efter P-E Nilsson 1986).

Fig. 2. 3. Hanssons karta I visar skeppssättningarnas utbred-
ning (se teckenförklaringen, notera hur de i många fall följer 
gränsen för Litorinahavet).  Gravfynd från den äldre brons-
åldern är markerade med svart fyrkant, gravfynd från den 
yngre bronsåldern är markerade med svart prick samt H= 
hällristningen i Lärbro sn, som jag förtydligat med gul stjär-
na (Hansson 1927).
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som inte undersökts. När gravarna har en så 
tydlig kustanknytning och de ”förväntade” 
bronserna läggs till torde Hanssons bild 
förändras och det visar på problematiken att 
olika källmaterial kan ge olika bilder. 

De tre områden som Hansson urskiljer 
som centrala under bronsåldern framträder 

på ett fyndfattigt område som Hansson näm-
ner är en halvcirkel av karg natur öster om Visby 
(1927:96).  I Terra Novaområdet har det under 
de senaste årtiondenas exploateringsgrävning-
ar kommit fram bebyggelselämningar som är 
bland de rikaste vi har från bronsåldern (se vi-
dare kap. 4. 4). Det är ändå så, som också Hans-

-
marks- och skogsområden mot Follingbo socken 
och det är också vad som kan utläsas ur det ”vita 

bältet” mitt på ön där bl a Lojsta hed är ett så-
dant område. Den norra delen av ön däremot, 
med Lärbro socken i centrum, är en oerhört rik 
bronsåldersbygd sett till antal fornlämningar 
men inte till antal bronsfynd (se kap. 7). 

2. 4 Erik Nyléns forskningsprogram om Got-
lands bronsålder 

Erik Nylén gav 1959 ett förslag till ett forsk-
ningsprogram om bronsåldern i artikeln Got-

-
del (Nylén 1959:9). Där konstaterar Nylén att 
kunskapsläget om tiden i fråga är ringa och att 
det är gravarna och fynden som gett kunskapen 
om bronsåldern och han hävdar att så kommer 

det även framgent att vara (1959:11). Nylén tar 
också upp problematiken om de osynliga brons-
åldersboplatserna och varför inga är funna. 
Den förklaring han framför är att bosättnings-
mönstret var rörligt och därför påträffas inte 
boplatserna. Då fanns det ändå en undersökt 
plats i Stenkyrka som tolkats som boplats men 
den avfärdar Nylén i en mening (se kap. 4).  Det 
som nämns i artikeln är de undersökningar som 
gjorts i olika kraterrösen på ön samt i de av mer 
”konventionell” karaktär (1959:11. Se kap. 6). 
Undersökningar av de stora monumenten för 
att nå ökad kunskap är dock ingen framkomlig 
väg enligt Nylén och orsaken är att det är alltför 
kostsamma forskningsobjekt. Däremot skulle 
detaljerade inventeringar av öns storrösen och 
den fornlämningsmiljö de ingår i, både den to-

-
jön (1959:28f) kunna ge en ökad kunskap om 
interna förhållanden på ön. Därefter kan studier 
av nordiska och utomnordiska monument och 
material vara av vikt. En sådan inventering ska 
forskare av facket göra tillsammans med grup-
per av intresserade amatörer och de ...skulle 
kunna utföra ett ur vetenskaplig synpunkt högst 
förtjänstfullt arbete (1959:29). Även om inte 

önskade har en del mindre undersökningar ge-
nomförts och den inbjudande gest han gör till 
”intresserade amatörer” förvekligades också till 
viss del då Nylén startade ett ”Arkeologiskt in-

-
ta fall skollärare, både studerade arkeologi och 
deltog i utgrävningar (Lindquist M. 2007:10). 

Nyléns fortsatta forskningsplanering
Tolv år senare ger Nylén i artikeln Gotländsk 
forskningsplanering. Kring arkeologiska fäl-
tarbeten på Gotland 1971 en kort presenta-
tion av hur den förstärkning som AMS en-
gagemang ger skall användas i de pågående 
projekten och vilken prioritet vardera projekt 
har (Nylén 1971:77f). Som nummer ett sätts 
de sedan 1950-talet pågående undersökning-
arna som rör Nordens förromerska järnålder 
och då främst övergången mellan dess äldre och 
yngre del. Inom det programmet pågick det tre 
undersökningar: Annelundsgravfältet i Visby, 
Sälle i Fröjel och Havor i Hablingbo.  Det andra 
större projektet som nämns rör ”forntidens 
slutskede” dvs. övergången från vikingatid till 
medeltid, som inom sig hyste en rad andra un-
dersökningar, bl. a. av de vikingatida hamnarna.  
Det ovan refererade forskningsprogrammet från 

Fig. 2. 4. Hanssons kartor II och III. Karta II visar bronsfynd 
från p. I-III samt depåfynden från äldre bronsålder (med 
ofylld ring markerat). Karta III visar bronsfynd från p IV-VI 
där depåfynden är inringade. Fårö är inte med på Hanssons 
kartor II-III  
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1959 nämns nu också men först på tredje plats. 
En aktuell problemställning som Nylén nämner 
är den …till synes helt ologiska spridningsbilden 
av å ena sidan bronsålderns fasta fornlämningar 
och å andra sidan fynden av artefakter från sam-
ma tid (1971:80). Den diskrepansen framgår i 
Hanssons tecknade bild (se ovan) men den ”olo-
giska” spridningsbilden kan problematiseras vi-
dare. Som jag tog upp tidigare kan bronsernas 

-
var undersöks men det är otvetydigt så att sett 

inlandet (det kommer jag att gå närmare in på i 
kapitel 7). Nylén nämner i artikeln att det pågår 
en inventering av alla funna bronsföremål på ön 

vid min sammanställning av bronsfynden (kap 
7). De undersökningar som gjorts, och pågick i 
kraterrösena är här fortfarande aktuella, liksom 
undersökningarna av fornborgarna i Havor och 
Vasstäde i Hablingbo socken. Det tidigare fokus 
som Nylén hade på bronsålder har nu tonats ner 
och det får väl också ses som en återgång till det 
forskningsområde Nylén disputerade i med av-
handlingen Die jüngere vorrömische Eisenzeit 
Gotlands (1955). 

Forskningsprojekt vid RAGU
De igångsatta undersökningarna i bronsål-
dersmiljöer pågick under lång tid och projekten 
drevs vidare vid tidigare RAGU (RiksAntikvarie-
ämbetes Gotlands Undersökningar).  De större 
vetenskapliga forskningsgrävningarna kunde 
genomföras tack vare satsningar från AMS som 

-
betssäsonger och det längsta torde vara under-
sökningarna på Annelundsgravfältet intill Visby 

I boken Arkeologi på Gotland från 1979, 
skriver arkeologer och forskare knutna till 
RAGU om den fältarkeologiska verksamheten 
och aktuella forskningsproblem. Jag gjorde en 
sammanställning av de artiklar som rör förhis-
torien och av de sammanlagt 21 författarna är 
det 7 (hela 33%) som behandlar bronsåldern. 
Till övervägande del är det undersökningarna 
av monument och gravfält som tas upp men en 
artikel rör boplatsproblematiken. Den är Havor 
- borg och bebyggelse från bronsålder till med-
eltid (Grimlund-Manneke; Manneke 1977). Här 
omnämns ett mäktigt kulturlager med boplats-
rester utanför borgen och andra ”intressanta 
kulturlager - kanske redan från yngsta brons-

åldern –” alldeles utanför fornborgsområdet 
(1977:107). Havor fornborg och de boplatsspår 
som kom fram avhandlar jag vidare i kap. 9. 2.

RAGU inlemmades i UV-organisationen vid 
-

satte under 1980- och 90-talen att ge ut publika-
tioner i skriftserien RAGUs Arkeologiska skrifter 

aktuella ”glimtar” av olika undersökningar pre-
senterades.

-
dersökningar - spår av bronsåldebebyg-
gelse

Efter upptäckten av fossila åkersystem på Got-
land under 1960-talet bedrev den kulturgeo-

-
tet fältundersökningar på Gotland under hela 
1970-talet i syfte att ge en fullständigare bild 
av framför allt den äldre järnålderns bebyggel-
se- och odlingsutveckling (Carlsson, Lindquist 
& Windelhed 1973:9). Fältundersökningarna i 
områden med fossila åkersystem gav klara bo-
platsindikationer från bronsålder och framåt. 
Det visade sig att dessa områden uppvisade 
en komplex bild av fornlämningar, med gravar 
från äldre bronsålder till äldre järnålder, skärv-
stenshögar och åkerbegränsningar i form av 
stensträngar och/eller jordvallar. 

Dan Carlsson lade fram sin avhandling 
1979 om kulturlandskapets framväxt på Got-

Det 
är uppenbart att de verkligt stora åkersystemen 
har utvecklats ur ett äldre kulturlandskapsskede, 
vilket går mycket långt tillbaka i tiden (Carlsson 
1979:83). -
dhem och Hablingbo socknar har äldre boplats-
lämningar påträffats som daterats till mitten av 
bronsåldern och vid Vinarve i Rone socken går 
boplatslämningarna ner i neolitikum (se även 
kap. 8. 3). De boplatsrester som det talas om ut-
gjordes av ett stort antal anläggningar i form av 
härdar, stolphål, gropar etc. spridda inom åker-
systemen (1979:84). En del av de områden som 
Carlsson tar upp har jag översiktligt diskuterat 
i min lic.-avhandling och i kap. 8 kommer bl a 
Vinarveområdet att analyseras närmare.  Dan 
Carlsson fortsatte sina kulturlandskapsstudier 
under 1980-talet och i Gotländskt Arkiv presen-
terade han ett forskningsprojekt rörande kultur-
landskapets territoriella framväxt, med särskild 
hänsyn till Gotland (Carlsson 1981:19). Inom 
projektet var också avsikten att ta upp frågor 
om arv och ägande av mark under förhistorisk 
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tid. I artikeln för Carlsson fram att fasta bygder 
etablerades redan under bronsåldern, att de i 
hög grad stämmer överens med sockenterrito-
riet och då bygderna etablerades anlades även 
gravarna (1981:15). 

I en senare artikel (1983) tar Dan Carlsson 
upp frågan om ägorättsliga förhållanden, ock-
så med utgångspunkt från gravarnas placering. 
Han menar att utifrån de undersökningar som 
gjorts visar de på en klar rumslig konstans över 
tiden i landskapsutnyttjandet och i de centrala 
jordbruksbygderna kan det spåras en kontinu-
itet från förhistorisk tid fram till idag. Det kan 

-
sättningarna men det måste också ses i ljuset av 
den arbets- och kapitalinsats som investerades 
i framtagandet av permanenta odlingsytor och 
det i sin tur hänger samman med människans 
revirbeteende (1983:24 och där anförd littera-
tur). En över tid växande befolkning leder till en 
press på tillgängliga näringsresurser (Carlsson 

1983:24) som leder till ett intensivare markut-
nyttjande och därmed blir människorna mer 
bundna till ett bestämt territorium och det vi-
sar sig i gravarnas placering. De avlidna anför-
vanterna var så att säga det konkreta nyttjande- 
eller ägorättsdokumentet. Härvid måste det ha 
varit av största vikt att dessa äganderättsdoku-
ment var tillgängliga och synliga ”för all fram-
tid” (1983:26). Han ställer upp en modell där 
boplatsen med omkringliggande odlings- och 
betesmark utgör det ”centrala reviret”. Carlsson 
kontrasterar den mot den ”traditionella” bilden, 
som Welinders modell av bronsålderssamhället 

att ”reviret” har en centralt belägen grav- och 

kultplats medan åkrar och bosättningar place-

markeras utsträckningen av reviret med gravar 
och mindre gravfält där man alternerat mellan 
begravningsplatserna. Carlsson menar att det 
förklarar de få begravningarna per gravfält och 
även den rumsliga spridningen av begravnings-
platserna (1983:35). 

Skillnaden mellan de två modellerna kan 
bero på att Carlsson och Welinder utgår från oli-
ka landskapstyper som var olika organiserade 
men det problematiska är anser jag, att i båda 
modellerna saknas det en tidsdimension. Carls-
sons modell visar gotländska förhållanden och 
den utgår från boplatsen. Det var då en osäker 
utgångspunkt för det saknades säkra boplats-
spår även från den äldre järnåldern. Nu när spår 
efter boplatser kommit fram är det i flera fall en 
mix av tidshorisonter. I de områden som tas upp 
i denna studie visar det sig att de nyttjats under 
lång tid. Gravar har i några områden överlagrat 
spår av bosättningar, spår av bosättningar har 
dolt gravar och senare tiders fornlämningar har 
uppförts över äldre lämningar i områdena. 

Dan Carlssons i synnerhet, har haft stor bety-
delse för den ökade kunskapen om det gotländ-
ska, förhistoriska landskapet och som tidigare 
nämnts, också visat på var förhistoriska bosätt-
ningsområden kan sökas. Nu ska den forskning-
en och tolkningsmodellerna också sättas in i sitt 
samtida sammanhang och det Cosgrove skriver 
(se kap. 1. 4) om landskapsstudier inom kul-

Inriktningen var morfologiska analyser av em-

relationer. Men det ger ju bara landskapet en 
bild av mening, för den symboliska och kultu-
rella mening som investerats av de människor 
som producerade och upprätthöll dessa former 
saknas. Man kan också ställa sig frågan varifrån 
landskapet betraktas? De människor som bebor 
landskapet är, som Cosgrove skriver, ”insiders” 
(1984:19) och för dem är landskapet mer än de 
synliga formerna som en betraktare från ”utsi-
dan” ser. Den viktigaste frågan idag är kanske 
inte heller vad som var det ”centrala reviret” i 
landskapet utan att öppna upp för olika per-
spektiv i betraktandet av det.  

 

Fig.2. 5. Till vänster Welinders modell där grav- och kultplats 
är i centrum (blå cirkel), boplatserna (röd cirkel) omges av 
åkermark (grönt fält) och det ljusare gröna är betesmark. 
Till höger Carlssons modell där boplatsen (röd cirkel) är om-
given av åker- och betesmark (=grönt) och gravplatserna 
(blå cirklar) är spridda inom revirets ytterområden (ljusgul 
markering). Det tänkta resursområdet utgör 1 km2 (efter 
Carlsson 1983:35). 
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2. 6 Senare tiders forskning om Gotlands  
     bronsålder

Under 1980-talet exploaterades Terra No-
va-området i Visby och det kom fram osynliga 
anläggningar inom området som visade bo-
platskontexter även om inga tydliga huskon-
struktioner synliggjordes. Vid senare exploate-
ringsgrävningar i visbyområdet har det kommit 
fram huslämningar med dateringar till bronsål-
der (se vidare kap. 4. 4 och 4. 5).  Andra projekt, 
förutom de som drevs vid RAGU, rörde främst 

Inger Österholm vid Stockholms universitet.  
Inom det projektet skrev Åke Johansson, då vid 
Stockholms universitet, sin kandidatuppsats om 
Bebyggelsemönstret på bronsålderns Gotland 
(Johansson 1985). Johanssons utgångspunkt är 
att skärvstenshögarna är boplatsindikerande 

-
ling till gravar av bronsålderskaraktär. I en när-
studie i Lau-Alskogområdet ser Johansson att 

-
gelseenheter med ett inbördes avstånd på cirka 
2-3 km (1985:44f). Inom det området, vid Liff-

Umeå universitet fältundersökningar i mitten av 
1990-talet som jag också involverades i (se kap. 
4. 3). Per Nilsson, då vid Umeå universitet be-
handlade Samhällsförändring på Gotland under 
bronsåldern - sett ur ett lokalt perspektiv (Nils-
son 1996). Det är också Liffride i Alskog socken 
som är hans studieområde i uppsatsen och som 
tolkas som ett boplatsområde utifrån att där 

Forskning om Gotlands bronsålder under 
2000-talet 
I min lic.-avhandling Kummel, skepp och koks-
ten. En studie om bosättningsområden och social 
struktur under bronsåldern på Gotland (Hallin 
2002) var syftet att sätta in de lämningar som 
indikerar bebyggelse i kontextuell förbindel-
se med bronsålderns gravformer och fynd och 
diskutera frågorna om bosättning och bosätt-
ningsmönster, social organisation och sam-
hällsstruktur under bronsåldern på Gotland. 
De frågeställningar jag arbetade med var om de 
områden med lämningar av skärvstenshögar, 
fossil åkermark och gravar verkligen represen-
terar bronsålderns bosättningar och huruvida 
det i så fall går att urskilja ett mönster i hur bo-
sättningarna inordnats i landskapet. En annan 
viktig fråga var hur de monumentala gravarna, 
främst storrösena, kan relateras till dessa om-

råden. Representerar de enskilda bebyggelse-
enheter eller ska de knytas till större regionala 
enheter? Visar rösena verkligen den då rådande 
samhällsorganisationen? Det är som jag tidiga-
re nämnt en studie som jag här bygger vidare 
på. Då utgick jag ifrån att skärvstenshögar var 
boplatsindikerande och antagandet att brons-

-
stenshögar, odlingsrösen, gravar och lämningar 
efter förhistorisk odling är samlade, eller där 

att det inte fanns ”renodlade” bronsåldersbo-
sättningar, för tiden hänger samman med peri-
oden före och efter, dvs senneolitikum och älds-
ta järnålder. Utgångspunkten då var Liffride i 
Alskog och det är fortfarande ett viktigt område 
i denna studie. I Liffride och i de andra område-
na jag i detta arbete benämner ”områden med 
sammansatta lämningar” måste denna koppling 
dock problematiseras djupare för de är betydligt 
mer komplexa än så. (Det går jag närmare in på 
i kap. 4 och 8).  

En rad artiklar som rör olika aspekter om 
bronsålder på Gotland har publicerats i Got-
ländskt Arkiv under årens lopp. Något förvånan-
de kan man då konstatera att det i Gotländskt Ar-
kiv (2007) med temat Arkeologi (underförstått 

-
åldern. Av de 22 författarnas bidrag är det inga, 
av drygt 17 artiklar, som rör tiden (jfr ovan med 
RAGUs publikation). I en artikel om säljakten på 
Gotland nämns dock Lauter på Fårö som en bo-
plats från brons- och järnåldern (Wallin & Sten 
2007:26). I den inledande artikeln Gotländsk ar-
keologi under 150 år omnämns också helt kort 
de undersökningar som skett framför allt i östra 
Visby under 2000-talet men ingen enskild ar-
tikel tar upp dem. I övrigt är det en tonvikt på 
vikingatid och medeltid och i tidens tecken är 
det också en artikel om slagfältsarkeologi (Ling-
ström 2007). I Gotländskt Arkiv 2011 ägnas 
dock hela boken åt Visby – landet utanför mu-
rarna 
förhistoriska lämningarna från olika tider som 
kommit fram vid undersökningarna (Carlsson; 
Pettersson; Wickman-Nydolf  2011). 

Monumenten åter i fokus
I Helene Martinsson-Wallins forskningsprojekt 
Med rituella förtecken - förändringsprocesser 
från neolitikum till äldre bronsålder (2009) är det 
som framgår det rituella som sätts i fokus och då 
speciellt rösemiljöers sammanhang och dessas 
omgivande natur- och kulturmiljö. Här framhålls 
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också förståelsen av de sociala och kulturella 
sammanhangen och landskapsförändringarna. 
Sommaren 2009 undersöktes området runt det 
stora Uggarderojr, där utgrävningar gjordes i en 
stensättning och en skärvstenshög (se kap. 5). 
Under hösten 2010 har undersökningarna fort-
satt intill Digerroir i Garda (Martinsson-Wallin 
& Wehlin 2009; Martinsson-Wallin 2010:63ff). 
Den senare undersökningen involverade även 
Joakim Wehlins forskningsprojekt (se nedan). 
Helene Martinsson Wallin och Paul Wallin initie-
rade också ett östersjöseminarium vid Högsko-
lan på Gotland år 2008 med deltagande forskare 
från österjöområdet. Det utmynnade i skriften 
Baltic Prehistoric Interactions and transforma-
tions: The Neolithic to the Bronze Age (Martins-
son-Wallin ed. 2010) där artikelförfattarna i hu-
vudsak belyser ösamhällena ur olika perspektiv 
under senneolitikum och bronsålder. 

Skeppssättningarnas uppträdande är det 
som tydligast markerar en förändring vid mitten 
av bronsåldern. Dessa är utgångspunkten för 
den senaste avhandlingen som rör yngre brons-
ålder på Gotland: Östersjöns skeppssättningar. 
Monument och mötesplatser under yngre 
bronsålder (Wehlin 2013).  I avhandlingen är 
den maritima aspekten i fokus och Östersjön ses 
som den gemensamma resursen och händelse-
platsen för människor under bronsålder.  Weh-
lin menar att skeppssymboliken når sin kulmen 
omkring 950/900 f Kr. och det maritima mani-
festeras genom skeppssättningarna. Det upp-
står en ”hybridkultur” som fortlever fram till 
200 f Kr (2013:185). Wehlin menar med andra 
ord att yttringar från den yngre bronsåldern, om 
än under förändring, fortlever in i förromersk 
järnålder.  

2. 7 Sammanfattning
Sammanfattningsvis ser jag att bronsålders-
forskningen på Gotland inte har haft någon 
framträdande roll, och det är en situation som 
till viss del fortfarande är giltig. Det är de synliga 
lämningarna som det har forskats kring, och till 
stor del är det så än idag. Visst är de en viktig del 
av helheten men de måste kontextualiseras med 
det för ögat inte direkt synliga. Det är en svårig-
het som kan förklara den jämförelsevis ringa 
forskning som gjorts om bronsåldern på ön och 
i synnerhet då om bronsålderns boplatser, jäm-
fört med andra förhistoriska perioder.

Uppfattningen om bronsålderns boplatser 
och bosättningsområden har grundat sig på de 
materiella, synliga lämningarna alltifrån brons-

fynden, gravarnas placering till senare tids upp-
fattning om skärvstenshögar som boplatsindi-
kerande. Erik Nylén (1959) ställer ändå frågan 
om skillnader i utbredning av bronsfynd och 
gravar men ”löser” den med att det kan ha va-
rit säsongsboplatser och att monumenten har 
varit mötesplatserna (se också kap. 4. 2). Nylén 
har också varit tongivande för forskningen ge-
nom att han initierade en rad forskningspro-
jekt som rörde bronsåldern, då med arkeologer 
verksamma inom uppdragsarkeologin (och dess 
föregångare) som utförde undersökningarna. 
Det var med få undantag bronsåldersmonument 
som undersöktes. Tidigt uppmärksammades 
förändringen i gravskicket från den äldre till den 
yngre bronsåldern och man såg också en stadig 
befolkningsutveckling över tid. Kulturgeogra-
fernas undersökningar medförde nya perspek-
tiv främst i hur kulturlandskapet, inbegripet 
bosättningsområdena, växt fram och förändrats. 
De uppmärksammades också andra lämning-
ar som skärvstenshögar och fossil åkermark 
och en mer processuell syn vann gehör även i 

framträder nu som en relativt fast etablerad 
bondebygd.  Inom dagens forskning kan spåras 
trender kring det rituella, kring resande och mö-
tesplatser samt institutionalisering men även 
här är utgångspunkten de synliga lämningarna 
utan någon problematisering om de osynliga 
boplatserna. 

I de forskningsprojekt som startats vid 
Högskolan på Gotland har studenter involve-
rats, dels i fältkurser, dels i att de har skrivit sina 
examensarbeten. Så har även varit fallet inom 
mitt projekt Bronsålder på Gotland (Johansson 

1996; Flemström 1996; Skanser 1996; Åkesson 
-

son 2001; Pettersson 2009;  Sardén-Johansson 
2010). De få examensarbeten som jag spårat från 
andra lärosäten som rör boplatsproblematiken 
är från 1980- och 1990-talen och speglar den 
tidens syn på skärvstenshögarna, som boplats-
indikerande. I min analys av undersökta skärv-
stenshögar på Gotland (kap. 5) ser jag inte alls 
att de enbart är detta och de samtida gravarnas 
kustnära lägen (kap. 6) ser jag i första hand som 
bronsålderns begravningszoner och inte som 
boplatszoner. Det som också kommit i skym-
undan är bronsföremålen, med några undantag 
vilka jag tar upp i kap. 7. Det gäller framför allt 
depåfynden som det är få som ägnat sig åt. En 
förklaring till det kan vara att de ofta saknar 
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fyndkontext och det gör depåfynden svårtolka-
de. Ser man till bronsålderns bosättningsområ-
den och boplatser är forskningen i det närmaste 

hittills lyst med sin frånvaro i det arkeologiska 
materialet. Där det idag faktiskt kommit fram 
boplatslämningar är de än mer svårtolkade än 
depåfynden, även om det anses att skärvstens-
högar indirekt är ledtrådarna till boplatsläge-
na. Men om det inte stämmer måste vi närmast 
”skriva om” boplatsforskningen. 
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3. PROBLEMATIKEN KRING BRONSÅLDERNS 
BOSÄTTNINGAR

Boplatser är dock inte nödvändigt-
vis platser där människor bott, men 
de är heller inte gravplatser och offer-
platser. Boplatser är en sådan förete-
else som alla vet vad det är tills någon 
ska förklara det (Welinder 2009:228).

3. 1 Inledning
För att kunna fördjupa mig i boplatsproblema-
tiken lämnar jag Gotland och tar upp några av 
de idag välkända boplatser som kommit fram 
på fastlandet. Inledningsvis kan det dock kon-
stateras att fram till 1970-talet var det få kända 
boplatser från bronsåldern i Sverige som helhet. 
Men med de undersökningar som då gjordes i 
Fosie utanför Malmö förändrades källäget. Idag 
är de undersökningarna ett läroboksexempel 
på vilka hustyper som fanns från senneolitikum 
fram i järnåldern och också vilka fältmetoder 
som är användbara för att få fram kunskap om 
bebyggelsen (se t.ex. Burenhult 1999:367ff; 
Björhem & Sävfestad 1989 och 1993). Boplats-

-
-

ra av de områden jag här tar upp. Det till trots är 

kunskap om bronsåldersboplatser. Det är på ett 
sätt ganska självklart då det i princip inte är någ-
ra synliga boplatslämningar ovan mark och den 
problematiken rör heller inte enbart bronsålder. 

Det är ändå påfallande att det just är 
bronsåldersboplatser som på många platser 
i landet har upptäckts först under de senaste 
årtiondena och i t.ex. Halland var de fram till mit-
ten av 1980-talet så gott som okända (Streiffert 
2001:12). Går vi utanför landet till andra om-
råden i Nordeuropa är problematiken likartad, 
i varje fall då det gäller den äldre bronsålderns 
boplatser. I Storbritannien förklarades bristen 
på spår av bosättningar med att det var noma-
diserande boskapsskötare som levde i tält eller 
hyddor och som därför inte lämnat några spår 
(Brück 1999:52ff).  Det är ju en förklaring som 
känns igen även från svenskt område (Artursson 
2005:22ff, se också kap. 4. 1).  I Storbritannien 
under 1960- och 1970-talen kom det dock fram 
belägg för att det förekommit sädesodling ge-
nom upptäckten av årderspår och sädeskornin-
tryck på keramiken vilket pollenanalyser bekräf-
tade. Då började också uppfattningen om det 
pastorala bronsålderssamhället att ifrågasättas 

och bilden av bofasta jordbrukare som byggde 
rejäla hus växte fram. Problemet kvarstod dock 
varför då inte husen återfanns men det förkla-
rades med tafonomiska processer eller med att 
de hus som då byggdes inte avsatte sådana spår 
som bevarats till idag. Brück argumenterar för 
att det inte är en adekvat förklaring, utan det 
är i stället förväntningen att kunna urskilja en 
distinkt plats, där aktiviteter försiggår som ka-
raktäriserar en boplats, som är felaktig. Dvs. att 
aktiviteter som matlagning, ätande, reproduk-
tion och barnuppfödning antas ske där. Det mest 

att det ska vara en boplats.  Det är knutet till an-
tagandet att boplatser är rumsligt avgränsade 
enheter, skilda från andra platser där rituella, 
politiska eller ekonomiska praktiker sker. Men 
det är en funktionsuppdelning av platser vi gör 
idag och som inte ägde sin giltighet för den äld-

av de områden som här presenteras närmare, är 
det just den äldre bronsåldern som är svår att ur-
skilja. I t.ex. Fosie äger det sin giltighet och även 
för malmöområdet i stort (Björhem & Sävfestad 
1993:354). Björhem och Sävfestad förklarar att 
det kan bero på att det äldre bronsåldersmateri-

eller så förs det till den yngre bronsåldern. En 
annan möjlig förklaring är att bebyggelsen från 
äldre bronsålder varit mer begränsad än under 
yngre bronsålder och att chansen är mindre att 
stöta på dessa lämningar vid slumpvisa avba-
ningar (1993:354).   

Welinder påvisar också svårigheten i själva 
boplatsbegreppet (se inledande citat ovan) för 
alla vet ju vad en boplats är men hur ska den 
förklaras? Vad skiljer en boplats från en annan 
plats?  Som jag ser det kan man också fråga sig 
vad det egentligen är vi förväntar oss att hitta? 

fram bestående av vissa typiska drag, utan jag 
ser det mer som ett förhållningssätt till hur vi 
ser på det arkeologiska materialet, att vi förstår 
dess variation och vad som kan läsas ut av det. 
Det är nog ändå så att alla arkeologer delar en 
uppfattning om vad en boplats är men vid en 
närmare granskning inser man hur dubbeltydigt 
och komplext boplatsbegreppet kan vara. 

Hur ser de idag kända boplatsområdena ut 

Vad är det som avgjort att de här platserna de-
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även om inga undersökningar gjorts, och hur väl 
stämmer det in på de här undersökta boplats-
områdena? 

Som ovan nämnts är det ofta vid större ex-
ploateringsgrävningar som boplatserna hittas 
men hur kan boplatser synliggöras i de delar 
av landet där det inte görs lika stora satsning-
ar i infrastrukturen? Kan kunskapen om var 
bronsålderns boplatsområden har framkom-
mit vid exploateringsgrävningar överföras till 
dessa områden? Här tänker jag naturligtvis på 
situationen på Gotland och de betydligt mer 

undersökningar på ön som synliggjort möjliga 
boplatser som också ska sättas samman med 

då intressant att se vilka synliga lämningar som 
-

na. De förändringar som sker mellan den äldre 
och den yngre bronsåldern på Gotland visar sig 
i att skeppssättningar börjar uppföras (se kap. 
6) och i depåfyndens sammansättning (se kap. 
7). Det är betydligt svårare att uttala sig om det 
också kan avläsas i en boplatskontext. Då blir 
frågan om det på de fastländska boplatserna kan 
ses skillnader mellan den äldre och yngre brons-
åldern?  För att diskutera detta här, och ovan 
ställda frågor har jag gjort ett urval av områden 

men också områden, som i likhet med Gotland 
inte har så många kända bronsåldersboplatser, 
och exemplet här är Bohuslän. De övriga är från 
Skåne, Halland, Östergötland och Uppland. Det 
är naturligtvis inte möjligt att få med alla kända 
boplatser och det är heller inte min avsikt. Urva-
let bygger mycket på att områdena är beforska-
de och i många fall publicerade i avhandlingar 
utkomna under 2000-talets första årtionde.

3. 2 Bronsåldersboplatser utanför Gotland
 
Skåne 

områden med boplatslämningar från bronsål-
dern. Många har framkommit vid exploaterings-
grävningar då stora byggprojekt genomförts, 
framför allt i och runt Malmö, och idag kan man 

(Högberg et al. 2009:13). Med start i Fosie IV, 
därefter Öresundsförbindelsen, Citytunneln och 
andra större projekt har en oerhörd mängd nytt 
material kommit i dagen (se bl a Malmö Muse-
er; Högberg et al. 2009; Björhem & Magnusson 

Staaf 2006). Även i den sydöstra delen av Skå-
ne har det genomförts större arkeologiska pro-
jekt. Hagestadsprojektet drevs under 1960- och 

-

litet område runt Hagestads by, men dem kom 
senare att utvidgas (Strömberg 1987:107f). 
Under 1980-talet startade projektet Kultur-
landskapet under 6000 år som är mer bekant 

-
området ingick. Det var ett tvärvetenskapligt 
projekt med målsättningen att studera landska-

nyttjats under förhistorisk/historisk tid (Olaus-
son 1993:105; Andersson & Aspeborg 2010:7 
och där anförd litteratur).  Resultaten har bl a 
publicerats i en avhandling av Sten Tesch (Tesch 
1993). I Anna Gröhns Positioning the Bronze Age 
tas också Stora Köpingeområdet upp (Gröhn 
2004:188). Boplatslämningar från Skåne utgör 
också en viktig del i Arturssons diskussion om 
Bebyggelsestruktur och samhällsstruktur i södra 
och mellersta Skandinavien under senneolitikum 
och äldre bronsålder (Artursson 2009:136ff). 
Men, som Artursson skriver, så skiftar det skån-

han framhåller att det är just i de sydvästra samt 
sydöstra delarna av landskapet som omfattande 
undersökningar gjorts, till skillnad från de väs-
tra och norra delarna (2009:136).  

Undersökningarna i Fosie IV, i Lockarp 
och Oxie socknar utanför Malmö pågick under 
åren 1979-1983 då Malmö kommun skulle iord-
ningsställa området till industrimark. I området 
kring Fosie IV hade undersökningar tidigare 
genomförts från 1900-talets början och framåt 
och berört gravar och boplatslämningar allti-
från neolitikum fram i medeltid. Det framgår i 
genomgången av de tidigare undersökningarna 
att till boplatslämningar förs också kokgropar, 
större gropar och härdrester, dvs. det har inte 
påträffats hus på alla områden som markerats 
som boplats (t.ex. i kvarteret Bronsspannen). 
Ett problem i bedömningen av tidstillhörighet 
är också om dateringen av en anläggning kan 
representera övriga lämningar som inte har da-
terats (Björhem & Sävfestad 1993:18ff). Det ser 
jag som ett generellt problem i områden med 
mångtidiga lämningar som också kan ses i de 
möjliga boplatsområdena på Gotland. 

Fosie IV-området utgörs av små kullar mel-
lan våtmarksområden och det ligger lågt i för-
hållande till de omgivande höjdsträckningarna 
i söder och öster. Flertalet av bronsåldershö-
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garna och de undersökta gravfälten ligger på 
dessa höjdsträckningar. Tusentals anläggning-
ar framkom efter matjordsavbaningen med 
schaktmaskin varav ett 100-tal lämningar ut-
gjordes av stolpbyggda hus, ett 20-tal grophus, 
härdar, gropar och gropsystem med dateringar 
främst till yngre bronsålder. Det fanns också ett 

-
erna (Björhem & Säfvestad 1989:13f). De älds-
ta fynden härrörde från mesolitikum i form av 
lösfynd och de yngsta kom från bebyggelseläm-
ningar från 900-talet e.Kr, men tyngdpunkten 
för aktiviteterna inom området var från senneo-
litikum, yngre bronsålder och yngre järnålder. 
Därtill gjordes fynd av två stenskulpturer be-

-

fyndmaterialet (1993:60). Det är två små ovala 

gropar inom området och fallos- respektive vul-
vasymboliken är framträdande (1993:61, se där 

På alla boplatsytor fanns spår av bebyggel-

senneolitikum – äldre bronsålder kan det ha 
funnits fem boplatslägen inom och i anslutning 
till Fosie IV och därtill ett oklart boplatsläge (se 

-
lagt har 12 tvåskeppiga hus (mittsulehus) doku-
menterats (1989:32). I analysen av bebyggelse-

Fig. 3. 1. Fosie IV: Boplatser och gravar från SN-Bronsålder. 1. Stridsyxegrav  2. SN gravar 3. SN/ä brå boplatser. Den ofyllda 
röda rutan är en möjlig SN/ä brå boplats 4. Bronsåldershögar 5. Utplöjd bronsåldershög 6. Yngre  bronsåldersboplats. 7. 
Brandgravfält  brå 8. Brandgrav  9. Våtmark 10. Boplatser inom Fosie IV 11. Bebyggt och arkeologiskt övervakat område. 
(Efter Björhem & Säfvestad 1989:127 och 1993:359, 361). 
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strukturen från senneolitikum ingår till viss del 
också äldre bronsålder av skäl som anförts ovan 
och Björhem & Sävfestad menar också …att de 
båda perioderna kulturellt och ekonomiskt uppvi-
sar en hel del gemensamma drag
3. 1 (efter Björhem & Sävfestad 1989:127 och 
1993:359ff) är boplatserna från senneolitikum 
och äldre bronsåldern sammanförda. Det fram-

åkersystem som omgärdar gårdslägena från se-
nare delen av yngre bronsålder. Områdena med 
åkersystem är ett rekonstruktionsförslag av var 
dokumenterade åkerrester återfunnits, närhet 
till boplatser och hänsyn till markslag. Utgångs-

typ (1993:360f). 
Från centrum av Fosie IV och i en radie 

om 1,5 km ligger 12 bevarade och tre utplöj-
da högar, de flesta på de högsta partierna på 
höjdsträckningen inom området samt fyra 

1). Inom Fosie IV är det ingen hög närmare än 
500 m till en bronsåldersboplats (Björhem & 
Säfvestad 1989:127). Utanför Fosie IV-området 

där en hög ligger ca 100 m ifrån. Inom det om-

bronsålder samt ett samtida brandgravfält (se 

Björhem & Sävfestad framhåller att det är 
en svårighet att tolka förändringarna i Fosie IV 

-
la brister i materialet, som består i att det inte 

-
presenterat från alla perioder. Huslämningarna 
är det som ligger närmast, men dessa avfärdar 
författarna för de anser att komplicerade sam-
hällsförändringar under tre tusen år inte kan 
förklaras i förändringar i husens stolphålsmöns-
ter och bebyggelsens rumsliga spridning. Däre-
mot visar författarna på vilka sociala, ekonomis-
ka och miljömässiga förhållanden som kan ha 
haft betydelse för de förändringar som har skett 
i bebyggelsen (1993:355). Det till skillnad från 
Gröhns studie (2004) av Stora Köpingeområ-
det där förändringen i husens arkitektur sätts i 
relation till samhällsutvecklingen i området (se 
nedan). Det är idag också ett helt annat källäge då 
kunskapen om gårds- och bebyggelsestrukturen 

-

2005:85ff).   

de framtagna pollendiagrammen visar en mer 

permanent öppning av landskapet, kan den 
generella bilden också gälla i Fosieområdet. 
Under den yngre delen av senneolitikum/äld-

lägen i landskapet och under äldre bronsålder 
tillkommer de stora gravhögarna (1993:355f). 
Under yngre bronsålder sker en expansion som 
avläses som en intern kolonisering och den sätts 
också i samband med en förändring i ekonomin. 
I det osteologiska materialet från yngre brons-
ålder kan det utläsas en minskad dominans av 
nötkreatur över tid i jämförelse mot svin och 
får/get. Det verkar vara en generell trend för 
tiden i Sydskandinavien (Björhem & Sävfestad 
till 1993:356 och där anförd litteratur).  Från 
fynden i gropar på boplatserna ingår silkärl 
och malstenar under den senare fasen av yngre 
bronsålder, liksom lövknivar. De ser inga tecken 
på stallning av djuren i Fosiematerialet. Under 
denna senare fas tillkommer också två typer 
av grophus och förråds- eller hantverksgropar. 

-
hus och därtill olika typer av uthus, som doku-
menterats i form av fyrstolpekonstruktioner. 
Författarna ser det som en förändring till en 
klarare funktionsuppdelning av boplatsytorna 
under denna fas. Pollendiagrammen visar en 
ökad sädesodling under yngre bronsålder och 
att nya grödor introduceras. Förändringen un-
der den yngre bronsåldern kan inte enbart för-
klaras med en ökad exploatering av landskapet 
menar Björhem & Säfvestad. Den kan också tyda 
på en mer genomgripande kulturell förändring 
då också husens proportioner och keramikens 
utformning förändras under den yngre bronsål-
dern (1993:355f). 

områden, benämnda A, B C och E med bosätt-
ningar från bronsåldern i Stora Köpingeområ-

distinkta lämningar (Gröhn 2004:206).  I syn-
nerhet i områdena A och C spänner lämningar-
na över ett stort tidsspann, från stenåldern fram 
i yngre järnålder. Landskapet i Stora Köpinge 
är fyllt av bronsåldershögar, både på kullarna i 
den östra delen (Köpingebackar) och på de lägre 
sluttande markerna ner mot ån. Området ligger i 
fullåkersbygd och det har ju påverkat bevarings-
graden av lämningarna. Pollendiagrammen vi-
sar att odling skett i mindre skala i området från 
senneolitikum och att det skedde en märkbar 
expansion av odlings- och betesmark från yng-
re bronsålder och framåt (Gröhn 2004:193ff). 
(För en närmare presentation av Stora Köpinge 
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hänvisas till Tesch 1993; Gröhn 2004; Arturs-
son 2009). Den äldsta bronsåldern (LN-EBA 

-
te osynlig även i Stora Köpinge men kan som i 
Fosie, vara dold i materialet från senneoliti-
kum. Husmaterialet från senneolitikum/ äldsta 
bronsålder är inte så stort men sex av de under-
sökta husen dateras till tiden och består av två-

skeppiga hus och grophus (Gröhn 2004:258f). 
Gröhn använder den hustypologi Sten Tesch 
(1993) har utarbetat för de treskeppiga husen 
i Stora Köpinge (Gröhn 2004:208) och i sin stu-
die följer hon förändringen över tid i långhusens 
arkitektur och hur den interagerar med 
samhällsutvecklingen i området. Med referenser 

Pär Nordquist i synnerhet (2004:95ff) diskute-
-

ring av samhällena i Sydskandinavien vid över-
gången senneolitikum-äldre bronsålder. Hennes 
ståndpunkt är att så sker därför att brons blev 
en alltmer integrerad del i samhället från äldre 

-
gier nödvändiga för att kunna införa ärftlig rang 
(2004:111). Gröhn anser att ett stamsamhälle 
existerade också i Stora Köpinge med skillnader 
i rang mellan familjerna och att det någon gång 
under den äldre bronsåldern 1B – II förändrades 
till ärftlig rang (Gröhn 2004:312f).  Det möjlig-
gjordes av en ökad bronscirkulation dessa fa-
miljer emellan och de hade nu också en sådan 

Förutsättningarna var ett ekonomiskt överskott, 
både för att upprätthålla nödvändiga allianser 
i bronsutbytet och överskottet kunde också in-
vesteras i större långhus. Familjerna som sedan 
länge levt på de bästa jordarna i området kan ha 
haft möjligheten att samla på sig ett överskott 
och därmed också att etablera, och upprätthål-
la, viktiga sociala relationer. Dessa processer 
ledde fram till fas 2, äldre bronsåldern period 
II då familjens ökade auktoritet och deras posi-
tion möjliggjorde att de kunde ändra normen för 
byggnadernas arkitektur. Gröhn ser det som att 

-

byggandet av nya långhus och andra byggnader. 
De nu tre-skeppiga husen förändrades inte bara 
exteriört utan den nya takbärande konstruktio-
nen gjorde att också interiören förändrades. 

Samtidig med långhusens förändring upp-
fördes gravhögar på förhöjningarna intill, och 
nu tillkom också verkstadshus på boplatsen. 
Dessa förändringar dirigerades av den domine-
rande genuskategorien eller generationen inom 
de högrankade familjerna (Gröhn 2004:315f).  

Under fas 3, äldre bronsålder per. II-III 
- yngre bronsålder VI, introduceras en modi-

de treskeppiga husen från fas 2, som märks 
i att de var kortare och det blev längre mellan 
bockparen i boendeytorna vilket medförde en 
förändring i rumsorganisationen. Det speg-
lar, menar Gröhn, en omarbetning av regional 
och nordeuropeisk arkitektur till lokala pre-
ferenser och arkitekturen översattes och in-

tegrerades i den sociala praktiken i Stora Kö-
pingesamhället för en tid (Gröhn  2004:319).  
I Stora Köpingeområdet märks det också en 
ökad rörlighet i landskapet under den yngre 
bronsåldern genom att antalet platser utan-
för det etablerade boplatsområdet ökar och en 
ny bosättning tillkommer i området. Tidigare 
framförda tolkningar har satt den expansionen i 
samband med att en ekonomisk kris uppstod då 
betesmarken utarmades (Gröhn 2004:319 och 
där anförd litteratur). Det argumenterar Gröhn 
emot för de välbyggda husen, spåren efter me-

Fig. 3. 2. Varaktigheten i de arkitektoniska traditionerna 
under senneolitikum och bronsålder (Gröhn 2004:260). 

Fig. 3. 3. Område A (dit blå pil pekar) och C (dit röd pil 
pekar) i Stora Köpinge (Gröhn 2004:378 appendixkartan 
beskuren).
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tallhantverk och gravfälten med en stor del ur-
negravar med bronsföremål talar inte för att så 
var fallet i Stora Köpinge.  Några få typ 2-långhus 
daterade till ä brå III-y brå IV var placerade di-
rekt ovanpå långhus från perioderna innan. Det 
visar, enligt Gröhn att det fanns en kontinuitet i 
lokaliseringen när det äldre bronsålderssamhäl-
let övergick i yngre bronsålder (2004:320). 

Artursson tar också upp Stora Köpingeom-
rådet i sin studie och menar att det redan från 
senneolitikum/äldre bronsålder ...verkligen rör 
sig om en relativt tät, byliknande struktur som 
har bestått av åtminstone 3–4 samtida gårdar 
(2009:144). Gröhn är av den åsikten att det 
fanns ett eller två hem under den tiden på varje 
boplats. Artursson bygger sitt resonemang på 

att huvudbyggnaderna på gårdarna har byggts 
på en bestämd plats inom gårdslägena. Hade det 
bara varit två gårdar borde inte överlagringarna 
ha varit så frekventa. Artursson ser bebyggelse-
strukturen i området som ett resultat av att by-
området varit reglerat med odling, hägnader och 
vägar vilket har gett förutsättningarna för var 
gårdstomter och långhus placerats (Artursson 
2009:144f). Gröhn ger som exempel (2004:311) 
att det i ett schakt kom fram två typ 1-långhus 
tillsammans med två typ 4-hus men avseende 

ska tolkas som boningshus. Det fanns inte hel-
ler någon direkt koppling mellan långhusen och 
de mindre byggnaderna då de låg ca 100 m ifrån 
varandra på boplatsen. Här ska jag inte fördjupa 
mig i problematiken om det var ensamgårdar el-
ler om det fanns en byliknande struktur redan 
från senneolitikum i Skåne. Det är ändå intres-
sant att se hur samma källmaterial kan tolkas 
på olika sätt. Oavsett tolkning så framstår både 
Fosie IV och Stora Köpinge som centrala bygder. 

Vad jag kan utläsa är gravarna från sen-

-
-

täcktes vid undersökningar i högar från äldre 
bronsålder (Gröhn 2004:227, 229, se t.ex nr 7 i 

höjder och har ingen direkt association till bo-

kontakt med bosättningarna. I Stora Köpinge 
anger Gröhn att gravarna från senneolitikum 
och äldre bronsålder placerades längs med 

-
minerande lägen varifrån bosättningarna kunde 

inom boplatsområdena i Stora Köpinge men det 
är oklart om samtidighet föreligger men …wha-
tever the case there was a norm that made people 
dig graves for their deceased on settlement sites 
with permanent homes (future, former or pre-
sent) 
kan de inte vara till vägledning i sökandet efter 

-
rådet (Gröhn 2004:227) men vad jag kan utlä-
sa har det inte framkommit tydliga hus under 

områdena vad gäller de synliga gravarnas place-
ring och i mångtidigheten i lämningarna.  I båda 
områdena kan det avläsas en expansion un-
der den yngre bronsåldern som tar sig uttryck 

boplatser). Det är i båda områdena just den äld-
re bronsåldern som är minst framträdande men 
den äldre bronsåldern representeras av gravhö-

-
stenshögar i områdena, vilket jag får anledning 
att återkomma till i diskussionen där jag jämför 

Halland 
Gårdsstrukturer i 

Halland under bronsålder och järnåldern består 
av två arbeten, På Gården (2001) och Bonings-
husets rumsbildningar (2005) där han ingåen-
de diskuterar rumsliga strukturer både i husen 
och utanför, från bronsålder och äldre järnål-
der i Halland. Fram till mitten av 1980-talet var 
huslämningar från tiden så gott som okända 
i Halland.  Det hade kommit fram indikationer 
om bosättningar i form av mängder av slagen 

på typologisk väg kunde dateras till bronsål-
dern. Men det saknades ändå konkreta belägg 
(Streiffert 2001:12f). Vid de infrastrukturella 
satsningarna i Halland vid mitten av 1980-talet, 
som dragningen av E6:an och senare naturgas-
ledningsarbeten, anammades de grävmetoder 
som utvecklades bl a vid undersökningarna av 
Fosie IV. Vid matjordsavbaningen kom det fram 
en mängd bosättningar från brons- och järnål-
dern i form av stolphål samt härdar och gropar 
spridda inom områdena. Streiffert hänvisar till 
Mobergs definition av en boplats: Med ordet 
boplats menar vi väl i dagligt tal ett ställe som 
människor ”bor” på och med ”bo” menar man nog 
närmast att de regelbundet kommer dit för att 
sova och att åtminstone somliga i gruppen bru-
kar hålla till där annars också – att ”boplatsen” 



25

inte bara är sovplats, utan också mat- och arbets-
plats, i varje fall delvis (Moberg 1969 i Streiffert 
2001:14). Streiffert diskuterar också hushållet 
och då menar han: …en familjs samlade medlem-
mar och eventuella tjänstefolk, deras bostad, eko-
nomibyggnader, djur och även till familjen höran-
de markområden, d.v.s. i princip all verksamhet 
knuten till en familjs försörjning.  Han ser ändå att 
huset är det centrala för hushållet då det är där 
man bor och sover (2001:13). En annan aspekt 
i tolkningen av lämningarna som blir problema-
tisk är om de verkligen visar boplatsen, det kan 
ju i stället vara någon form av arbetsplats inom 
hushållets sfär.  Men man kan anta, menar Streif-

inom området, och då bör man kunna utgå ifrån 
att fynden hör hemma på en boplats (2001:14).
De boplatslämningar som Streiffert närmare 
beskriver kom fram vid undersökningar under 
1990-talets början i Sannarp, Årstads socken. 
Undersökningsområdet låg på en 4 km lång och 
1,5 km bred åsrygg. Den första undersökning-
en berörde ett gravfält med tre högar, nio run-
da stensättningar, en rektangulär stensättning 
och en grav under klumpsten. Den äldsta graven 
uppfördes under senneolitikum/äldre brons-
ålder (2001:19). Året därpå, 1991, fortsatte 
undersökningarna intill gravfältet och då kom 
det fram boplatslämningar som låg på en terrass 
på en av åsryggens högsta punkter och intill, på 

Av de totalt åtta hus som återfanns dateras 
fyra till den mellersta/yngre bronsåldern och de 
övriga från förromersk till sen romersk järnål-

der/folkvandringstid. Sju av husen låg bredvid, 
eller överlappande, varandra. Det hus som ligger 
ca 70 m OSO om husgruppen, är ett av de fyra 
som dateras till mellersta/yngre bronsålder. 
Samtliga hus var treskeppiga (2001:26f). Hu-
sen från bronsåldern är ungefärligen lika stora 
då variationen i husens längd är inom spannet 
19,7 - 23,5 m och bredden mellan 5,5 till 6,3 m 
(2001:25ff).  

Ett stort antal härdar och gropar låg grupp-
vis eller bildade rader inom undersöknings-
området och det tolkar Streiffert som uttryck 
för en rumslig organisation där olika verksam-
heter haft sin givna plats (2001:11). Totalt är 

åsryggens SÖ del utanför boplatsområdet men 
-

ytan (2001:41). I de södra delarna av under-
sökningsområdet fann man även årderspår. En 

inom boplatsytan då det är den enda inom 
undersökningsområdet, är ett skärvstensrö-
se. Det ligger ca 35 m S om husgruppen. Till 
sin uppbyggnad avviker det också från andra 
kända skärvstenshögar i regionen då formen är 
oregelbunden och den var helt fyndtom. Under 
röset framkom en härd som gav en datering till 
förromersk järnålder (360-59 BC. Ett sigma). 
Skärvstensröset är då sannolikt av yngre datum 
då det ligger över härden. Gravgrupperna N och 
S om undersökningsområdet ligger vardera ca 
250 m från de centrala delarna av boplatsområ-

De slutsatser Streiffert kommer fram till är 
att det äldre tidsavsnittets anläggningar låg glest 
över hela området medan de härdar och kokgro-
par som dateras till den äldre järnåldern verkar 
ha knutits närmare husen.  Dock antas hushål-
len under hela bosättningstiden (från mellersta 
bronsålder till äldre järnålder) ha haft särskilda 
ytor för olika aktiviteter men där platsen för bo-
ningshuset har varit den centrala (2001:57). För 
att pröva om det är giltigt för andra områden i 
Halland med boplatslämningar inom samma 
tidsskede jämfördes Sannarp med nio andra lo-
kaler varav fem hade husrester från bronsåldern. 
En av jämförelselokalerna är Brogård (RAÄ 94) i 
Snöstorp socken och där finns ett dokumenterat 
treskeppigt hus från äldre bronsålder som hade 
byggts om efter hand och under period II-III 
uppfördes ytterligare tre hus. Vid övergången 
period III-IV övergavs boplatsen och fyra grav-
högar anlades, varav en över det största huset 

Fig. 3. 4. Grav- och boplatsområdet (RAÄ 3:1 och 6) inom 
blått fält. Det med rött streck avgränsade fältet med röd 
stjärna är boplatsområdet. Gravgruppen, ca 250 N om den 
centrala delen av UO, består av fyra högar, tre stensättning-
ar och en älvkvarnsförekomst. Ca 250 m S om UO ligger fem 
gravhögar och en stensättning (karta FMIS).  
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på platsen. Under yngre bronsålder tillkom ett 
-

ter i området upphöra. Det är först runt Kristi 
födelse som området ånyo togs i besittning för 
bebyggelse (2001:75ff; Carlie 1999:32ff). 

Streifferts slutsatser om lämningarna från 
bronsåldern är att bebyggelsen varit stationär. 

man i första hand ha valt att bygga om, eller till, 

av en slänt, en del på en avsats, intill berg eller 
på mindre förhöjningar, dvs. de ligger inte på 

hela bronsåldern är husgavlarna rundade. Det 
-

skillnader i den inre planlösningen mellan hu-
sen. Det menar Streiffert tyder på lokala bygg-
nadstraditioner inom varje bosättning. Likhe-
terna är att verksamheter utanför byggnaderna 
från yngre bronsålder visar en spridd bild uti-
från fynden av rabbad keramik och deglar jäm-
fört med fyndbilden från den äldre järnåldern 
(2001:102).  

I Sannarp är det äldsta huset, hus VIII, 

hus II från romersk järnålder samt en 14C-da-
tering från en härd som gav värdet 806-524 BC 
(ett sigma). Härden låg över ett stolphål efter 
en takbärande stolpe och huset bör då vara av 
äldre datum. Streiffert anger att det i jämförel-
se med de övriga samtida byggnaderna rimli-
gen bör höra till mellersta/yngre bronsålder 
(2001:162). Det saknas då bebyggelse från den 
äldre bronsåldern. De tre gravhögarna på grav-
fältet omedelbart intill boplatsområdet, de fyra 
högarna N om samt de fem högarna S om un-
dersökningsområdet, talar ändå för att området 
nyttjats under den äldre bronsåldern. Som ovan 
angivits daterades också den äldsta graven intill 
boplatsområdet till senneolitikum/äldre brons-
ålder vid 1990 års undersökningar. Vad som 
framgår är att det i gyttret av anläggningar inom 
boplatsområdet fanns 712 stolphål. Av dessa 
kunde drygt 460 stolphål knytas till de åtta hu-

som staket eller andra hägnader (200:21). Kan 
det inte då också dölja sig stolphål som en gång 
ingått i ett hus från den äldre bronsåldern? Det 

alla anläggningar men man måste vara medve-
ten om att lämningar inom samma område inte 
måste vara samtida (se vidare kap. 4. 5 och dis-

kussionen om dateringen av bronsåldershusen i 
visbyområdet). I de undersökta halländska hu-
sen är fyndmaterialet mycket litet och en förkla-
ring är att lämningarna ligger oskyddade under 
tunna matjordsskikt och då området odlats har 
de få fynd som fanns i husen rivits upp av plo-
gen. De hus som övergavs kan också ha städats 
ur och man tog med de användbara redskapen 
(2005:41f).

Bohuslän
Bohusläns bronsålder ger, som Selling uttryck-

storslagna rösen 
och stensättningar, fåtaliga bronser, en till sy-
nes glest utspridd befolkning (åtminstone har vi 
ännu en dålig uppfattning av var boplatserna är 
lokaliserade), samt en hällristningstradition som 
tar fart… (Selling 2007:14). Hon ställer sig frå-
gan var i landskapet människorna har bott och 
skriver att trots återkommande inventeringar 
där lämningar och aktiviteter från bronsåldern 
framträder allt tydligare är det fortfarande 
få boplatser som är arkeologiskt undersökta 
(2007:173). Hon kommenterar också boplats-
begreppet och anger: Med ”boplats” tänker vi 
oss en plats där människor bott och verkat, men 
framför allt är det delen ”bo-” som har stor be-
tydelse (Selling 2007:177), dvs. att de arkeolo-
giska lämningarna ska påvisa att människor 
bott på platsen och då är huskonstruktioner 
det främsta belägget. Men det är just problemet 

och det är ju giltigt för många andra områden 
i Sverige. Den enda kända bronsåldersboplats-
en i södra Bohuslän betecknas så därför att det 

1918. Den platå, där de tre skärvstenshögarna 

(2007:151 ff) men de kan mycket väl utgöra en 
boplatslokal, med invändningen att om de är en 
del av livet på en boplats borde skärvstenhögar 
förekomma oftare. 

Det dröjde fram till 2005 innan de första 
huslämningarna från äldre bronsålder påträffa-
des (Petersson 2008) och i Bohusläns museums 
informationsblad uttrycks den glädjen: Efter 100 
års forskning har Bohusläns första hus från äldre 
Bronsålder, dvs. hällristarnas tid påträffats! Re-
sultat från arkeologiska undersökningar i Mun-
kedal (Petersson i Bohusläns museums informa-
tionsblad). Det var vid exploateringsgrävningar 
inför nybyggnation av E 6:an som lämningarna 
synliggjordes. Sammanlagt genomfördes sju slu-
tundersökningar i Munkedal från 2004 till 2005 
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av Bohusläns museum i samarbete med RAÄ/
UV Väst. Det kom fram boplatslämningar med 
dateringar från bronsålder vid Foss 166 samt 
Foss 433 (Petersson 2008; Nordqvist 2006), där-

166 benämns Finska barnhemmet, och det är 
beläget på en N-S:lig  höjdrygg av Tungenäset. I 

varav en del är undersökta eller delvis under-
-

inga uppgifter om skärvstenshögar inom under-
sökningsområdet men det uppvisar en mängd 
aktiviteter från neolitikum fram till idag. Det 
var under en raserad gravhög från järnåldern, 
daterad till 790-1029 AD (2008:18) som huset 
i form av symmetriskt placerade stolphål kom 
fram. Tolkningen är att det är ett två-skeppigt 
hus, med måtten 5x3 m, och med rundade gavlar 
(2008:20). I det senare informationsbladet ang-
es måtten 7x4 m, dvs cirka 28 m2

med bronsåldershus från andra platser är det då 
förhållandevis litet. 

Vid undersökningar vid Foss 433 kom det 

fram boplatslämningar i form av härdar, gro-
par och stolphål varav de senare kunde knytas 
samman till ett hus och därtill kom det fram två 
urnegravar inom boplatsytan. Det är en mång-

eldstäder där en har daterats till äldre bronsål-
der, husrester till yngsta bronsålder/förromersk 
järnålder och gravar till övergången till romersk 
järnålder. Huset har varit minst 16 m långt och 
7,5 m brett och -
hus (Nordqvist 2006:12). I rapporten ställer 
sig Nordqvist frågande till om alla anläggningar 

201. Den är inte undersökt men tolkas med stor 
sannolikhet som en gravhög och då skulle en del 
av lämningarna hellre då knytas till en gravmiljö 
(Nordqvist 2006:19f). 

Uppland och utbyggnaden av E 18
I Uppland har det genom satsningar på motor-
vägsbyggen kommit fram oerhört rika material 
från hela förhistorien, och även många nya bo-
platser från bronsåldern blev då kända. Man 
kan med fog säga att det stora genombrottet i 
boplatsforskningen i Mälardalen kom med UV:s 
undersökningar inför byggandet av motorvägen 
E18 mellan Bålsta och Enköping i södra Uppland 
(Hjärtner-Holdar et al. 2007:11ff). Slutunder-
sökningarna pågick mellan 1986 - 1990 och det 
var första gången som stora markavbaningar av 
förhistoriska boplatser i Mälardalen gjordes och 
det upptäcktes hus och bebyggelse i en sådan 
omfattning att: Det var många gamla sanningar 

(2007:43). Vid dessa 
exploateringsgrävningar kom det fram lämning-
ar som inte bara innefattade bronsålder, men de 
utgjorde en stor och viktig del. Det kom bl. a fram 
brunnar som tidigare inte varit kända (2007:43 
och där anförd litteratur). I det sammanhanget 
undersöktes Apalle och idag hör den till de mer 
välkända bronsåldersboplatserna. Apalle lig-
ger ca 5 mil nordväst om Stockholm och är en 
del av Håbolandet (Ullén 1994:251, 1996a:171, 
1996 b:7, 1999:36). Håbolandet var en ö under 

skålgropsförekomster, skärvstenshögar, rösen 
och röseliknande stensättningar. Gravarna är 
placerade på höjdsträckningar i utkanten av den 
forna ön och ett av de två mer centralt placerade 

-
platsen (Ullén 1996b: 9f). Flertalet lämningar 
ligger mindre än 100 m från exploateringsområ-

Fig. 3. 5. De sju slutundersökningarna berörde också Foss 

Foss165 en gravhög 80 m Ö om 166, Foss 438, ”ett udda och 
omdiskuterat gravfält” 700 m SO om 166, norr om boplats-
erna Foss 433 och Foss 434 (Fastighetskarta i skala 1:40 
000 ur rapporten. Petersson 2008:4).
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Undersökningen omfattade ca 23 000 m2 och 
husen låg i upp till en meter tjocka kulturlager 
varav det också framgick att ca 40 hus brunnit i 
Apalle (1997:59, 1999:36).  Över 2000 föremål 
av ben, sten och lera, samt 60 bronser, åter-
fanns inom området. Alla hus från respektive 
fas kan inte vara samtida men Ullén ser ändå 

(1994:252ff). Senare skriver Ullén att bebyggel-
sen i Apalle kan jämföras med mindre landsbyar 
i Danmark, med den skillnaden att bebyggelsen 
verkar upphöra i Apalle under äldre järnålder. 

romersk järnålder framträder en gård på plat-
sen (1999:39). Det äldsta inslaget på boplatsen 
är en liten kvadratisk byggnad och fynd av de-
korerad keramik som dateras till senneolitikum 
eller äldsta bronsålder, men tolkas som ett mer 
tillfälligt nyttjande av platsen. Det framförs ock-
så en annan tolkning och det är att övriga an-
läggningar från denna tidiga fas troligen har 
förstörts av senare byggnation på platsen (Ullén 
1999:36, 1997:60). Den äldsta mer permanenta 
bebyggelsen kan spåras från äldre bronsålder, 
1400-1300 f. Kr., då det fanns ett fåtal hus och 
möjligen en brunn och två inhägnade åkerytor.

-

hus varav 54 räknas som tre-skeppiga bostads-
hus (1997:51, 1999:36). Inom undersöknings-

brunnar (Ullén 1996a:172). Skärvstenshögarna 

var inte bevarade i sin ursprungliga höjd som 
torde ha varit minst 1,5 m. De hörde till den 
äldre boplatsfasen och låg centralt på boplats-
en. Det skedde förändringar på boplatsen vid 
början av yngre bronsålder (ca 1000 f Kr) och 
skärvstenshögarna hade spelat ut sin roll. En av 
skärvstenshögarna jämnades ut och det byggdes 
ett hus över den (1994: 252ff, 1999:36f). Husen 
från den yngre bosättningsfasen var överlag 
kortare än de äldre byggnaderna och interiört 
skilde sig bredden på bockparen något åt. Det 

-
pen karaktär. I de äldre husen ser Ullén en tyd-
lig rumslig uppdelning oftast bestående av två 

Härdarna i de äldre husen var grunda och hade 
i huvudsak fungerat för värmens skull och mat-
lagningen skedde utomhus. Under den yngre 
fasen blev härdarna i husen mer distinkta och 

-
re fasen menar Ullén, men i husens interiörer 
syns inte längre någon uppdelning och det blir 
en starkare betoning på det enskilda hushållet 
(1994: 257). 

Inga Ullén (1996 b:23) tar också upp frågan 
om vad en boplats är, utifrån en undersökning 
av Dragonbacken på Håbolandet som också un-
dersöktes inför Vägverkets byggande av E18. 
Det resulterade i att man fann en boplats från 
bronsålder-äldre järnålder samt ett litet gravfält 
från yngsta bronsålder till förromersk järnålder. 

Fig. 3. 6. Apalle i Uppland. Plan över huskonstruktioner, skärvstenshögar, större hägnader, brunnar och lertäkter  
             Skala 1:500 (Ullén 1997:52). 
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Dragonbacken ligger bara ca 1 km från Apalle 
och de lämningar som dominerade på Dragon-

man fann inga spår efter någon fast bosättning. 
Anläggningarna dateras till samma tid som Apal-
les yngsta fas, den fas då det inte fanns kokgro-
par i Apalle. Ullén ger ett tolkningsförslag som 
går ut på att den gemensamma matberedning 

-
tades till Dragonbacken, men bara för speciella 
tillfällen av social karaktär. Om man ser Dragon-

-
-

ala rum i landskapet. De olika ”rummen” har då 
innehållit skilda funktioner, men tillhört samma 
bebyggelseenhet (Ullén 1996b:24).  Det är återi-

benämnas boplatser? Kan Dragonbacken med 
det lilla gravfältet ha varit gravplatsen för de 
boende i Apalle under yngsta bronsålder och i 
samband med gravläggningar tillreddes maten 
i kokgroparna? Avståendet är inte är längre än 
1 km, vilket kan jämföras med diskussionen om 

-
an). 

Uppland och utbyggnaden av E 4:an
Nästa stora satsning i Uppland gjordes då E4:an 

2011 utkom Maja Hagermans bok Försvunnen 
värld. Om den största arkeologiska utgrävningen 
någonsin i Sverige.  Hagerman har skrivit en be-
rättelse om vad som kom fram under motorvä-
gen utifrån de publicerade resultaten från den 
åtta mil långa dragningen av vägsträckan. Re-
sultaten från de undersökningar som föranled-
des av vägbygget har också sammanställts och 
presenterats i omfattande volymer författade 
av de deltagande arkeologerna. I Mellan himmel 
och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsål-
dersmiljö i centrala Uppland ägnas hela den över 
500-sidiga volymen åt bronsåldersmiljön i Ryss-
gärdet i centrala Uppland men med utblickar 

Undersökningen vid Ryssgärdet i Onslun-
da, i Uppsala kommun gjordes under tiden maj 
till november 2003. Det är en bronsåldersbo-
plats som under mellersta och yngsta bronsål-
der var en intensivt nyttjad plats och vid under-
sökningen kom det fram mäktiga kulturlager, 
byggnader i form av stolphål, skärvstenshögar, 

Fynden bestod av guld, bronser, keramik och 
många bevarade benartefakter samt en bildrist-

ning (Hjärtner-Holdar et. al 2007:11ff).  Rist-
ningen är Upplands nordligaste och återfanns 

-
området och består av ett skepp och 100-tals 
skålgropar (Östling 2007:453). Det är en så om-
fattande beskrivning och analys så jag har kort 
sammanfattat vad de olika författarna kommit 
fram till om husen (Karlenby 2007:73 ff) och 
skärvstenshögarna på platsen (Amaya, Lindfors 
& Eriksson 2007:131ff) och till sist en samman-
fattning av den avslutande diskussionen om 
Ryssgärdet (Hjärtner-Holdar, Eriksson & Östling 
2007:497ff).  

på de två kullarna och ett hus i ett sökschakt 
öster om undersökningsområdet (Karlenby 
2007:73). Området verkar ha tagits i besittning 
ca 1900 f Kr. då ett femtontal gravar anlades. De 
bildade ett linjegravfält och låg öster om, och in-
till gavlarna på de två tvåskeppiga hus som först 
undersöktes. Gravarna var inte synliga ovan 
mark innan avbaningen (Karlenby 2007:81; 

Karlenby menar att de inte är samtida med gra-
varna utan de kan på typologisk grund dateras 
till bronsålder, per. I och in i per. II. Under peri-
od III-IV byggdes det sex hus på platsen, både 
tre-skeppiga och fyrstolpehus. Andra lämningar 

området och de undersökta skärvstenshögarna 
är samtida med de sex husen. Det visar att husen 
inte kan ha stått under mer än 50 år på platsen, 
till skillnad från tiden före och efter då husen 
hade längre livslängd (2007:100). Från 900 f. Kr 
låg ett bostadshus med en mindre intilliggande 
ekonomibyggnad på platsen. Det är osäkert om 
det var kontinuitet fram i förromersk järnålder, 
skriver Karlenby, i så fall skulle de husen ha stått 
i 200 år. Men det kan också visa att bebyggels-
en omlokaliserades. Vid inledningen av förro-
mersk järnålder fanns det tre hus som alla låg i 
samma riktning och det är en avvikelse mot de 
äldre husens placering inom undersökningsom-
rådet. Till romersk järnålder räknas på typolo-
giska grunder hus 17, men det ses som det sista 

och söderut från Ryssgärdet. I ett sökschakt 
öster om undersökningsområdet återfanns ett 
hus från romersk järnålder och samtida gravar 
(2007:101).   

I artikeln Eldens lämningar. Skärvstenshög-
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ar, kokgropar och härdar (Amaya et al. 2007: 
131ff) är syftet att undersöka de närmiljöer där 

slår fast att de haft olika funktioner beroende på 
i vilket sammanhang de uppträder (2007:131). 
Innan slutundersökningen av Ryssgärdet var det 
endast känt en skärvstenshög på platsen men 
sammantaget är det nu sju till antalet och av 
dem är det fyra som ligger inom det undersökta 
området. De tre övriga ligger utanför undersök-
ningsområdets östra kant. Tre skärvstenshög-
ar totalundersöktes och de låg topografiskt i 
likartade lägen men de varierade i utformning 
(2007:134ff). En av högarna tolkades som en 
skräphög för skärvsten och boplatsrester från 

A357).  Den andra högen skulle kunna tolkas på 
samma vis men ligger inte lika centralt på bo-

sig också från den första då den var uppkastad 
mot ett stort stenblock och innehöll fynd av 
löpare som anges som rituella deponeringar 
(2007:158f). Den tredje högen avvek genom 
sin placering då den låg intill en processionsväg 

3. 6 A802). Den hade inre stenkretsar och det 
fanns också en rektangulär utbyggnad i form av 
en stenkista. Det var också den hög som hade 
minst fynd (2007:138). De övriga två var också 
fyndfattiga men det som återfanns var brända 
och obrända ben, som i de fall de kunde identi-

svin, liksom ett benfragment av häst. I övrigt 
fanns det några fynd av keramik, både rabbiga 

av kvarts (förutom de tre löpare som kom fram 
i en hög, se ovan). Dateringen för de tre anlägg-
ningarna spänner från 1370-1010 f.Kr och det 
visar samtidighet med bosättningens huvudfas 
(2007:158). Skärvstenshögarna var mellan ca 
7-9 m i diameter och mellan 0,6 – 0,8 m höga 
(2007: 163 ff). 

De två kullarna vid Ryssgärdet verkar ha 
haft en särskild betydelse i det annars av slätten 
dominerade landskapet och det kan ha styrt va-
let av var boplatsen anlades (Hjärtner-Holdar 
et al. 2007:497ff).  I den första fasen nyttjades 
kullarna för stenhantverk och senare visar fynd 
av deglar, gjutavfall, skräpbronser och bronsfö-
remål på bronsgjutning (2007:499 och 501). 

-
delse under bronsåldern och ytor röjdes för oli-
ka aktiviteter. De byggnader som återfanns på 
kullarna avvek dels i att de hade placerats på 

kullarna, dels i att de avvek typologiskt från de 
andra husen. På den västra kullen fanns rester 
efter två byggnader (3. 7 11ab). Hus 11a var ett 
tvåskeppigt mindre hus och ses som det äldsta 
på kullen utifrån 14C-dateringar till period III-
IV. Stämmer dateringen på huset avviker det 
ju också i att det är två-skeppigt och Karlenby 
menar att ...det hänvisar arkaiserande till en äld-
re byggnadsteknik
också att det är äldre än hus 11b som i det när-
maste kan beskrivas som ett fyrstolpehus. Det 
är 14C-daterat med kol från ett av stolphålen till 
800-talet f. Kr (Karlenby 2007:88f). På den östra 
kullen går tolkningarna isär om det ska ses som 

som två hus men det kan konstateras att stol-
phålen var kraftiga till huset/husen (2007:89 

-
hål ger dateringen 1130-1000 f. Kr (Karlenby 
2007:110). Karlenbys tolkning är att det är två 
fyrstolpehus medan Thomas Eriksson menar att 
det är ett treskeppigt hus som byggts om och till 
(2007:89). Det råder dock konsensus i tolkning-
en att husen på kullarna ska ses som en del i de 
kultiska och religiösa aktiviteter som skett där. 
Fynd av säd och särskild keramik i huset kan 

Fig. 3. 7. Undersökningsområdet i Ryssgärdet. Område A 
= västra kullen, B = östra kullen, D= torpområdet,  C=nor-
ra delen av slätten och E och F slätten.  De tre undersökta 
skärvstenshögarna är markerade med röd triangel.  Hus 
15 och 23 är de äldsta på slätten och 17 är från romersk 
järnålder. Övriga hus är från huvudskedet av boplatsen, 
dvs.  större delen av bronsåldern och förromersk järnål-
der (Karlenby 2007:75). Husen på de två kullarna (9ab 
och 11 ab) tas upp i texten. (Planen upprättad av Tho-
mas Eriksson 2007:194 och delvis bearbetad av mig). 
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visa att där har gemensamma måltider intagits 
och det kan ha varit platsen för kollektiva fes-
ter och riter. Båda kullarnas södra sluttningar 
var rensade från sten och tolkningen är att det 
var processionsvägar upp till kullarnas krön och 

-
gravar (Eriksson 2007:445). Det är också på 
kullarna som gravarna i form av stensättningar, 

Det är få gravar men på östkullen fanns det två 
-

rats från period IV till förromersk järnålder. De 
fem gravarna på västkullen har inte varit möj-
liga att datera (2007:428). Eriksson skriver att 
de olika aktiviteter som försiggått på kullarna 
har raderat ut skillnader mellan olika aktivite-
ter och det gör det svårt att fastställa gravarna 

eller högar inom eller intill undersökningsom-
rådet och de gravar som fanns var inte alla synli-
ga innan undersökningen. 

Nere på slätten låg husen och där fanns 

härdar och kokgropar (Hjärtner-Holdar et al. 
2007:500f). De rituella aktiviteterna har inte 
bara utförts på kullarna då åtminstone en av 
skärvstenshögarnas innehåll (se beskrivning 
ovan) tolkas som hörande till den rituella sfären. 
Det, konstaterar författarna, kan mycket väl vara 
uttryck för att kultutövning har skett på olika ni-
våer och där en del kan föras till kollektivet och 
annat till det privata eller lokala (2007:503 och 
där anförd litteratur). De aktiviteter som utför-

människor som bodde intill dem. Den tolkning 
som framförs är att de som bott intill kullarna 
hade en speciell funktion i riterna, kanske som 
präster, men också att de hade uppsikt över 
kullarna och de aktiviteter och byggnader som 
var knutna till kulten (2007:508). Det är under 
bronsåldern som huvuddelen av de aktiviteter 
skedde som spårats inom undersökningsområ-
det. Olika analyser utvisar att landskapet bestått 
av hagmarker och ädellövskog och bosättning-
arna har legat i gränslandet mellan lerslätter 
och områden med morän (2007:500). Pollen-
diagrammen visar att odling förekom vid Ryss-
gärdet från senneolitikum. I djurbensmaterialet, 
återfanns förutom boskap, även ben från vilda 

i viss mån kan ha kompletterat försörjningen 
(2007: 508 f). 

Östergötland
I Borna-Ahlkvists avhandling (2002) Hällristar-
nas hem är det boplatsen Pryssgården utanför 
Norrköping som analyseras i syfte att: …förstå 
bronsålderns samhälle och ideologi utifrån be-
byggelsens inneboende struktur, utformning och 
symbolik på boplatsen i Pryssgården (2002:13). 
Boplatsen ligger en kilometer ifrån de stora 
hällristningsområdena vid Himmelstalund och 
Ekenberg/Leonardsberg och på en ås ner mot 

pågick under 1990-talets första hälft och är den 
mest omfattande bebyggelsearkeologiska un-
dersökning som gjorts i Östergötland. I Pryss-
gården återfanns lämningar från stenålder fram 
till medeltid men med tonvikt till tiden yngre 
bronsålder och äldre järnålder (2002:11ff). 

Pollendiagrammen visar att det har skett 
omfattande odling på platsen redan från yng-
re bronsålder och framåt (2002:118). Trots 
att området brukats under lång tid framträdde 
boplatslämningarna tydligt i form av stolphål, 
härdar och fyndförande kulturlager. De faller 

lämningslista. Någon definition på boplats gör 
inte Borna-Ahlqvist men däremot ger hon en 
definition av hus: 
klenare och grövre timmerkonstruktioner, vilka 
bedömts ha burit upp tak samt oftast väggar och 
med långhus avser hon samtliga hus som har en 
total längd som överstiger tio meter (2002:23). 
Övriga hus kan ha haft funktionen som förråds- 

-
let av långhusen kan ha bestått av en bostads-
del för att härden fanns där, och en ekonomidel.  
Hon väljer att kalla det för ekonomidel framför 
stall eller fähus och motiverar det med att det 

del där djuren hållits. I stället har den delen haft 
funktion som förrådsyta, verkstad eller arbetsy-
ta (2002:23).  

I Pryssgården fanns det ett 90-tal husläm-
ningar och av dem var det 21 långhus och 12 
småhus som hörde till bronsåldern. Den äldre 
bronsåldersbebyggelsen anger Borna-Ahlqvist 
som diffus och svårtolkad (2002:28) men det 

bronsålder. Dit hör det enda tvåskeppiga huset 
på boplatsen som också var ett av de större; 32 

hus hör till den senare delen av äldre bronsålder 
och de är båda mindre, treskeppiga hus. Från 
den yngre bronsåldern var husen bättre bevara-
de och de har också haft större variationer i stor-
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lek som: …synes inte vara kronologiskt betingade 
utan kan ha haft andra orsaker (2002:27).  De 

daterade i tidsintervallet 900-700 f Kr. Förutom 
långhusen förekom det andra, mindre hustyper. 
Det fanns bl a tre grophus som låg inom de cen-
trala delarna av undersökningsområdet och som 

dateras till den tidigare delen av yngre brons-
ålder. Andra hustyper är fyrstolpehus och det 

Borna-Ahlqvist anser att det bör ha funnits be-

de centrala delarna av området men endast ett 
hus var fyndförande och fyndet var ett minia-

Fig. 3. 8. Pryssgården i Östergötland. Det med gröna streck markerade området är en uppskattning av utbredningen av 
bronsålderns bebyggelse.  Blå stjärna är hällristningsområdena i Himmelstalund och Ekensberg/Leonardsberg. Röd stjärna 
gravfältet i Fiskeby och den röda pilen pekar i riktning mot Ringebygravfältet, NO om Träbrunna och ca 2,5 km från Pryssgår-
den. Skala 1:25 000 (Karta ur Borna-Ahlqvist 2002:14).
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tyrkärl som tolkas som ett husoffer. Utifrån fyr-
stolpehusens placering intill större långhus ses 
de som förrådshus och kan ha ingått i ett stör-
re gårdskomplex (2002:42ff). Borna-Ahlkvist 
ser att det sker förändringar under den yngre 
bronsåldern. Det märks i keramiken som blir 

(2001:168) och i en förtätning av bebyggelsen. 

-
pområde på boplatsen. Den låg i en härd med 
ett skärvstenslager med mycket sot och kol, ett 

en mindre mängd ben samt en malstenslöpare 
(Borna-Ahlkvist 2001:171; Stålbom 1997:109 
ff). Krukskärvorna kunde sättas samman till två 
stora kärl och bland skärvorna återfanns också 

cm hög och på huvudet, som markeras av en 

öron men ansiktet i övrigt är trasigt men den ger 
intryck av ett djur. Allt tyder på att ansiktet har 
slagits bort vid något tillfälle och därefter depo-
nerats, och Stålbom framkastar tanken att det 

Figurinen var lokalt tillverkad och dateras till 
902-807 f. Kr. I lagret återfanns också sädeskorn,  
och fynden sammantaget, skriver Stålbom, visar 
en stark anknytning till de viktigaste delarna av 
bronsålderns ekonomi och näringsbas. Att tolka 
den som en offergrop knuten till framtida äring 
och fruktbarhet förefaller därför mycket rim-
lig (1997:112). De två stenskulpturerna i Fosie 
återfanns också i gropar inom boplatsområdet 
och kan vara uttryck för samma företeelse. 

Borna-Ahlqvist uppger att trots idoga för-
sök (2002:184) har det inte påträffats några gra-
var intill bebyggelsen i Pryssgården. Hon reso-

norrköpingstrakten, men menar att de ligger för 
avlägset, och att det måste ha funnits gravfält 
betydligt närmare bosättningen. Gravarna skul-
le då kunna ligga under åkermarken eller under 
den närliggande villabebyggelsen. Det har med-
fört att analysen av vilken relation gårdarna och 
bosättningen har haft till gravfälten inte låtit sig 
göras (2002:184). Anders Kaliff som avhandlat 
Ringebygravfältet har dock en annan syn och 
skriver: Det är en rimlig hypotes att anta att ön 
utnyttjats av bl.a. de människor som befolkade bo-
platsen i Pryssgården i Östra Eneby socken, vilken 
undersöktes parallellt med Ringeby. De omfattan-
de bebyggelselämningarna från bronsålder som 

undersökts där utgör sannolikt ett utsnitt ur ett 
stort boplatsområde på Norrköpingsåsen sydväst 
om Ringeby (Kaliff 1997:6). Det tar också Wid-
holm upp i sin recension av Borna-Ahlkvists av-
handling då det är en viktig fråga för all boplats-
tolkning var de samtida gravarna är belägna och 
Widholm ser inte att …avståndet till de närmaste 
belagda gravplatserna vid Fiskeby som särskilt 
stort; det handlar om ungefär en kilometer, eller 
samma avstånd som till hällristningarna, vilka 
Borna-Ahlkvist själv menar har »ett klart sam-
band» med bosättningen (Widholm 2004:78. Se 

att gravplatsen vid Ringeby, som ligger längre 
bort från Pryssgården än Fiskeby, inte hindrat 
denne att se Pryssgården som en möjlig bak-
omliggande boplats (2004:78). Här kan man ju 

-
lometer är inte någon oöverstiglig sträcka, anser 
jag, men till en del beror det också på hur topo-

att lämningarna måste vara samtida för att kny-
tas ihop, vilka de ju verkar vara för Pryssgården 
och gravplatserna. Det är än mer viktigt då det 
inte finns så tydliga boplatsspår men det måste 
ändå kunna gå att resonera om var boplatslägen 
kan sökas och här syftar jag då på de gotländska 
förhållandena. 

Djurhållning och be-
tesdrift. Djurhållning, människor och landskap i 
västra Östergötland under yngre bronsålder och 
äldre järnålder vill jag här kort ta upp (Petersson 

boplats och en mer generell bild av bebyggelse-
utvecklingen i västra Östergötland. Petersson 
använder begreppen boplats och gård och bo-

Med boplats avses här 
(för brons- och järnålder) en plats med spår av 

(2006:25). Detta poängterar hon än mer senare 
i studien: -
plats som måste uppfyllas i denna undersökning 
och det är att det ska ha funnits minst ett hus på 
platsen, vilket skulle kunna fungera som bostads-
hus ( -

syfte med avhandlingen som är att studera och 
beskriva djurhållningen och dess organisation. 
Hennes huvudsakliga syfte är alltså inte att stu-
dera boplatserna men de har en viktig roll då, 
enligt Petersson, de har varit de fasta punkterna 
varifrån djurhållningen initierats och styrts un-
der perioden ifråga (dvs. yngre bronsålder-äld-
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re järnålder). Hennes undersökningsområde 
utgörs i första hand av områden söder och ös-
ter om Väderstad i västra delen av Östergötland. 
Det var vid ombyggnaden av E4:an mellan Mjöl-
by och Väderstad på 1990-talet som underök-
ningarna initierades (Petersson 2006:10). Inom 

Vistadboplatsen (Larsson 1993:18) och den lig-
ger inom ett av de områden som ingår i studien 
(Petersson 2006:25ff). I sammanställningen av 
bebyggelseutvecklingen och landskapsutnytt-
jandet i Östergötland ser Petersson (2006:24) 
förändringar i perioden senneolitikum-äldre 
bronsålder då svedjebrännandet ökade mar-
kant men endast få nya boplatser etablerades. I 
övergången mellan äldre och yngre bronsålder 
ökade antalet boplatser, landskapet öppnades 
upp än mer och nya gravfält tillkom. I övergång-
en mellan yngre bronsålder och förromersk 
järnålder sker en stor förändring då det märks 
en markant ökning av nya boplatser och gravfält 
och både betesmark och odling ökar i omfång 
(Petersson 2006:32). 

3. 3 Diskussion 

Hur har de fastländska boplatserna synliggjorts 
och vad har kommit fram?

har diskuterat begreppet. På många boplatser 

hus på en boplats. Skärvstenshögarna ses ofta 
som boplatsindikerande och dessa områden 

som måste ställas är vad skärvstenshögarna 
spelar för roll i dessa sammanhang? Det man 

antingen synliggjorts genom exploateringsgräv-
ningar eller genom att större forskningsprojekt 
genomförts. Undantaget är södra Bohuslän där 
situationen liknar den på Gotland vad avser 
kännedom om bronsåldersboplatser. Då kan 
man ställa frågan om det måste till stora infra-
strukturella satsningar där områdena maski-
navbanas för att få grepp om den förhistoriska 
bebyggelsen. Det är en bra metod men den kan 
inte vara den enda. De är viktiga resultat som 
kommit fram just vid exploateringsgrävning-
arna och de kan ge vägledning även till andra 

sammanställningar och analyser som de här re-

fererade undersökningarna ger prov på. På de 

hus i form av stolphål, stolphål efter upphäng-
ningsanordningar och stängsel, gropar efter 
lertäkt, avfallsgropar, härdar m.m. Flertalet av 
boplatserna har daterats från senneolitikum/
äldsta bronsålder fram i järnålder och vissa 
har än yngre dateringar. Men tyngdpunkten av 
aktiviteterna på boplatsområdena ligger inom 
tidsramen yngre bronsålder-äldre järnålder. 

den äldre bronsålderns hus, och vilka olika för-
klaringar som har framförts om varför det är så 
(se kap. 3.1; Brück 1999:5; Björhem & Sävfestad 
1993:354). Boplatserna har som framgår ovan, 
bebotts under lång tid och de äldsta lämningar-
na kan då helt eller delvis ha förstörts eller har 
varit så fragmentariska att de blir svåra att tolka. 
Även om metoden med avbanade ytor har varit 
framgångsrik för att synliggöra boplatser är det 

-
rådena odlats ökar svårigheten. Det kan vara ett 
gytter av stolphål som är svåra att sätta samman 
till en husstruktur (Streiffert 2005:39f). 

Med undantag för Sellings område i södra 

Det är olika typer av hus men i de flesta fall 
räknas de två- och treskeppiga husen som 
bostadshus och övriga som förrådshus och det 
kan vara grophus, fyrstolpehus och andra stol-

regionerna i de fastländska exemplen, och även 
inom regioner som t.ex. Streiffert visar i Hal-

maskinavbaningar har lämningar av hus i form 
av stolphål kunnat ge mer detaljerad kunskap 
om hustyper och rumsindelningar, om än ibland 
svårtolkade.  

lämningar på, eller gränsande till boplatsområ-
-

an). Synliga spår av odling i områdena framstår 
som fragmentariska men i Fosie, Sannarp och 
Apalle har de varit iakttagbara. I Apalle, Pryss-

-
ningsområden samtida med bebyggelseläm-

tre kända ristningsområden och frågan är då om 
hällristningsområden kan ses som markörer för 

upptäcktes den mindre hällristningen först när 
undersökningarna kommit igång i området så 
den gav ingen vägledning för var boplatsen låg. 
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hundratal meter bort från undersökningsom-
rådet och kan ha varit synlig från boplatsom-
rådet men knappast själva ristningen (Östling 
2007:459). Hällristningarna i områdena kring 
Apalle och Pryssgården var tidigare kända och 
som ovan tagits upp för Borna–Ahlqvist samman 
Pryssgården, hällristarnas hem, med ristnings-
områdena ca 1 km därifrån. Ristningsområdena 
i Apalle och Pryssgården visar på samtida ak-
tiviteter med boplatserna men att se dem som 
direkta markörer för var samtida boplatser kan 
sökas ser jag som problematiskt.  Främst då i att 
ristningarna inte ligger på boplatserna; de mar-
kerar ju inte boplatslägena. Det betyder inte att 
jag motsätter mig tanken på att de människor 
som bodde både Apalle och Pryssgården var de 
som ristade på hällarna. 

Relationen mellan boplatser och gravar 
Vilken är då relation mellan boplatser och gra-
var i de ovan presenterade områdena? Vilka 
avstånd är det mellan boplatserna och gravar-
na och sker det någon förändring i placeringen 
av gravarna över tid? På boplatserna i Skåne 
har bronsåldershögarna placerats i topogra-

fall ha varit synliga från boplatserna. I Fosie IV 
ligger ingen hög närmre en bronsåldersboplats 
än 500 m (Björhem & Säfvestad 1989:12) men 
senneolitiska gravar har återfunnits inom bo-

äldre bronsåldersboplats med en bronsålders-
hög och här skiljer det inte mer än 100 m mellan 
boplats och grav. Därtill är där en boplats från 
yngre bronsålder med ett samtida brandgrav-

-
dena i Stora Köpinge men det råder osäkerhet 
om samtidighet råder (Gröhn 2004:227). I Stora 
Köpinge har det kommit fram boplatsmaterial 

gravarna från senneolitikum hällkistor och tre 
av fyra hällkistor kom fram vid undersökningar 

-

förhöjningar intill tronar två större rösen och 

längre än 100 m ifrån undersökningsområdet 
(Ullén 1997:13). En kilometer från Apalle lig-
ger Dragonbacken med ett litet gravfält från 
yngsta bronsålder till förromersk järnålder och 
Ullén vill knyta det till Apalleboplatsen (1996 

eller kring boplatsområdet i Pryssården anser 
Borna-Ahlkvist (2002:184) och bortser från två 
samtida gravfält varav det närmaste, Fiskeby lig-

8). 
Ryssgärdet synes ha tagits i besittning un-

der senneolitikum men då som gravplats och 
husen tillkom senare. De fåtaliga samtida gra-
varna återfanns på de två kullarna i området (se 

3. 4) men inom själva boplatsområdet återfanns 
inga gravar. I Munkedal kom det första huset 
från äldre bronsålder i Bohuslän fram vid en 
undersökning av en raserad gravhög från järnål-
dern och i närområdet finns det också flera 
gravhögar och stensättningar. 

här medtagna boplatserna och gravarna men 
avstånden däremellan varierar. Som ovan tagits 
upp i diskussionen om Pryssgården och dess 
avsaknad av gravar anser vissa att ett gravfält 
en kilometer därifrån kan sättas i samband 
med boplatsen. Det avståndet ser inte heller jag 
som problematiskt. Däremot om gravarna ska 
indikera var boplatslägen kan sökas är avstån-
det i det fallet för långt. Det sker förändringar 
i gravarnas placering över tid och främst gäl-
ler det under bronsåldern där distinkta lägen 
på höjder eftersträvades i första hand och inte 
omedelbar närhet till boplatsen. Det är inte all-
tid gravarna och boplatslämningarna är samti-
da.  I en del fall har platsen tagits i anspråk först 
som gravplats och i andra fall uppfördes gravar-
na på äldre boplatser.     

Relationen mellan boplatser och skärvstenshögar
-

nas mångtydighet är det ju inte detsamma som 
konsensus angående deras funktion. Men mås-
te det vara antingen eller? Diskussionen om 
skärvstenshögarnas anknytning till boplatser 

-
ra skärvstenshögar som har en verkligt tydlig 
anknytning till boplatser och kan man därmed 
se dem som boplatsindikerande? Ser man till 

boplats övrig anges skärv-
stenshög som just en indikation på boplats. Det 
märks ju inte minst när man söker på brons-
ålder och boplatser i FMIS där man får många 
träffar där skärvstenshögar ingår, så det blir 
verkligen ett cirkelbevis. Från de undersökta 
boplatsområdena som här tas upp från Skåne 



36

finns inga skärvstenshögar på boplatsområdena 
och för att kontrollera ytterligare gjorde jag en 
sökning i FMIS med sökkriterierna Skåne och 
skärvstenshög  
För sökning i Ystads kommun en träff och för 
Malmö och Stora Köpinge kommuner inga träf-
far. Det är med andra ord inte någon boplats-
dindikerande företeelse alls vad det gäller de 
ovan presenterade områdena i Skåne. I Apalle 

det redovisas ett skärvstensröse på Sannarpbo-
platsen i Halland. I Apalle är skärvstenshögarna 
från äldre bronsålder och de ligger i anslutning 
till husen inom undersökningsområdet. I Ryss-
gärdet är de tre undersökta skärvstenshögarna 
daterade till mellersta bronsåldern (Amaya et 
al. 2007:147). Utifrån beskrivningen av Ryss-
gärdet framgår det att en av skärvstenshögarna 
inte kan knytas till husen på slätten utan har in-
gått i en annan kontext än den mer vardagliga. 
Där var endast en skärvstenshög synlig innan 
undersökningen men vid slutundersökningen 
påträffades ytterligare tre skärvstenshögar, så 
även skärvstenshögar kan behöva synliggöras. 
Skärvstenshögen i Sannarp kan inte knytas till 
bronsåldersbebyggelsen utan tidigast till förro-

skärvstenshögar. Det är tre skärvstenshögar 
som indikerar den enda kända boplatsen i söd-
ra Bohuslän. Det kan ju kontrasteras mot att 
där boplatslämningar kommit fram i Munkedal 

Som många av författarna ovan anger, behöver 
det inte betyda att skärvstenshögarna inom ett 
område ska tolkas på samma sätt (se t.ex Ryss-
gärdet ovan). I den sammanställning som Hele-
na Victor gjort av antal skärvstenshögar i landet 
(se kap. 5. 4 och Victor 2007:238) ingår Öster-
götland som ett av de län som har många inven-
terade skärvstenshögar.  Det fanns dock inga 
skärvstenshögar i Pryssgården och det talar ju 
emot att skärvstenshögar ska ses som boplats-
indikerande.   

Susanne Thedéen har sammanställt anta-
let rösen/stensättningar och skärvstenshög-
ar från nio socknar i Södermanland (Thedéen 
2004:46f) där bl a Botkyrka ingår med den 
välkända Hallundalokalen (2004:16f). Rösen/
stensättningar uppgick till 737 och antalet 
skärvstenshögar till 302. Det fanns stora skillna-
der i antalet skärvstenshögar mellan socknarna 
men i genomsnitt utgjorde de 41% av andelen 
rösen. I endast 5 % av platserna fanns gravfor-
merna och skärvstenshögarna på samma lokal. I 

de få fall de sammanfaller ser Thedéen det som 

i första hand rösen, och skärvstenshögar. Inom 
undersökningsområdet är det enstaka skärv-
stenshögar som dominerar, i ca en tredjedel är 
det två till tre skärvstenshögar och endast på 6 

fyra förekomster skulle kunna visa på en lång 
brukningstid av platsen, menar Thedéen, eller 
de kan ha utgjort en samlingsplats som nytt-
jades för speciella tillfällen av en större grupp 
av människor (2004:47ff). Thedéen skriver om 

-
set och härden och implicit anses det stå för en 
plats där man bott permanent. Men i ett rörligt 

-
-

pet till platser blir det ett uttryck för handlingar 
(Thedéen 2004:50 och där anförd litteratur). I 

-
re bronsåldern, men det beror enligt Thedéen på 
att de inte uppmärksammats på samma sätt som 
lämningar från yngre bronsåldern varifrån det 

tänker sig Thedéen att det är skärvstenshögar-
na, som ofta har dateringar till äldre och mel-
lersta bronsåldern, som är den första markören 
av platsen som sedan i många fall fortsätter att 
användas. Därför framträder också en varierad 
bild av var de sörmländska skärvstenshögarna 
uppträder. Det kan vara i en boplatskontext, i 
andra fall tillsammans med gravar och gravfält. 
Därför blir skärvstenshögar som boplatsindika-
tion ingen framkomlig väg, konstaterar Thedé-
en, om man vill förstå skärvstenshögarnas olika 
dimensioner (Thedéen 2004:51ff).

Skärvstenshögarna kan ha olika betydelser 
och man får vara varsam om man vill se dem som 
boplatsindikerande. Som senare tas upp så ser 
jag att skärvstenshögarnas placering i landska-
pet var meningsbärande och att de var medvetet 

-

har synliga kantkedjor. Inom skärvstenshögens 
cirkel hamnade det som man ville avyttra från 
den verksamhet som utövades intill, och det vi 
ser som morfologiska likheter mellan lämningar 
uppfattades säkerligen inte alls på samma sätt 

skärvstenshögar kan en del knytas till en mer 
vardaglig kontext och andra till ett mer sakralt 
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sammanhang. När det gäller Gotland, som också 
hör till områdena med många inventerade skärv-
stenshögar ser jag en liknande situation (se kap. 
5). Det får jag anledning att återkomma till. 

 
Skillnader mellan den äldre och yngre bronsål-
dern
I Pryssgården är bebyggelsen från den äldre 
bronsåldern inte så tydlig men ett av de stör-
re husen på boplatsen var tvåskeppigt och da-
terades till äldre bronsåldern. I Fosie fanns ett 
flertal två-skeppiga hus från senneolitikum/
äldsta bronsålder, och likaså i Stora Köpinge och 
i Ryssgärdet. I Apalle är senneolitikum/äldsta 
bronsålder enbart representerat med ett min-
dre fyrstolpehus och det kan ses som ett mer 
tillfälligt nyttjande av platsen under äldre tider, 
men med den intensiva byggnation som sedan 
skedde på platsen håller jag det för troligt att de 
äldre spåren utplånats. De tvåskeppiga husen 

-

som har funktionen av förråds/verkstadshus. 
Från den yngre bronsåldern är husen också 
överlag bättre bevarade och variationen i stor-
lek är större. Det man kan förstå utifrån plat-
serna är att kontinuiteten och traditionerna har 
varit viktiga, men det sker förändringar under 
yngre bronsålder. 

Från Skåne visar pollendiagram att land-
skapet öppnades upp och det märks en för-
ändring i ekonomin. Den vill varken Björhem & 
Säfvestad (1993) eller Gröhn (2004) enbart för-
klara med en ökad exploatering av betesmarken 
utan det är en mer genomgripande kulturell för-
ändring som sker under den yngre bronsåldern 
som också ses i husens arkitektur, bronsfynden 
och keramiken. Petersson (2006) anger för väs-
tra Östergötland att antalet boplatser ökar i 
övergången mellan äldre och yngre bronsålder, 
landskapet öppnades upp än mer och nya grav-
fält tillkom. I Ryssgärdet synes de två kullarna 
få ökad betydelse för rituella aktiviteter under 
yngre bronsålder. I Sannarp i Halland är den 
äldsta bebyggelsen från mellersta bronsåldern 
men med det resonemang som förts kan den 
äldre bronsåldern ändå dölja sig i materialet.  
Streiffert kommer fram till att lämningarna från 
bronsåldern visar att bebyggelsen varit statio-

-

hus verkar man i första hand ha valt att bygga 

också i avfallshanteringen då skärvstenshögar-

na inte byggs på. En skärvstenshög planas ock-
så ut och ett hus uppförs på platsen och avfallet 
hanteras intill varje hus under den yngre fasen. 
Att gravskicket förändras från den äldre till den 
yngre bronsåldern är välkänt och tar sig också 
uttryck i alla de här områdena även om det inte 
alltid behöver betyda en omläggning av var be-

överlagrat hällkistor och många högar fortsätter 
att brukas för begravningar under den yngre 
bronsåldern. 

Sammanfattning 

-
na men avstånden däremellan varierar och det 
sker förändringar i gravarnas placering över tid. 
För att se gravar som boplatsindikerande måste 
också frågan om närhet vidare problematiseras. 
Någon tydlig relation mellan skärvstenshögar 
och boplatser synes inte föreligga. Det är en-

skärvstenshögar på boplatsområdena som da-
teras till bronsåldern. Då Östergötland är ett 
län med många inventerade skärvstenshögar 

-
gifter om skärvstenshögar i Pryssgården. Det 
märks också förändringar på boplatserna och 
i bosättningsområdena från den äldre till den 
yngre bronsåldern.  Det tar sig olika uttryck men 
kan ses i boplatsernas rumsliga organisation, 
i gravarnas utformning, i familjestrukturer 
och hur samhällena organiserades. I en del 
områden har det också varit möjligt att se den 
förändringen speglad i arkitekturen, och då inte 

med treskeppiga, utan även i hur konstruktionen 
av väggarnas bockpar förändrat husens interiör-
er. Det sistnämnda är betydligt svårare att jäm-

eller skärvstenshögar i möjliga boplatsområden 
på Gotland, och om det är jämförbara relationer 
som från andra områden i landet tas upp i kom-
mande kapitel.   
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4. OMRÅDEN SOM KAN HYSA SPÅR AV BRONS-
ÅLDERSBOSÄTTNINGAR PÅ GOTLAND

Men detta förklarar ej, varför vi icke påträf-
fat bronsålderns boplatser. Till detta kan 
genmälas, att förhistoriska boplatser, förut-
om sådana från stenåldern och de om mer 
fast bebyggelse vittnande s.k kämpgravarna, 
vars nyttjande i tid synes relativt begrän-
sad, överhuvudtaget äro nästan okända på 
ön. Detta problem är därför något, som ej 
blott hör bronsåldern till. Vi bör här ha 
överraskningar att vänta (Nylén 1959:10).

4. 1 Inledning
När Nylén formulerade ovanstående citat 1959, 
var det dock känt ett område med spår av bo-
platslämningar från Stenkyrka socken men den 
blev aldrig riktigt ”godkänd” av andra arkeolo-
ger i samtiden och vad det är för plats får man 
diskutera närmare (se kap. 4. 2). Vad Nylén för 
fram är att det, liksom för stenåldern, kanske 
inte var någon fast bebyggelse utan säsongs-
boplatser och att de stora monumentala gra-
varna då tjänstgjort inte bara som gravar, utan 
också som offer- och kultplatser samt även som 

-
de folkgrupper. Men det är ju egentligen ing-
en förklaring som han också säger i den ovan 
citerade texten (1959:10; jfr Brück 1999:52 i 

-
rige där det också saknats spår av bosättningar 
från bronsåldern (se kap. 3) och i t.ex. Bohuslän 
hittades det första huset från äldre bronsålder 
först 2005 (Pettersson 2008). Det har, som jag 
tidigare nämnt, även på Gotland under 2000-ta-
let framkommit spår efter både boplatsområden 
och huslämningar i form av stolphål, och det är 
då främst genom de exploateringsgrävningar 
som gjorts.  Men vad visar alla de rapporter om 
stolphål, härdar m.m och dateringar till långa 
tidsspann; är det verkligen hus och är de från 
bronsåldern? Den bild som framträder är frag-
menterad och ofta är det överlagrade lämningar 
som kan vara svåra att utreda. Det senare beror 

vid just exploateringsgrävningar och då har 
inte tid (eller pengar) funnits för att göra mer 
djupgående undersökningar. Finns det skärv-
stenshögar och andra lämningar i områdena 
och hur förhåller de sig i så fall till boplatsspå-
ren? Måste det till stora ytavbaningar för att 
boplatslämningarna ska framträda och är det 
först då vi vågar uttala oss om dem? Det har 

tidigare gjorts exploateringar på ön föregångna 
av arkeologiska förundersökningar men det 
som skett nu är också att de arkeologiska meto-
derna utvecklats och nu ”ser” man boplatsspår 
i form av härdar, stolphål och kokgropar. Men 
betyder det att man som arkeolog måste invän-
ta stora infrastrukturella satsningar för att få 
fram mer data? Kan man ändå våga använda det 
källäge vi har, försöka analysera och diskutera 
även det ”osynliga” i förhållande till andra synli-
ga lämningar? Vad ska till för att ett område ska 

Andra möjliga boplatsspår
Utöver de här presentarede möjliga boplatser-

spår som kan tolkas som boplatsspår. Suderkvie 
i Grötlingbo 114 beskrivs som boplats i SHMs da-
tabas (SHM 27151) och den är registrerad som 
stenkammargrav (RAÄ 13:1) med boplatsfynd 
från sten- och bronsålder samt medeltid (FMIS). 
Det var vid plöjning i en åker som lämningar 
kom fram under hällkistan (Manneke & Nylén 
1961, Rapport Gotlands Museum). Det bestod 
av ett mindre boplatslager och markägaren ang-
er att härdar hittats med eldpåverkade stenar i 
närheten av anläggningen. Kulturlagret av svart, 
kolhaltig sand innehöll keramikskärvor, delar 

samt kolfragment. Därunder i den sterila gula 
sanden avtecknades några gropar fyllda med 
den svarta sanden. Några av keramikskärvorna 
hade snörintryck och var av rödbrunt gods och 

-
en direkt datering men de små bronsfragmen-
ten i hällkistan samt att de gravlagda jordats kan 
rimligtvis ge dateringar från senneolitikum in i 
äldsta bronsålder. En koncentration av brända 
ben i utkanten av hällkistan tyder på en fortsatt 
användning av platsen in i yngre bronsålder. 
Kulturlagret som tolkades som ett boplatsla-
ger torde då vara äldre då det återfanns under 
hällkistan. Här är prov på en plats där lager på 
lager avsatts; först aktiviteter som kan visa en 
boplatskontext, sedan har en grav anlagts och 
andra senare aktiviteter avsätter spår. Till sist 
rör senare tiders jordbruksarbeten om allt på 
platsen. 

Det har gjorts en rad förundersökningar 
inför planerade markingrepp intill synliga forn-
lämningar på ön under 2000-talet och trots de 

fram anläggningar som kan hänföras till en bo-
platskontext. Vid Lilla Klintegårda i Väskinde 
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socken gjordes en förundersökning (Pettersson 
2007) med anledning av att telefonledningar 
skulle läggas ned. Kabelsträckningen, ca 1 500 
m, drogs i närheten av redan kända fornläm-
ningar. Där påträffades i ett schakt sex härdar 
och dateringar från dem gav 1100-900 f. Kr. I 

-
rösen och en vikingatida skattfyndplats (FMIS). 

I Norrlanda socken undersöktes 2001 bo-
platsspår med oklar utbredning (RAÄ 177:1; 
Wickman-Nydolf 2001). Det kom fram tre härd-
gropar, 8 stolphål och mörkfärgningar. Stolphå-
len låg på rad och tolkas vara resterna av den 
ena av två rader takbärande stolpar i ett tre-
skeppigt hus. Den motsatta stolpraden ligger i 
så fall utanför schaktet. En härd 14C-daterades 
till äldre bronsålder (Ua-18082). Då undersök-
tes ca 70 m2 (Wickman-Nydolf 2001) och vid en 
särskild undersökning 2009 kom det där fram 
ytterligare tre stolphål, två härdgropar och en 
nergrävning (FMIS). Ca 200 m nordväst om un-

och alldeles öster om undersökningsområdet 

Trots de begränsade undersökningsytorna 
har det i dessa områden kommit fram lämning-
ar som ger en mångtidig bild och det är platser 
som jag tagit upp utifrån tesen att de synliga 

Det är också platser som ger möjlighet att kom-
ma vidare i forskningen om bronsåldersboplats-
er, vilket jag återkommer till i avslutande kapi-
tel. I det följande kommer de platser som tolkats 
som boplatser då de undersöktes att avhandlas. 

4. 2 Tidigare indikationer på boplatsområ-
den 

Bjers i Stenkyrka socken
Vid Stora Bjers i Stenkyrka socken upptäcktes 
1953 ett boplatsområde från bronsåldern med 

som löper i NV-SO:lig riktning om stora lands-
vägen Visby-Irevik, strax norr om Stora Bjers-
gårdarna, hade länge utnyttjats för sandtäkt. 
Ett bronsåldersröse beläget på åsens krön hade 
kommit i farozonen vid sandtagets södra del 
(Silvén 1954, 1955, rapport 144/54). Dåvaran-
de landsantikvarie Greta Arwidsson besiktigade 
platsen sommaren 1953 och fann då ett mörk-
färgat kulturlager längs sandtagets västra kant. 
Nedanför på slänten fann Arwidsson en skära 
av brons. Som Silvén påpekar var det …blott en 
fråga om timmar, innan detta för datering vikti-

ga föremål åter dolts av den lättrörliga sanden 
(Silvén 1954:13). De fortsatta undersökningar-
na kom att omfatta ett område ovanför den plats 
på slänten där skäran hittades. Kulturlagret var 
40 cm tjockt och täcktes av tunn grästorv och 
ytlagret hade genomplöjts i sen tid. På några de-
cimeters djup framkom efter avtorvningen en 
gles packning av delvis skörbrända stenar. De 
fynd som gjordes i ytlagret var ett 170-tal små 
oornerade krukskärvor. Keramiken var av ”då-
ligt” kvartsblandat gods, gulbrunt eller rödgult, 

g brända ben, obrända ben, ett fåtal kreatur-
ständer och kol. Kulturlagret övergick i ett tiotal 
gropar vars fyllning avtecknade sig skarpt mot 
den ljusa sanden varav minst tre tolkades som 
kokgropar och en grop var ”otvivelaktigt” ett 
stolphål (Silvén 1954:15ff). Det bör vara en av 
mörkfärgningarna som beskrivs som ”hyddan” 
i rapporten men med just citattecken kring. De 
fynd som gjordes i den avviker inte ifrån vad som 
gjordes i övrigt så uppgiften om en hydda fram-
står som osäker. Stolphålet låg intill sandtagets 
kant och var 15 cm i diameter och 45 cm djupt. 
Det hade en spetsig botten och var fyllt med 
mörk mylla (1954:27ff). Förutom bronsskäran, 
kom det i sandtagsslänten nedanför undersök-
ningsområdet fram ett 100-tal krukskärvor, små 

Fig. 4. 1. Karta över boplatsområde med stenskepp vid 
St. Bjers 19, Stenkyrka sn, Gotland. Blå pil pekar mot 
röset, gula och gröna pilar mot anläggningarna inom 
undersökningsområdet och röd pil pekar mot sand-
tagskanten. (Kartan upprättad av Silvén 1954. ATA).



41

kol och bränd lera med pinnavtryck (1954:15). 
I omedelbar anslutning till boplatsområdet (se 

-
ar med gemensam stävsten. De var 6 resp. 7,5 
m långa och i det södra skeppet fanns en liten 
delvis förstörd hällkista fylld med svart mylla 
vari det låg en mängd brända ben. I den norra 
skeppssättningen som var delvis starkt sönder-
plöjd, fanns två gravgömmor med brända ben. 
En oornerad bronspincett hittades i det övre lag-
ret över en av bengömmorna (Silvén 1954:18,). 

Boplatsen uppmärksammades också i de lokala 
medierna och i Gotlands Folkblad (1954-10-09) 
är rubriken Sällsynt boplats funnen i Stenkyr-
ka där Greta Arwidsson för tidningen omtalar: 
Överhuvudtaget är boplatser från bronsåldern 
oerhört ovanliga i Sverige. Men den funna bo-
platsen är ingen bra boplats, då av allt att döma 
inbyggarna har bott där en mycket kort tid. Man 
har hittat en del småsaker men att det även va-
rit en boplats vittnar stolphål i marken. I sam-
ma artikel nämns att det under ett boplatslager 
från yngre bronsålder, där man bl a påträffat 
en hyddbotten, gjorts ett fynd av en grav som 
är Gotlands äldsta stenåldersgrav. Det är den 

i Gotlands museum. 

Invändningar mot Stenkyrkaboplatsen
Erik Nylén har framfört starka invändningar 
mot att det verkligen var en boplats från brons-
åldern som Silvén undersökt (Nylén 1959:11). 
Han menar att det är gravarna och deras fynd 
som hittills gett oss huvudparten av det som 
vår uppfattning om bronsåldern baseras på och 
sannolikt kommer det även i framtiden att vara 
så. Ulla Silvéns artikel nämns i en fotnot och han 
slår fast att någon boplats från bronsåldern inte 
är påträffad på Gotland. Utifrån sin övertygelse 

ön under bronsåldern är Nylén ändå öppen för 
andra möjligheter och hänvisar till Stenberger: 
Kanske ligger (som Stenberger antytt) bronsål-
derns boplatser i fornborgarna, eller kanske de 
legat på goda jordar och varit så lätt förstörba-
ra att alla spår för länge sedan odlats bort och 
utplånats (Nylén 1959:10f). I Stenbergers an-
tydning uppstår problem då det inte framgår 
vilken typ av fornborgar som avses men senare 

samband med bronsåldern (1971:83). Det sam-
bandet ser även jag men inte att bronsålderns 
människor bodde i dem, utan för att de kan vara 
markörer för var osynliga bronsålderlämningar 
kan sökas (se kap. 9).  
Nyléns skepsis mot Silvéns undersökningar i St. 

Bjers, Stenkyrka mynnar ut i en misstro mot da-
teringen av boplatsen som till stor del vilar på 
den bronsskära (se fig. 4. 3) som påträffades 
nedfallen i det intilliggande grustaget och inte 
hittades i boplatslagret. Nylén menar att den 
kan utgöra ett offerfynd, som stått i samband 
med någon av de påträffade skeppssättningar-

t.ex. Med arkeologen Sverige runt som en boplats 
från bronsåldern (Lundberg E.B. 1965:141). Att 
skäran och de övriga fynden i sanden nedanför 
undersökningsområdet rasat ut från detsamma, 
synes övertygande. Dateringen av de lämningar 
som tolkas som boplats är mycket osäker, stol-
phålet har inte ingått i någon konstruktion och 
diametern är därtill väl klen för att vara en stol-
pe till ett hus.  Den nämnda hyddan är svår att 
få grepp om och på andra platser som i Bönde i 
Lau blev en först förmodad hyddbotten en härd 
vid en senare undersökning (se kap. 8. 3). Bland 
fynden på boplatsområdet och bland dem som 
gjordes i slänten nedanför, fanns också bränd 
lera med kvistavtryck vilket tyder på lerkli-
ning, och det kan ses som ett indicium på att det 
funnits bebyggelse i området. Övriga fynd och 

Fig. 4. 2. Plan över UO från 1953. Gula stjärnor är de tre 
kokgroparna och röd ring är stolphålet. Brandgraven är 
markerad med blå färg. Dateringen till yngre bronsålder 
vilar på bronsskäran (se texten) och skeppssättningarna. 

 (Silvén 1954:28f).

Fig. 4. 3. Skäran från Stora Bjers i Stenkyrka (foto Gunilla 
Runesson). 
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lämningar runt undersökningsområdet spän-
ner från stenåldern och framåt, så området har 
nyttjats under lång tid. Det visar inte minst den 
mesolitiska grav som kom fram under lämning-
arna från yngre bronsålder. Det intilliggande 
röset är den första, synliga, manifestationen av 
att platsen tagits i besittning. Arwidsson näm-
ner i tidningsartikeln att boplatsen är från yngre 
bronsålder och enligt henne har den bebotts un-
der kort tid. Skeppssättningarna har i så fall pla-
cerats precis intill boplatsen men varför då upp-
föra så manifesta monument och sedan överge 
platsen? Silvén menar att det  att 
ytlagret över skeppssättningarna är en utlöpa-
re av boplatslagret som då torde vara yngre än 
skeppen (Silvén 1954:27). En annan tolkning är 
att stolphålen och härdarna är äldre än skepps-
sättningarna och att man under yngre bronsål-
der valt ett äldre boplatsområde för att anlägga 
sina gravar på. Från Brogård i Halland (se kap. 3. 

övergavs vid den äldre 
bronsålderns slut och fyra gravhögar uppfördes, 
varav en över det största huset på platsen. 

Stenkyrka är i övrigt en socken med många 
bevarade fornlämningar från hela förhistorien. 
Vid Grausne på vägen ner mot Lickershamn 

klintborgar som ligger på rad ner från vägen 
(se kap. 9).  Det ingår också i ett av de större 
centra som Hansson skriver om (1927:96) som 
går från Gothem-Vallstenabygden mot Väskin-
de-Stenkyrka där det förtätas kring den forna 

det gjorts ett depåfynd från äldre bronsålder 

fyndposter med grav- eller lösfynd. 

Stora Vikers i Lärbro socken
I samband med gravfältsundersökningar under 

-
fades stolphålskonstruktioner och delar av en 
angränsande boplats med härdar etc. (Gräslund 
& Rydh 1967. Dnr 2817/67). På gravfältet (RAÄ 
144:1) fanns ett röse, 21 m i diameter och 1,5 
m högt, söder om det ”ett antal” fyndtomma 
gravar, Ö och NÖ om röset låg ett 10-tal runda 
stensättningar samt tre ”kistgravar” med enbart 
obrända skelett (Rydh 1967). 

På det undersökta och borttagna gravfäl-
tet gav två av stensättningarna dateringar till 
romersk järnålder men minst sex av gravarna 
i den norra delen av gravfältet var från brons-
ålderns slut (FMIS). Röset dateras av bronsfyn-
den till äldre bronsålder och utgjordes av en 

dubbelknapp, en bronsdolk och en avsatsyxa 

en uppgift om ett ”olagligt” borttaget röse, 10 
m i diameter och 0,7 m högt. Det skulle ha skett 
innan 1964 och då p.g.a kalkbrytning (FMIS). 
Boplatsområdet (RAÄ 144:2) framkom då man 
ville undersöka om det fanns några ovan mark 
ej synliga fornlämningar i ett område angräns-

ande i söder till ett kalkbrott. Området var av-
schaktat för kalkbrytning och vid besiktningen 
påträffades skärvor av förhistorisk keramik. Ett 
större område söder om kalkbrottet fosfatkar-
terades och gav en indikation om att en boplats 

Någon samstämmighet mellan hög fosfathalt 
och fynd av boplatsindikation kunde dock inte 
utrönas (Rydh 1967). Efter att skogen avver-
kats framkom det i marken synliga, huvudsak-
ligen runda stensättningar eller rösen, liggande 
med jämn fördelning över boplatsområdet. Av 
dessa totalundersöktes fyra anläggningar med-

Sammantaget kom undersökningen att omfatta 
220 m2. Rydh konstaterade att boplatsresterna 
sannolikt daterade sig till yngre bronsålder vil-
ket keramiken tydde på. Boplatsområdets stor-

lek talade för en mer varaktig bosättning även 
om fosfathalterna var låga. Stensättningarna 
eller rösena i området tolkade Rydh som teck-

Fig. 4. 4.  Fornlämningsbilden kring boplatsen vid Sto-

triangel). Brun triangel är ”boplatslämning övrig” (RAÄ 
-

grön stjärna markerar gravfält och de mindre ljusgröna 
stjärnorna är stensättningar. Den gula ringen markerar 
en hålväg som går i riktning mot gravfältet (karta FMIS).  

Fig. 4. 5. Fynd från Stora Vikers i Lärbro socken, knapp, dolk 
och en avsatsyxa i brons (bilder SHM).  
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en på att där bedrivits ett primitivt ”hackbruk” 
vilket sannolikt förstört alla byggnadslämning-
ar. Anläggningarna uppvisade fynd av keramik, 

samt inslag av skörbränd sten och skärvsten. 

med senare undersökta skärvstenshögar, både 
morfologiskt och vad fyndinnehållet beträffar. 

I Alskog (se kap. 5) undersöktes ett od-
lingsröse men som vid undersökningen visade 
på ett fyndinnehåll som återfanns i de övriga 
skärvstenshögarna i området. I andra områden 
utanför ön där odlingsrösen undersökts, kan det 
förekomma aska, enstaka krukskärvor, brända 
ben och eldsprängda stenar från härdarna i hu-
sen och det visar, enligt Welinder, att hushållas-
avfall spreds ut på åkrarna (Welinder1998:137). 

Keramiken på boplatsområdet består över-
lag av gråbrunt till rödgult oornerat, tämligen 
grovt gods, som magrats med kvarts (Rydh 
1967:3ff). Vad jag kan utläsa är det på myn-
ningsbitar som dekoren kan ses och den består 
av horisontella rader med snedställda pinnin-
tryck. Pinn- eller gropintryck på keramiken 
väcker på ett sätt ”fel” associationer på Gotland 
då den förknippas så starkt med den gropke-
ramiska kulturen. Eriksson (2009:142), som 
undersökt keramiken i Mälardalen, anger att 
där var den vanligaste dekoren från senneoli-
tikum-äldre bronsålder vulster, följt av linjer, 
streck och stämplar. Under den mellersta och 
yngre bronsåldern är den klart vanligaste deko-
ren en enkel horisontell linje mellan halspartiet 
och skuldran och det är kärl som är släta och 
polerade som har mest dekor. Det sker dock nå-
got med dekoren under period V och VI, skriver 
Eriksson, och det är framför allt att gropdeko-
ren återkommer och han ser det som ett östligt 

i många andra sammanhang i det gotländska 
materialet så det är rimligt att anta att det även 
kan ses i keramikmaterialet. 

I en PM till rapporten över Stora Vikers står 
nämnt att det påträffats stolphålskonstruktioner 
(Gräslund & Rydh 1967) men inga uttalade stol-
phål beskrivs i rapporten, så det är oklart om de 
är från boplatsen eller gravfältet. Rydh noterar 
i beskrivningen från en av provrutorna att det 
framkom fynd av boplatsindikerande karaktär 
för omedelbart under torven påträffades ett 50-
tal keramikskärvor. Uppgiften om stolphålskon-
struktionerna är oklara så det som antyder 
boplats är de två härdarna och keramiken som 
anses utgöra det starkaste indiciet på boplats. 

Området var delvis avbanat för kalkbrytning 
så eventuella stolphål och andra anläggningar 
borde ha synliggjorts. Det som blev synligt var 
alla de keramikskärvor som kom i dagen. Här 

sig på Sannarpboplatsen i Halland där det sam-
manlagt fanns 19 odlingsrösen inom boplats-
området varav två låg intill husen. Där var det 
också då ett intilliggande gravfält undersöktes 
som boplatsspåren upptäcktes. Det har skett en 
metodutveckling sedan 1960-talet och hade un-
dersökningen vid Stora Vikers gjorts idag hade 
det troligen gett mer kunskap om platsen. De re-
sultat som ändå visade sig i vad odlingsrösena/
skärvstenshögarna innehöll, härdarna, kera-
miken och de intilliggande gravarnas datering, 
gör att jag tolkar Stora Vikers som en plats som 
med tveksamhet kan tolkas som boplats och i 
så fall är den nog från yngre bronsålder. Date-
ras keramiken i anläggningarna till den yngre 
bronsåldern och anläggningarna är rester efter 
”hackebruk” som förstört husen kan de ju inte 
vara samtida med odlingen som förekommit på 
platsen.  

Genom senare utredningar och förunder-
sökningar i Lärbroområdet har det framkom-
mit nya fornlämningar, t. ex vid en arkeologisk 
utredning (Carlsson 1994) föranledd av att 
Nordkalk AB ville göra en ny täktplan intill ett 
registrerat gravfält (RAÄ 582), beläget ca 300 
m öster om Kauparveröset (se kap. 6). Det med 
tvekan registrerade gravfältet, var i själva verket 
en sträng av röjningssten av förhistoriskt snitt 
(Carlsson 1994). De i rad liggande ”gravarna” är 
då en sträng med uppkastad röjningssten från 
en odlingsyta. Vid inventeringen 1994 upptäck-

området och det var sex stensättningar, ett möj-
ligt odlingsröse och en skärvstenshög. En under-

än 500 meter från fornlämning 582. Här är ett 
-
-

login, och de som undersökts och daterats, kan 
tillskrivas bronsåldern. 

Vid en arkeologisk förundersökning 2012 
vid Angelbos i Lärbro togs det upp fem mindre 
schakt intill kända fornlämningar och i ett om-
råde (RAÄ 676) påträffades två stora härdkon-
struktioner. Keramik från den största härden 
togs tillvara och alla skärvor hade rabbad yta.  
Ett kolprov daterade anläggningen till 930-800 
BC (Ua-42767; Langhammar 2012:21). 200 m 
norr om schaktet ligger en hög (RAÄ 193:1) 
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som är 22 m i diameter och 2,6 m hög (FMIS). 
I ett schakt ca 130 m SSV om detta påträffades 
lämningar av ”boplatskaraktär” daterade till ro-
mersk järnålder (Langhammar 2012:32). Lär-
bro är den näst största av öns 92 socknar och 

6) med en mängd lämningar från alla tider och 
bronsåldern är väl företrädd. Det framstår som 
en mycket viktig centralbygd under bronsåldern 
och i de här senare framkomna områdena kan det 
vara fruktbart med fördjupade undersökningar.   

Gardarve i Fardhem socken
I november 1976 kunde man i gotlandspressen 
läsa om ett fynd från bronsåldern vid Gardarve 
i Fardhem socken (RAÄ 8:2, GFC 11289). Rubri-
ken i en tidning löd Det kan vara en arkeologisk 
sensation: FÖRSTA BRONSÅLDERSBOPLATSEN 
(Gotlänningen den 5/11 1976). Det var brons-
fynd som upptäcktes vid grävning av en av-
loppsledning bakom ladugården och antikvarisk 
expertis tillkallades. Under Bengt Schönbäcks 

I tidningsartiklarna beskrivs fynden, men lika 

stort utrymme ges åt dokumenterade bebyggel-
serester, främst i form av stolphål. Stolpfynden 
gör bronsfynden ännu intressantare i arkeolo-

gernas ögon. Det betyder att fynden kanske kan 
placeras in i en miljö. Kunde vi hitta en brons-
åldersbosättning vore det en verklig sensation. 
Någon sådan har man inte hittat tidigare på 
Gotland, säger Bengt Schönbäck. Det framgår 
här att Schönbäck inte ansåg att Stora Bjers i 
Stenkyrka eller Stora Vikers i Lärbro var brons-
åldersboplatser. Med utgångspunkt från fyndets 
sammansättning görs en preliminär tolkning att 
fyndet skulle utgöras av en bronsgjutares ”upp-
köpta” föremål som sedan skulle smältas ned för 
tillverkning av andra föremål. Här publiceras 
verkligen något sensationellt; en bronsgjutar-
plats som till och med pekar ut att bronsgjuta-
ren bodde på platsen. 

Följande år beskriver Bengt Schönbäck 
Gardarvefyndet i Gotländskt Arkiv (Schönbäck 
1977:75ff).  Det består bl. a. av ett hängkärl, en 
bältekupa, en vriden halsring, två dräktnålar, 
sju bronsbleckshängen och råmaterial i form av 
bronsbarrar. Fyndet dateras till mitten av för-
sta årtusendet f Kr och tolkningen att det är ett 
bronsförråd som tillhört en bronsgjutare kvar-
står. Spåren av bebyggelsen påträffades efter 

friläggningen av fyndplatsen och det kom fram 

Schönbäck menar att bronsfynden bör vara 

Fig. 4. 6. Gardarve i Fardhem under utgrävning (Foto: Carin Häglund). 
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samtida med bebyggelsen och det är möjligt 
att bronsdepån grävts ned inne i huset, och han 
avslutar med orden: Enbart konstaterandet av 
en bronsåldersboplats med huslämningar inom 
detta område är av stort intresse (Schönbäck 
1977:77). Tyvärr kom aldrig undersökningar-
na att följas upp och den enda dokumentation 
jag funnit (ATA) är de schaktplaner som gjordes 
över stolphålen. Där framgår det att den totala 
ytan som undersöktes var ca 60 m2.  I två schakt, 
E och D, fanns två stolphål vardera och i schakt B 

Alla synes ha varit sten-
skodda och diametern var mellan ca 0,6 – till 1 m. 

De två stolparna i schakt E ligger med ca 
två m mellanrum och i D är avståndet mellan 
stolparna 0,75 m, båda i öst-västlig riktning. En 
stolpe i schakt D ligger precis mittemot stolpen 
i schakt E och avståndet mellan dem är 1,9 m. 
Det skulle rent hypotetiskt kunna utgöra ett 
bockpar. De fyra stolphålen i schakt B ligger tätt 
och det går inte att få ihop till någon utläsbar 
formation, därtill ligger de helt fel om man på 
översiktsplanen försöker ”para ihop” dem med 

och de markeras som mörkare, fet lerblandad 
jord innehållande skörbrända stenar, gråsten 
och kalksten. I den ena, större härden gjordes 

av bronsföremålen såg dagens ljus i schakthögen 
och inte återfanns in situ, går det inte att avgöra 
exakt hur fynden låg i förhållande till stolphålen, 
förutom de på schaktplanen markerade fynd-

grop vari föremålen legat och där det kom fram 
ytterligare fynd vid efterundersökningen.

På den platå som följer nuvarande väg 141 
mellan Klintehamn och Hemse ligger gårdarna 

-
ningarna. Platån sluttar ner mot de stora åkerfäl-
ten som tidigare var myrmark. Gården Gardave 
har också anor långt tillbaka i tiden och den är 
en dokumenterad släktgård sedan 1540-talet 
(http://www.fardhem.eu/). Depåfyndet från 
Gardarve sett i sin kontext med stolphål och 
härdar, läget på platån och inte minst, närhe-

9), gör den till en alldeles speciell plats. Depå-
fyndets sammansättning är dessutom av så-
dan karaktär att jag har svårt att se det som ett 
”skrotfynd” (se vidare kap. 7). Stolphålen bildar  
inte heller någon huskonstruktion. Stolphålen i  

-
digare funnits en tröskvandring (muntligt med-
delande av K. Måhl mars 2011) så det synes vara 
sentida. Det som då skulle kunna sättas i sam-

Fig.4. 7.  Skiss visande rött för stolphål, gult för härdar och blått för övriga anläggningar, Gardarve Fardhem socken. Skala 
efter schaktplan ATA).
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band med boplatsaktiviteter är fynden av lerk-

inget som talar emot att härdarna är samtida 
med bronsfynden, men den framstår mer som 
en plats där rituella aktiviteter ägt rum. Det är 
verkligen beklagligt att det inte kom till någon 
fortsatt undersökning av platsen och att inga av 
anläggningarna daterades. 

4. 3 Liffride 1:8 i Alskog socken
 
Inledning
Liffride i Alskog socken på östra Gotland var 
viktig för diskussionen om bosättningar i min 
lic.-avhandling (Hallin 2002) och det kommer 
fortsatt att vara så för diskussionen även i det-
ta arbete. Det är också det område som vilar 
på egna undersökningar med början under 
1990-talet. Då berördes främst tre skärvstens-
högar, ett odlingsröse (se kap. 5), och två skepps-
sättningar (se kap. 6). Här kommer jag att ge en 
bakgrund till de övriga undersökningar som 
gjordes i området från 1990-talet och de som 
senare gjordes i början av 2000-talet. Under-
sökningsområdet är beläget i den östra delen av 
Alskog socken, på gränsen till Ardre socken och 
huvudsakligen inom fastigheten Liffride 1:8, och 
det består av fossila åkrar, rösegravar, skepps-
sättningar, skärvstenshögar och röjningsrösen 

av området ett markberett kalhygge där en del 
fornlämningsobjekt skadats vid markbered-
ningen. Det var anledningen till att Länsstyrel-
sen i Gotlands län beslutade att specialinventera 
området (Carlsson D., rapport LST 1983). Cirka 

Fig. 4. 8.

stjärna. (Kartan är ett utsnitt från Mobergs karta från 1938 och visar kulturlandskapet på Gotland kring år 1700). 

Fig.4. 9. Fyndplatsen vid Gardarve i Fardhem idag och 
därifrån utblicken söderut mot den forna Mästermyr (foto 
Gunilla Runesson).
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-
ta med 25 m i diameter, åtta skeppssättningar 
och 110 stensättningar. I området kring grav-

som husgrunder, stensträngar, gravar och min-
dre gravfält, samt fynd av malstenar. Gålrums-
gravfältet med dess nära omland kan ha utgjort 
den centrala bygden och både Liffride och Vis-

4. 17).  
Liffrideområdet var även på förslag att ingå 

i kulturminnesvårdsprogrammet som riksin-
tresse med motiveringen att det av allt att döma 
är ett ”komplett bosättningsområde” från brons-
ålder-äldsta järnålder (rapport LST 1983). Idag 
ingår Alskog socken som riksintresse (I:32) och 
även om Liffrideområdet inte nämns framhävs 
den rika fornlämningsmiljön i socknen (Riksin-
tressen Gotland www.raa.se). Så ”komplett” är 
dock inte området då det hittills inte kommit 
fram direkta spår av bosättningar. Det har bara 
gjorts mindre forskningsgrävningar i området 

-
ar. 

Tidigare undersökningar och tolkningar
Under hösten 1992 gjordes en fosfatkartering 
inom området med de fossila åkrarna med 20 
m mellanrum mellan proverna. Den visade sig 
alltför grov och gav inga högre värden (mellan 
I-III enligt spottest-metoden). Det kan jämföras 
med provtagningar vid lämningar av bosätt-
ningar från järnålder och vikingatid, som visar 
mycket ojämna halter av fosfater, och där ges rå-
det att borra med tätare mellanrum (Österholm 
S & Österholm I 1982:19).  Det kan illustreras 
med att den provgrop som vi tog upp intill en 
skärvstenshög med ett högre fosfatvärde (III) 
inte visade några spår av kulturlager. Det no-
terade Rydh (1967) också vid undersökning-
en i Stora Vikers (se kap. 4. 2). Där fanns ing-
en samstämmighet mellan hög fosfathalt och 
fynd av boplatsindikation då fosfatvärdet 70p° 
uppvisade endast ett fåtal osäkra fynd medan 
ett område med endast 5p° gav rikliga fynd av 
keramik (Rydh 1967). Vid undersökningarna 
av skärvstenshögarna i området tog vi tätare 
fosfatprover och förhöjningen av fosfater innan-
för de avgränsande yttre kantkedjorna var tyd-
liga, och visade att där ansamlats material som 
bildat ett kulturlager. I samarbete med arkeolo-

giska institutionen vid Umeå universitet under-
söktes 1994 och 1995 en skärvstenshög (se kap. 
5). Precis utanför skärvstenshögen framkom ett 
stenskott stolphål, en möjlig förrådsgrop och en 
härd.  I den senare togs fröer tillvara och förkol-
nade frön från två
De är 38 frön av målla och 5 frön av trampört. 
Karin Viklund vid Umeå universitets miljöarke-
ologiska laboratorium har analyserat fröerna: 
Bägge dessa arter är vanliga som ogräs men växer 
även på skräpmark, t ex runt bebyggelse. Båda är 
näringskrävande och särskilt mållan kräver kvä-
ve för att trivas. I arkeobotaniska sammanhang 
blir mållan och trampört vanligt förekommande 
från yngre bronsålder och framåt, sannolikt en 
effekt av gödslingens införande. Vidare nämner 
hon att fröna troligen härrör från hanteringen 
av skördarna av säd i bosättningarna (det kan 
också vara så att en markyta bevuxen med dessa 
arter bränts av) (Viklund i Goldhahn 1995).

 En obesvarad fråga efter undersökningar-
na 1994-1995 var hur skärvstenshögarna inom 
området förhöll sig i tid till varandra och vad de 
var uttryck för? Min tolkning då var att de in-
direkt visade boplatsområden, och om de inte 
var samtida kunde de visa på ett rörligt bosätt-
ningsmönster. Undersökningarna berörde också 
en terrasskant (schakt B), dvs. från åkerkanten 
in på åkerytan lades ett smalt schakt. De enda 
fynd som gjordes däri var en tand från nöt och 
några enstaka keramikskärvor. Att det varit en 
åkeryta styrktes av att det i bottnen av schak-
tet mot öster framkom årderspår. Intilliggande 
åkerytor har undersökts med olika jordsonder. 
Det gav två kraftiga utslag där provgropar togs 
upp. I det första schaktet kom det fram enstaka 

Det som gav utslaget var en sten på ca 40 cm 

djup. I det andra schaktet (G) låg mjälan tät, och 
p.g.a. jordens sammansättning blev det svårt att 
dokumentera de otydliga spår som framträdde 
i bottnen av schaktet. De skulle kunna visa på 
spår efter jordbearbetning. Kolsamlingar togs 

Fig. 4. 10. 14C-dateringar från Liffride, Alskog socken. Från 
1997 års undersökningar.
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också tillvara och anhopningen av kol i bottnen 
av schaktet tolkade jag som spår efter den inle-
dande röjningen då marken iordningställdes för 
odling. Kolproverna analyserades vid Tandemla-
boratoriet i Uppsala. Två prover är från schakt G, 
i åkerytan samt ett från schakt B, över terrass-
kanten.

Värdena av de två proverna från åkerytan 
ger dateringarna 3 636-3 323 f. Kr och 3 360-2 
925 f. Kr (Oxcal v 4.1.7). Kol från schaktet över 
terrasskanten har en datering mellan 2 906-
2 575 f Kr. Vedartsanalysen på material från 
schakt G visade endast tall. Tallen är anspråkslös 
men trivs i näringsrika jordar, den är dock 
ljuskrävande och konkurrerades snabbt ut från 
de goda jordarna av granen. Materialet är inte 
det allra bästa att datera eftersom tallen kan 
bli såpass gammal som 400 år och risk för hög 
egenålder föreligger (Hallin 2002:42.). Det var 
anmärkningsvärt höga dateringar som pekar 
på att odling kan ha förekommit i området från 

trattbägarlokaler på Gotland, bl a i Mölner/Gul-
larve i Väte socken (Österholm 1989:72ff) men 
de har inte gett några tydliga indikationer på att 
där även odlats. Där har det, förutom trattbä-

som möjligen kan ha ingått i huskonstruktioner. 

den äldsta visar 3 230 f Kr + 250 (1989:82). En 
tidigneolitisk odlingsfas kan också ses i pollen-
diagram från ön om än den var kvantitativt be-
gränsad (1989:22). 

Då jag såg skärvstenshögarna som boplats-
indikerande och de erhållna dateringarna inte 

med vissa intervall. De då gjorda undersökning-
arna visade på aktiviteter redan från tidigneoli-
tikum och fram i äldsta järnålder

Under hösten 2003 inleddes undersökningar-
na av den lilla gravgruppen bestående av två 
skeppssättningar och två olikstora stensättning-
ar i den västra utkanten av området. Den ligger på 
stenbunden hällmark och gränsar mot den mer 
myllrika mark där åkermark och skärvstenshög-

-
kerad). Innan undersökningen var det bara den 
stora stensättningen som framträdde tydligt. 
I den mindre stensättningen I, som var sex m i 
diameter, kom det under de översta stenlagren 
fram brända ben som osteologiskt har bedömts 
vara två individer, en vuxen och ett barn (Sten 
2005 i Hallin rapport 2005). Därtill låg där ben 
från en obränd hund men inga gravgåvor eller 
andra fynd gjordes. Prover från de kremerade 
benen som daterades visade äldre järnålder 110 
f. Kr-90 e. Kr (Ua-33418). 

och 4. 14), är mer av den typ Erik Nylén skulle 
 (Nylén 1959:11) var 13 me-

ter i diameter och helt rund, med en väl synlig 
kantkedja som var nästan helt oskadad. Själva 
anläggningen var dock relativt kraftigt skadad 
då de centrala delarna av stenfyllningen var bor-
ta. En liten hällkista i mitten var helt blottad och 
det framgick med tydlighet att den varit utsatt 
för plundring även om det framkom en hel del 
brända ben både i och utanför kistan samt några 
keramikskärvor. De första bronsfynden i områ-
det återfanns i graven och det var ett bronsband, 
som förmodligen är en skadad armring samt tre 
delar och fragment som kan sättas samman till 

Fig. 4. 11.  Fornlämningar och markslagsindelning Liffride 
Alskog sn. De skärvstenshögar (och odlingsröset) som un-
dersökts är markerade med gula trianglar, gravområdet 
är markerat med en grön stjärna. De två större rösena som 
inte är undersökta, är markerade med ljusblå ring (efter 
Carlsson 1984, bearbetad av Johansson 1993. Med tillägg 
av mig). 
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bland två större koncentrationer av brända ben. 

koncentrationen som visar 760-400 f. Kr (LuS 
8248). Halsringen är av typen Mn 1123 eller 
1124, från p. IV. 

I stensättning II, kan man med stor sanno-
likhet konstatera åtminstone två kremationer, en 
skelettbegravning och i den centrala hällkistan 
minst en kremation, dvs. minst fyra gravlagda 
individer. Skelettbegravningen har genomgått 
osteologisk analys (Kristiansson 2009, osteo-
logisk rapport i Runesson 2008).  Skelettet var 
mycket fragmenterat och endast 34 % av frag-
menten var bestämbara men det är högst troligt 
en man mellan 25-44 år. Den lilla kistan i mitten 
av gravanläggningen, uppbyggd av kalkstens-
hällar, kan tolkas som den första begravningen. 
Sedan har minst två gravläggningar skett där de 
döda också kremerats, och bronserna har lagts 
ner som gåvor. Under den äldsta järnåldern till-
kommer skelettbegravningen. Det kan ses som 
en något udda hypotes men under förromersk 
järnålder finns de
6) varav några begravts i skeppssättningar. Det 

för begravningar under yngre bronsålder och 
den här mer röseliknande anläggningen visar 
att gravformen även anläggs under yngre brons-
ålder.

I området i den norra delen, ca 250 m ONO 
går en kraftig terrasskant i dagen samt öster 
om den ligger ett gravröse som mäter ca 13 m 
i diameter och en intilliggande skärvstenshög 
(se kap. 5). Båda anläggningarna ligger nu inom 
åkersystemet till skillnad från det andra större 

Slutsatser från då och nu
Inom området såg jag ett mönster i fornläm-
ningsbilden där gravarna dominerar på åsryg-
gen i öster och de fossila åkrarna och skärv-
stenshögarna ligger lägre och mellan en mindre 
gravgrupp i väster. Det mönstret går naturligtvis 
fortfarande att urskilja men skärvstenshögarna 
inom undersökningsområdet kan inte entydigt 
tillskrivas en profan kontext. Den först under-
sökta skärvstenshögen innehöll löpare till mal-
stenar och i analogi med den skärvstenshög i 
Ryssgärdet (se kap 3. 2) som innehöll löpare kan 
de ha deponerats i ett rituellt syfte. Även fynden 
av hästben i skärvstenshögarna kan sättas 
samman med rituella deponeringar. Det finns 
från yngre bronsålder i Eskelhem socken på 
Gotland ett depåfynd bestående av en hästmun-

dering daterad till yngsta bronsålder (Montelius 
1993).  Därtill ett depåfynd från Bro socken och 
Gardarvefyndet i Fardhem innehöll föremål som 
kan ha hört till en hästmundering (se vidare kap. 
7). Materialet i Liffride är litet och det är kan-
ske att dra tolkningen alltför långt. När hästen 
först uppträder på Gotland är omdiskuterat men 
Nihlén menade att den fanns som tamdjur redan 
under yngre stenålder (Nihlén 1927:207f). Got-
landsrussen som idag strövar fritt på Lojsta hed 
anses som Sveriges äldsta hästras. Hur länge 
russen funnits på ön är inte helt klarlagt men de 
kan funnits här sedan förhistorisk tid (Hollström 
2010:7ff). Det går också att jämföra med hur 
fynd av hästben i Apalle har deponerats. Häst-
benen är inte där de dominerande beninslagen 

men de som påträffats i boplatsens tidiga fas låg 
i skärvstenshögar och benen bar spår av slakt-
märken. I platsens senare fas förekommer också 
hästben, men inga slaktmärken kan spåras och 
benen är deponerade i gropar, något som Inga 
Ullén tolkar som att hästen under bronsåldern 
socialiserats in i vardagslivet och jämte hunden 
blir ett husdjur som används t.ex. som dragdjur 
(Ullén 1996a). 

Skärvstenshögen intill röset talar inte hel-
ler för att den ska tolkas som en profan lämning. 
Det blir ett osäkert resonemang då den inte är 
daterad men till uppbyggnad och innehåll kan 

Fig. 4. 12. Stensättning II efter framrensning (rapport 
Hallin 2007). 

Fig. 4. 13. -
sättningen (Foto: Johan Norderäng).  
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den jämföras med de övriga inom området och 
anlades i så fall under yngre bronsålder. Är inte 
röset och skärvstenshögen samtida kan skärv-
stenshögen förstås utifrån att den placerades 
intill ett äldre monument och anknöt till äldre 
generationers sakrala platser. En annan tolk-
ning är att röset uppförs intill skärvstenshö-
gen. Från Sörmland visar Susanne Thedéen att 
det är ovanligt med platser där det finns gravar 
och skärvstenshögar på samma lokal. I de få fall 
de sammanfaller ser Thedéen det som att röset 

Som jag ovan tog upp är röset inte anlagt på 
åsryggen i öster som det andra röset inom un-
dersökningsområdet och dess annorlunda pla-
cering kan tyda på en yngre datering. Det under-

 röset
har visat sig vara från yngre bronsålder (se ock-
så kap. 6).   Keramiken vid Liffride utgörs mesta-
dels av grovt rödbränt gods, och den saknar de-

studie över boplatskeramiken från bronsåldern 
på Gotland, av skäl som här ofta anförts, dvs. det 

ett skäl som inte är hållbart längre. Keramiken 
från de här presenterade områdena och den ke-
ramik man kan anta kommer att komma fram i 
boplatssammanhang bör genomgå en ingående 

analys. Det skulle tillföra boplatsforskningen yt-
terligare en dimension men i detta skede ligger 
det utanför ramarna i denna studie. Merparten 
av keramiken från Liffride förekom i skärvstens-
högarna. Den kan jämföras med keramiken från 

är av grovt mörkt 

tunnare, gulrött gods. Keramiken från Stora Vi-
kers har jag inte haft möjlighet att själv titta på 
men den beskrivs i rapporten som gråbrunt till 
rödgult oornerat tämligen grovt gods. 

Det relativt ringa antalet ben- och benfrag-
ment skulle kunna bero på ett surt Ph-värde i 
jorden, men de analyser som Fornsalens fos-
fatlaboratorium utfört på de tagna jordprover-
na visar på neutrala värden mellan 7,4 och 7,8 
pH-grader. Det är en öppen fråga varför ben-
fynden relativt sett ändå är så få med tanke på 
att den i övrigt kalkhaltiga jorden på ön bevarar 
benrester så väl. 

Den förändring i kulturlandskapsutnytt-
jandet som Carlsson (1979) ser i och med sten-
grundsbebyggelsens uppkomst kan i Liffride-

Beräkningar utifrån åkerytor om hur många som 

Fig. 4. 14.  Den större stensättningen med hällkistan markerad i mitten, kantkedjan och fyndspridning. Den gula stjärnan 
markerar var halsringen låg (plan av Joakim Wehlin). 
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kunde få sin försörjning är mycket osäkra så det 
har jag inte försökt mig på. I områdena med sam-
mansatta lämningar uppgår i vissa fall åkerytor-
na till över 100 ha. Det kan få sin förklaring i att 
endast en del av åkrarna odlades och resterande 
mark låg i träda. Trädesperioder mellan 25-50 
år har föreslagits (se t.ex Fogelfors 1997:56f).  I 
de gravar som undersökts var det bara i en som 
det fanns gravgåvor. Det kan ju ses som ett indi-
cium för ett mer perifert område där man inte 
hade möjlighet att införskaffa dyrbara bronser. 
Men ser man till andra, samtida undersökta gra-
var från den yngre bronsåldern är det inte något 
rikt gravgods i dem heller (se kap. 6. 6). Date-
ringarna ger vid handen att området nyttjats 
under lång tid. Räknar man att det var sju indi-
vider gravlagda i de fyra anläggningarna på det 
lilla gravområdet så spänner dateringarna från 
de gravar som bevisligen innehöll en grav från 
ca 1100 till ca 100 f Kr, dvs. det ”räcker” inte till 
en gravläggning per århundrade. 
gravar utspridda i området och framför allt lig-
ger de som ett ”pärlband” längs höjdryggen i ös-

undersökta men röset på åskanten kan utifrån 
dess placering och på morfologisk väg höra till 
den äldre bronsåldern.  Gällande det röse som 
ligger intill åkersystemet är tidstillhörigheten 
mer osäker, för dess placering och det undersök-

rösegravar har visat sig vara från yngre brons-
ålder (se ovan). Skeppssättningarna är daterade 
till -
arna kan tillhöra både den yngre bronsåldern 
och äldsta järnåldern. 

I Liffrideområdet ser jag att det är en ”lager 
på lagerbild” där de fossila åkrarna överlagrat 
en del av de äldre lämningarna. Undersökning-
arna har dock varit begränsade men dateringen 

-
risonter. Den äldsta dateringen till tidigneoliti-
kum är osäker men kan visa att området tagits 
i besittning tidigt, men någon kontinuitet kan 
inte ses då det saknas både dateringar och läm-
ningar från mellan- och senneolitikum. Det skul-
le kunna förklaras med uppkomsten av de stora 
gropkeramiska kustplatserna som återfunnits 
runt öns kuster och de närmast Liffrideområ-

 När och Lau-området 
med tillsammans fem kända lokaler (Österholm 
1989:164). På hypotetisk grund kan de två stör-
re rösena i Liffride antas innehålla begravningar 
från senneolitikum då det i en del undersökta 
rösen kommit fram gravläggningar från den 
tiden (se kap. 6. 3). De indicier på boplatsspår 
som kommit fram intill den först undersök-
ta skärvstenshögen måste också, som nämnts 
ovan, ses i ljuset av att så begränsade ytor är 
undersökta i liffrideområdet. Därtill har det 
pågående skogsbruket skadat en del lämningar 
och det har också rivit upp djupa sår i marken, 

lämningar kan synliggöras.  
Även om de idag synliga åkerbegränsning-

-
kationer på att det förekommit odling tidigare 

-
ningsbilden. Det kan tyda på att under loppet av 
bronsåldern röjdes ytor för odling och initialt 
uppstod, vad Rydh beskriver från Stora Vikers, 
ett hackebruk. Under den äldre järnåldern över-
lagrades till viss del bronsålderslandskapet med 

att påvisa kontinuitet i området men dateringar 
och fornlämningbilden tyder på ett mer inten-
sivt nyttjande under yngre bronsålder-äldsta 
järnålder (intensiteten är i det här fallet relativ) 
men platser och aktivitetsområden förändrades 

omedelbart söder 

talar för att man verkligen bebott området i vart 
fall under romersk järnålder.  

Fig. 4. 15. Keramik från Stora Bjers i Stenkyrka (foto Gunil-
la Runesson).

Fig. 4. 16.  Keramikskärva  från Liffride i Alskog (fyndnr 
(foto Johan Norderäng).
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4. 4 Visbyområdet 

Terra Nova-området
-

området där det under 2000-talet kommit fram 
de ”säkraste” beläggen för hus från bronsåldern 
och en orsak är att Visby under de senaste 30 
åren har expanderat, framför allt österut mot 
Follingbo socken. Där gjordes den första större 
exploateringen i Terra Nova-området för ny-
byggnation av bostäder i slutet på 1970-talet. 
Byggföretaget föregicks av inventeringar och 
de arkeologiska undersökningarna och har se-
dan fortsatt i etapper. Det är framför allt under 
2000-talets första decennium som det har kom-
mit fram mer påtagliga bebyggelselämningar i 
form av stolphål och i en del fall huskonstruk-
tioner. Terra Nova-området ingick också som ett 
möjligt bosättningsområde i min lic.-avhandling 
(Hallin 2002:57ff). De boplatsspår som kom 
fram i Terra Nova låg i huvudsak inom åker-

och bestod av stensatta stolphål, runda gropar 
fulla med skärvsten, kol och sot. Åkersystemet 
omfattar en yta av ca 25 ha och 14C-datering-
ar från snitt i åkervallarna har gett dateringar 
från yngsta bronsålder fram till yngre järnål-
der (Lindquist M, 1982). Dateringar från övriga 

dateringar till bronsålder/förromersk järnålder 
och boplatslämningarna bestod här av tunna 

kulturlager med flinta och krukskärvor, 100-
tals härdgropar, kokgropar, avfallsgropar och 
sotfläckar (Wickman-Nydolf 1998:4). 

De östra delarna av Visby har fortsatt att explo-
ateras under 1990- och 2000-talet. Vid de arke-
ologiska undersökningar som föregått dessa har 
anläggningar i form av härdar, härdgropar, kok-
gropar och stolphål kommit i dagen. Det är en 
anmärkningsvärd mängd av anläggningar och i 
många områden påvisas ett långt kontinuerligt 
nyttjade, åtminstone från äldre bronsålder fram 
i historisk tid (Wickman-Nydolf 2002, 2005, 
2008, 2009). Wickman-Nydolf (2005:7) konsta-
terar: Visbys närmaste omland betraktades i tidig 
forskning som i det närmaste ofruktbar ödemark. 
I nyare forskning samt i takt med att det moderna 

undersökas bland annat i kvarteret Artilleriet 
-

  Något som också Gun 
Westholm påvisat: De äldre detaljerade kartorna 
över Visbys landsförsamling, upprättade under 

av ett sammanhållet bälte med goda jordar i till-
 

(Westholm 1989:84). Det häll- och skogsmark-
område utanför odlingsmarken är det yttre om-
råde Hansson menar är den halvcirkel av karg 
natur öster om Visby (Hansson 1927:96 se kap. 
2) men, som Westholm påpekar, i stället för att 
se den som isolerande kan den släta kalkstens-
bundna marken ha främjat kommunikationerna 
till och från det nuvarande Visby (1989:84). Dan 
Carlsson (2011) konstaterar också att jordarna 
kring Visby är goda och bör ha gett förhållande-
vis god avkastning och att: …föreställningen om 
ett öde land runt staden måste slutligen avskrivas 

19) är de röda och ljusröda fälten öster om Visby 
innerstad åker- och betesmark. Går man ytterli-
gare österut är det dock ett kargt bälte mellan 
Visby och Follingbo som markeras av de vita fäl-
ten.   

Trots den mängd anläggningar som fram-
kommit efter hand kan man ur rapporterna för-
stå svårigheten av att knyta samman t.ex. stol-
phålen till regelrätta huskonstruktioner. Den 
långa nyttjandetiden i områdena och framför allt 
den historiska tidens odlingar har medfört att 

det förklarar också den relativt ringa mängden 
fynd i områdena. För att få en uppfattning om 

Fig.4. 17.  Liffrideområdet dit röd pil pekar, i förhållande till 
Visnar ängar med en stengrundbebygglse dit gul pil pekar. 
De två husgrunderna söder om Liffride är markerade med 
två röda trianglar. Gålrumsgravfältet,med Digerroir mar-
kerat med ljusgrön stjärna. NNÖ om Gålrum är ett gravfält 

-
ningsområden med främst stengrundshus, stensträngar och 
stensättningar. Den gula polygonen markerar fornborgen i 
Ljugarn (se kap. 9. Karta FMIS). 
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alla de anläggningar som ändå kommit fram, och 
då i huvudsak i östra Visby presenterar jag kort 
undersökningarna kvartersvis. Därtill ett områ-
de i Västerhejde socken, söder om Visby där mer 
tydliga spår av huskonstruktioner kommit fram 
de senaste åren. Alla faktauppgifter är hämtade 
ur rapporterna (främst Wickman-Nydolf 2002, 
2005, 2008 och 2009, övriga rapporter anges i 
texten) och från FMIS. 

under 1990-talet, i ett område som ligger nära 
-

gisk förundersökning och det framkom då läm-
ningar efter en järnåldersbosättning (Rapport 
Manneke UV Visby 1996:25, i Wickman-Nydolf 
2002:4). Då Visby Energi AB ansökte om att få 

en särskild utredning i februari 2000 och det 
konstaterades då att den tidigare framkomna 
boplatsen fortsatte in i exploateringsområdet. 
Den efterföljande undersökningen omfattade ca 
16 000 m2 som banades av med grävmaskin. I 

-
ta stolphål, 95 st., 52 härdar/härdgropar och 
3 kokgropar. Tre konstellationer med stolphål 
kunde urskiljas och Wickman-Nydolf tolkar dem 
som två möjliga stolphålshus med oklar funk-
tion och ett vindskydd (2002:4). 

Hus I mätte ca 26 m i längd och bredden 
varierade mellan sex och sju meter. Det låg på 
sandigt markunderlag och med en nordnord-

västlig-sydsydostlig orientering. De stolphål (se 

bildade tillsammans med härdar/härdgropar, 
kokgrop och övriga stolphål en koncentration 
i undersökningsområdets östra del. I den kon-
centrationen redovisas sammanlagt 22 anlägg-
ningar varav 16 stolphål. Av dessa räknas nio 
som väggstolpar och två gavelstolpar. Inuti hu-
set fanns fem stolphål varav tre kan ha tillhört 
inre konstruktionsdetaljer och det är kol från en 
av de inre stolparna som gett datering till äld-
re bronsålder. På husets södra och västra sida 

en härd och en nergrävning med bränd lera, ke-

U-formade och den genomsnittliga diametern 
var 0,44 m med ett snittdjup på 0,23 m. En rad 
om fyra stolphål ca sex meter väster om huset 

tolkas i rapporten som en inhägnad.  
Fig. 4. 19. På Mobergs karta syns det karga området öster 
om Visby ytterstad (de vita fälten). (Moberg 1938). 

Fig. 4. 18.  Fornlämningskarta över Terra Nova-området i Visby. Det skrafferade området är åkersystemet där boplatsläm-
ningarna i form av stolphål, gropar och skärvstenshögar undersökts (originalkarta D. Carlsson).   
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Hus II mätte ca 12 x 6 m och låg på ett sandigt 
markunderlag och med en sydvästlig-nordostlig 
riktning. De stolphål som tolkades som en hu-
skonstruktion utgjorde även här tillsammans 
med härdar/härdgropar, kokgrop och övriga 
stolphål en koncentration i undersökningsområ-
dets norra del. Sammanlagt redovisas i den kon-
centrationen 29 anläggningnar varav 12 räknas 
till huskonstruktionen. Det är åtta väggstolpar, 
två gavelstolpar samt två (eventuellt) stödstol-
par till en av gavelstolparna. Diametern på stol-
parna varierade och hade ett genomsnitt på 
0,26 m och det genomsnittliga djupet var 0,18 

-
ring från stolparna som ingår i huset men utan-
förhusets nordvästra långsida undersöktes en 
ovalformad härdgrop och den har 14C-daterats 
till äldre bronsålder. Sammantaget fanns det sju 
härdgropar och 10 övriga stolphål varav fem 

återfanns nordost om huset. De tolkas även här 
som en inhägnad intill huset (2002:15).  Wick-
man-Nydolf framhåller att huskonstruktionerna 
är osäkra och de beskrivs som stolphus. Hus I är 
vid en jämförelse med skånskt material relativt 
långt, då det längsta undersökta huset från äldre 
bronsålder där var 30 m (Björhem & Magnusson 
Staaf 2006:74) och övriga varierade i längd ner 
till det kortaste huset, vars inre längd bara var 

-

er att det längsta huset från Skåne kan ha mätt 
upp till 55 m i längd (Artursson 2005:58). Från 

bronsåldern som var 22,6 m långt och mellan 
8-9 m brett (Streiffert 2005:37, 47). Stolphåls-
husens konstruktion skiljer sig från långhusens 
och de kan vara både rektangulära och fyrkanti-

stolphål och daterades till äldre bronsålder 
men hustypen fanns under hela förhistorien 
(Björhem & Magnusson Staf 2006:116). De 
mindre stolpbyggda hus som legat i anslutning 
till långhusen tolkas som varande ekonomi-
byggnader (Artursson 2005:51).  Dateringarna 
av de undersökta husen vid Värmekraftverket 
är något osäkra men från Hus I är det kol från 
ett inre stolphål som gett dateringen till äld-
re bronsålder. Dateringen av hus II får ses som 
mer osäker då det är en intilliggande härd va-
rifrån kolprovet togs som gett äldre bronsålder.  

Vid en förundersökning i kvarteret Artilleriet 
1:33 kom det fram ett boplatsområde som mätte 
ca 340 x 290 m (FMIS) och det ligger i huvudsak 
inom det största blå fältet inom det omringade 

nära det aktuella exploateringsområdet har det 
kommit fram fornlämningar som daterats från 
äldre bronsålder fram till i dag (Wickman-Nyd-
olf 2005:4). Totalt i området påträffades 175 
anläggningar, varav en skelettgrav, men övriga 
anläggningar var av boplatskaraktär. Det som 
tolkas som boplatsrester är stolphål, pinnhål, 
härdar, kokgropar och avfallsgropar men inga 
stolphål kunde knytas samman till någon form 
av huskonstruktion. Undersökningsområdet 
delades in i fyra områden benämnda A till D. 
Område C gav dateringar till äldre bronsålder, 
område D till yngre bronsålder-äldre järnålder, 

Fig.4. 20.  Karta över de i texten beskrivna undersöknings-

Värmekraftverket (RAÄ 157), Artilleriet (RAÄ 165) och Sten-

Novaområdet och den fossila åkermarkens utbredning (se 
(karta FMIS). 

Fig. 4. 21. Undersökta stolphål i stolphålshuset I. Från SV 
(Foto: Gunilla Wickman-Nydolf). 



55

område B äldre järnålder samt område A yngre 
järnålder. Dateringarna härrör från kolprover 
tagna ur härdar från respektive område. 

-
len från slutet av 1980-talet gjorts arkeologiska 
förundersökningar. Vid den första undersök-
ningen påträffades ett område med 16 anlägg-
ningar bestående av härdar, gropar med sot-
blandad jord och skärvsten, en kokgrop och två 
gropar med osäker funktion. Kol från en av här-
darna har 14C daterats till förromersk järnålder. 
De två ”osäkra” groparna gav en datering till 
senneolitikum-äldre bronsålder och den andra 
yngre järnålder (Pettersson 1992:2). Boplats-
området var ca 5 600 m2 (FMIS).  Vid senare för-
undersökningar i området 

anläggningar synliggjorts varav tre härdar, och 
två av dem har 14C-daterats till yngre bronsålder. 
I en av härdarna kom det fram förhistorisk kera-
mik som inte säkert kan dateras men möjligen 
kan vara från yngre bronsålder (FMIS dnr 321-
1796-2005). 

-
plats
Ett sedan länge välkänt fornlämningsområde i 
Visby ytterstad är storgravfältet vid Annelund, 

hela förhistorien men med en tyngdpunkt på 
äldre järnålder (se t.ex. Wennersten 1979:71). 
I början på 1990-talet utfördes en arkeologisk 

Då fosfatkarterades området och provschakt 
togs upp där det fanns förhöjda fosfatvärden 
eller där det fanns ett sådant läge som kun-
de indikera ett boplatsläge (Zerpe 1999:5). De 
boplatsspår man fann var en härdgrop, några 
stolphål och ett tunt kulturlager, som låg i nära 
anslutning till en kommunikationsled mellan 
Visby och Hästnäs med rötter ner i förhistorisk 
tid (1999:13). Ett kolprov för 14C-datering togs 
ur en härdgrop som visade 3364-2885 f. Kr och 
ett prov från en keramikförande mörkfärgning 
gav resultatet 844-409 f. Kr (1999:11f). Det är 
ju ett anmärkningsvärt tidsglapp mellan de två 
dateringarna. Annelundgravfältet med omgiv-
ning framstår som en betydande plats under 
en stor del av förhistorien och gravfältet kan ha 

i området, men boplatserna har ju inte återfun-
nits utan det är bara indicier som hittills kommit 
fram. Det vore värdefullt att få ett grepp om dem 

för vidare diskussion om lokala-regionala-över-
regionala förhållanden och vad storgravfält av 

Sammanfattning
I visbyområdet har det, med början i Terra No-
va-området synliggjorts anläggningar i form 
av stolphål, härdar och kokgropar och inom 
det fossila åkerområdet även gravar och skärv-
stenshögar. Senare exploateringsgrävningar i 
östra Visby, med ändå relativt begränsade ytor, 
uppvisar samma typer av anläggningar och i kv. 
Värmekraftverket kunde stolphålen knytas ihop 
till huskonstruktioner. Det är otvetydigt boplats-
rester i många fall men svårigheten är de blan-
dade tidshorisonterna, för vad är det som date-

på, ibland bredvid varandra, och de har gett vitt 
spridda dateringar. För visbyområdet är det en 
mångtidig bild som framträder som man mås-
te vara medveten om och förhålla sig till för att 
komma vidare i tolkningen av den bronsålders-
tida bebyggelsen. Det visar inte minst den förun-
dersökning som gjordes på 1990-talet nordost 
om Annelundsgravfältet. 

4. 5 Vibble i Västerhejde socken
I Vibble, Västerhejde socken söder om Visby, 
gjordes en särskild undersökning inför en kom-
mande exploatering av ett område med fritids-

bebyggelse över en yta som var ca 45 600  m2. 

4. 22) hade det tidigare hittats en vikingatida 
smyckeskatt (Wickman-Nydolf 2010:6)  och det 

Fig. 4. 22. Vibble i Västerhejde med undersökningsområdet 
markerat med röd symbol, gravfältet med grön stjärna, den 
ljusblå ovalen är ett mindre område med fossil åkermark, 
korsad ring är fyndplatsen för ett guldarmband. Norr om 

symbolerna markerar ett mindre röse och tre långrösen. 
(Karta FMIS). 
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om området. Det består av ett röse, 11 m i dia-
meter och en meter högt, samt 39 stensättning-
ar som är mellan två till nio meter i diameter 
(FMIS). 

-
området bestod av stolphål, 204 stycken, och 
nästan hälften av dem hade en stenskoning. Kol-
proverna för dateringar har tagits i säkerställda 
kontexter från härdar, härdgropar och stolphål.  
Av stolphålens placering kunde det urskiljas tre 
hus varav ett dateras till yngre bronsålder-äld-

tredje kunde trist nog inte dateras p.g.a brist på 
pengar. Alla hus var treskeppiga och gavlarna 
hade en trapetsoid form. I en del av området där 
stolphålen kan ha format någon hägnad datera-
des ett stolphål till vikingatid. Intill husen fanns 
det också härdar, kokgropar, avfallsgropar och 
nergrävningar som inte har daterats. Hus II låg 

-
ningar utanför undersökningsområdet. Åtta av 
anläggningarna tolkas som avfallsgropar och 
i dem fanns skärviga och rundade stenar i va-
rierande storlek och i fyllningen, bestående av 
mörk och sandig jord, fanns keramikskärvor, 

och järnföremål.  Härdarna och härdgroparna, 
vars totala antal uppgick till 47, var runda, ovala 
och en del hade en mer oregelbunden form. 

Hus I var ca 7,4 m långt och låg i ostsyd-
ostlig-västnordvästlig riktning. De sammanlagt 
sju stolpparen i huset var oregelbundet place-
rade och avståndet mellan stolpparen i husets 
mitt var något längre. Avståndet mellan de två 
takbärande stolparna som bildade en bock låg 
mellan 0,8-1,4 m och medelavståndet var 1,14 
m. Avståndet mellan bockarna, spannlängden, 
varierade mellan 0,8 m till 1,6 m (2010:21ff). 

Hus II var 6,7 m långt och låg i sydsydväst-
lig-nordnordostlig riktning. Av de fyra relativt 
regelbundna placerade stolpparen var två av 
stolphålen stenskodda. Avståndet mellan stolp-
paren i hus II som bildade en bock var mellan 
1,4-1,7 m med ett medelvärde på 1,58 m och av-
ståndet mellan bockarna varierade mellan 1,6 
till 3,3 m. (2010:23ff).  

Jämför man husen med andra undersökta 

mellanstora och mindre långhus som haft två 
takbärande bockpar i den västra delen och två 
till fyra stycken i den östra (Artursson 2005:58). 

långhus en mer eller mindre trapetsoid form. 
Från Skåne kan det också ses en uppdelning i 
olika storlekskategorier av långhusen under 
hela bronsåldern, från de riktigt stora långhusen 
där det längsta varit mellan 40-55 m, till min-
dre långhus som har varit mellan 14-16 m med 
fem till sex takbärande bockar. Därtill en mins-
ta grupp som har varierat mellan 10-14 meter 
i längd och haft fyra takbärande bockar. Under 
yngre bronsålder verkar de riktigt stora långhu-
sen också att försvinna (2005:58). Från Halland 

takbärande stolparna i bockparen låg mellan 1,1 

Fig. 4. 23. 
huset ingående 7 stolpparen har en streckad linje mellan sig 
(rapport Wickman-Nydolf 2010:23).

Fig. 4. 24. -
ende stolpparen och området med bränd lera, A19 (Rapport 
Wickman-Nydolf 2010:23). 
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till 3,1 m och avstånden mellan bockparen från 
1,6 till 7,2 m (Streiffert 2001 appendix 1). Hu-
sens längd varierade och det kortaste var 12,6 m 
långt och 7,2 m brett (Streiffert 2005:87f). 

Återgår jag till planritningen över hus I ger 
de oregelbundet placerade stolphålen en annan 
möjlig tolkning om stolpparen paras ihop på 

två mindre hus som överlagrat varandra. Vid 
undersökningen kom det också fram en mängd 
stolphål och andra anläggningar som inte har 

från yngre bronsålder fram till vikingatid (se 
ovan). Från många andra områden i landet (se 
kap. 3) är det en liknande situation och exem-
pelvis i Halland framträdde ett gytter av stolp-
hål men långt ifrån alla kunde sättas samman till 
någon huskonstruktion. Bedömningen av tids-
tillhörighet är också jämförbart; ett fåtal date-
ringar representerar nödvändigtvis inte de oda-
terade lämningarna (jfr Björhem & Sävfestad 
1993:18ff).

 I rapporten kan jag inte utläsa någon upp-
gift om husens bredd utan det är bockbredden 
som anges. Beroende på hur taktyngden mellan 
den inre stolpraden och väggarna fördelas, ur-
skiljs det tre underkategorier hos de treskeppi-
ga husen och det är balanserad, överbalanserad 
och underbalanserad takkonstruktion. I överba-
lanserade hus är mittskeppet mer än hälften av 
husets bredd och i det underbalanserade mindre 
än hälften av husets bredd (Göthberg 2000:20 
och där anförd litteratur). Där den är balanserad 
är taktyngden jämnt fördelad och då är de inre 
raderna med stolpar placerade halvvägs mellan 
husets mittaxel och väggar. Bockparets bredd, 
dvs. mittskeppet, utgör då ca hälften av hela hu-
sets bredd. Med detta i åtanke kan man försöka 
göra en uträkning av husen i Vibbles kvadrat-
meterytor, och då utgår jag ifrån en balanserad 

takkonstruktion. I hus II i Vibble var medelav-
ståndet i bockbredden 1,58 m och husets längd 
var 6,70 m. Hus II är då enligt denna uträknings-
modell knappt 22  m2. Beroende på om hus I ska 
ses som ett eller två små hus blir det/de mellan 
16-19  m2. Det är en mycket osäker uträkning 
och Göthberg skriver att den är svår att tilläm-
pa på hus där väggarna är dåligt bevarade och 
framför allt inte på hus med trapetsoid form där 
stolpraderna inte är regelbundna och att en så-
dan uträkning kan bli missvisande (2000:21). 

Sammanfattning
Husen i Vibble är ju i förhållande till andra un-
dersökta bronsåldershus mycket korta och ser 
man till planritningen är de också smala. I hus 
I är de sju stolpparen så oregelbundet placera-

ett hus. Det går, utifrån planritningen att knyta 
ihop stolphålen till två mindre långhus som av-

-
dra exempel på överlagrade hus (se kap 3) och 
dessa mindre hus kan ha tjänat som någon form 
av ekonomibyggnad. Hus II är då något större yt-
mässigt sett än hus I (oavsett om det ska ses som 
ett eller två hus). Hus II i Vibble kan jämföras 
med det funna bronsåldershuset i norra Bohus-
län (se kap. 3. 2). I rapporten anges att det var 
5 x 3 m, även om måtten 7 x 4 m anges senare i 
ett informationsblad. Vibblehuset är då anting-
en något större (7 m2) eller mindre (6 m2) än det 
bohuslänska huset men båda är små.  

Övriga anläggningar runt husen inom un-
dersökningsområdet pekar på att där pågått 
aktiviteter som kan knytas till en boplats, som 
härdar och kokgropar. Intill husens gavlar fanns 
det härdar men i husen synes det dock inte ha 
funnits härdar. Det kan ju betyda att husen inte 
tjänstgjort som boningshus men som exempel 
från Skåne visar är de hus som anses som eko-
nomi- eller förrådsbyggnader ofta stolphus. Ser 
man till de hus i Pryssgården som Borna-Ahl-
qvist anser är boningshus är det de som har en 
längd som överstiger 10 m. De övriga räknas 

-

ses som boplats (se kap. 3 och 5) och underför-

tre hus men de är inte samtida. Ett är daterat 
till yngre bronsålder och hus II till yngre brons-
ålder-äldsta järnålder. Det är beklagligt att det 

Fig. 4. 25. En annan möjlig tolkning av hus I i Vibble, Väs-

som överlagrat varandra. Rött hus saknar då två stolphål i 
söder (föreslagna som röda ofyllda ringar). (Bearbetning av 
planen i Wickman-Nydolf (2010) rapport).
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tredje huset inte kunde dateras då det hade gett 

ett ”glapp” i tid då de stolphål som förmodas ha 
format någon hägnad daterats till vikingatid. 
Även om husen i Vibble inte tjänstgjort som bo-
ningshus är åtminstone ett av dem uppfört i en 
teknik som tillskrivs just boningshus. Då hus II 

-
ningar utanför undersökningsområdet och möj-

4.6 Problem och möjligheter med boplats-
forskningen på Gotland 

De områden som jag här valt ut är sådana som 
då de undersöktes tolkades som boplatser; Stora 
Bjers i Stenkyrka, Stora Vikers i Lärbro och Gar-
darve i Fardhem socken. Liffride i Alskog socken 
beskrivs som ett boplatsområde från bronsål-
der-äldre järnålder (LST rapport). Där har jag 
gjort egna fältundersökningar och det är ett om-
råde som jag tidigare tagit upp som ett möjligt 
boplatsområde (Hallin 2002:36ff).  Terra Nova 
i Visby anges som ett boplatsområde i rappor-
terna från undersökningarna på 1980-talet och 
nu har det också i visbyområdet kommit fram 
huslämningar. Ytterligare möjliga boplatsom-

som jag benämner ”områden med sammansatta 
lämningar” och fyra andra områden tas upp till 
diskussion i kapitel 8.

Hur ska då de här presenterade område-
na förstås och är de platser eller boplatser? Det 
framgår att de är komplexa platser med många 
perioder representerade och mångtidigheten i 
anläggningarna ger osäkra dateringar. I många 
andra delar av landet är det vid stora exploate-
ringsgrävningar som boplatserna synliggjorts. 
Men problemet på Gotland är att det görs inga, 
eller få exploateringsgrävningar med tillräckligt 
stora ytavbaningar. Där större ytor tagits upp 
som i östra Visby och i Vibble har det ju visat sig 

möjliga hus. I t.ex. Alskog försvåras också möj-

skogsområde och skogsbruket har skadat både 
mark och anläggningar. Sönderplöjda och över-
byggda anläggningar försvårar ytterligare. Men 
ska man låta nöja sig med det och vänta in större 
exploateringsföretag? Det vore ju att resignera 
och för inte boplatsforskningen framåt. Det 

upp och då genom att göra fördjupade studier 
och analyser samt riktade forskningsgrävningar. 
Här tänker jag även på de områden som kom-

mit fram vid mindre exploateringsföretag i t.ex. 
Norrlanda och i Väskinde (se inledningen). Det-
ta är frågor som jag kommer att diskutera vidare 
i det avslutande kapitel 10. Där jag ska försöka 
knyta ihop de olika trådar som tas upp i denna 
studie för att om möjligt få en ökad förståelse för 
vad bronsålderns ”osynliga” boplatser och bo-
sättningsområden innebär, och vilken relation 

-
na från bronsåldern. 
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5. SKÄRVSTENSHÖGAR PÅ GOTLAND

5. 1 Inledning 
Det är få fornlämningskategorier som är så gäck-

som: En anhopning av skärvig och skörbränd 
sten, sotig jord och avfall av olika slag (keramik-
fragment, ben, kol etc). Förekommer framför allt 
i bronsåldersmiljöer. Då skärvstenen förekommer 

-

dessa som Boplats med egenskapsvärdet Skärv-
sten. Synonymer: Kokstenshög, Kokstensröse, 

-
se, Skörbränd sten 

-
-

-

-
-
-

-

boplats och 
boplatslämning övrig : 

där föremål, råämnen för bearbetning, byggnads-
lämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats 
kvar på marken. Kommentar: Ibland bildas tjocka 
lager, med inblandning av sot och kol. För dessa 

-

ska ha bedömts höra samman kronologiskt och 

inte överstiga 20 meter
-

staka förhistoriska boplatslämningar som inte 
kan föras till andra lämningstyper. Kommentar: 

-

Kokgrop, Skärvstenshög, Terrassering

-

 inte utgår ifrån 

-

-

-

-

-

 I äldre litteratur kan benämningar som 
-

-

-

-
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C- och termoluminiscens-

arkeologiskt källmaterial är mångskiftande så 
homogeniserad ideal-

bild -

-

5. 2 Antal skärvstenshögar och utbredning
-
-
-

-

-
-

-
-

men de senare låg mer inåt land än de kustnä-

ta med alla lokaler

-
-

-

-

-

-
kaler och det ger också en bra korrelation till ett 

-

-

-

-
-

 Diagrammet visar de socknar med möjliga boplats-
områden och antal lokaler med skeppssättningar, skärv-
stenshögar och rösen. Notera att Visby och Västerhejde har 
så få av de tre lämningsatyperna trots att det där kommit 
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De 172 lokalerna (därtill tillkommer 5 lokaler belägna på Gotska Sandön och därav siffran 177). med de 214 skärv-

-
stenshögar 
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-

-
-

-

-

-

-

-

-

5. 3 Undersökta skärvstenshögar 

Offerrösen på Fårö 
-
-
-

-
sena fanns skelettrester efter troligen en man i 

-

-

-
-

+ 

att anläggningarna mer kan räknas till samma 

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

på Fårö 

från röse II i Överstekvarn, 
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-
-

-
-

-

-

-
-

En jämförelse mellan de tre rösena 

-

-

-

-

-

  Röse II: Stenpackning i koncentriska cirklar? Över-

-
nen i gravröset i Över-
stekvarn
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-

-

-

-

-

Pryda, skydda och binda

eller kanske snarare en skärvstenshög
-

-

-

har titeln: Pryda, skydda binda? Om gravskick-
ets mening och skärvstensrösenas problem med 

att] 

ett par likbål

-

-

-

-

brända där graven sedan anlades  

-

-

-

orsak till ringarnas placering  

-
minstone tolka vissa skärvstenshögar i termer av 

 

-

-
ningsområde från bronsåldern (området disku-

-

-

-
-
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-

tillkom senare och så småningom efter att mera 

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

Skärvstensförekomst i Fole socken 
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

norr.

öster. 

Koncentriska cirklar i skärvstenshög IV (foto 
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Skärvstensförekomst intill Uggarderojr i Rone 
socken

-
-

-

5. 4 Diskussion: Form, funktion, innehåll och 
mening

-

-

-

-

-

ingår i och att den minsta gemensamma nämna-

-

-
-

-

-

-
dre hårt brända …men väl eldsprängd sten med 

-
gen betecknas som skärvsten

-

-
-
-

-

-

-

att 

-
forskningen 

-

märkligt om 
den eldskadade stenen i skärvstenshögarna, som 
med lätthet låter sig sönderdelas, inte krossades 
till magring (a.a -

-
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-
sensus i tolkningen och det är något som också 

-

om den mångfacetterade 
skärvstenshögen och ger en bakgrund till alla de 

-

-

mångfacetterad bild då de ligger så nära andra 

deponera saker i skärvstenshögarna kan närhe-

menar med andra ord att skärvstenshögarna är 

integrerade i varandra 

-

-
-
-

och det som av en inventerare kan 
betecknas som bra boplatslägen

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

i andra områden med annan berggrund som 

-

-

-

framträdande kontakterna med de baltiska om-

-

-

det skulle då kunna äga giltighet i andra rituella 

-

-
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-
-

-
-

-

-
är 

-

-

-

som ett mellanting mellan boplatslämningar/
sophögar och gravanläggningar

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

i brandoffret bör ha gjort, att bålplatsen blivit 

-
nas anläggningar. Här kan ånyo påminnas om 

-
ge 
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-

-

Vardagliga skärvstenshögar?

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-
-

och en 
-
-

sammanhanget är att källan innehåller material 

-
-

-

-

-

-

-
-
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-

-
na om man nogsamt ser till det sammanhang de 

inte -
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6. RÖSEN OCH SKEPP

Långt från människors boningar, på karga 
kalkhedar och grå klintar, ligga de väldi-
ga kummel vi tro höra bronsåldern till. 
Tro - ty med säkerhet veta vi ganska litet 
om dessa gravmonument, vars storlek år-
tusenden igenom skyddat dem för plund-

Ibland ha dock sena tiders pietetslöshet 
brutit de stora rösenas helgd men ofta blott 

ännu kvar under sina stenmassor kanske 
döljande lösningen på några av de pro-
blem, vilka förknippas med ett av de gåtful-
laste och mest fascinerande skedena i vår 
förhistoria, bronsåldern (Nylén 1959:9).

6. 1 Inledning 
I citatet ovan vill jag hålla fram långt ifrån männ-
iskors boningar då det belyser två saker; dels 
att rösena idag ligger väldigt perifert till dagens 
bebyggelse och dels att de placerades på kar-
ga kalkhedar och grå klintar. I det senare läser 
jag implicit att Nylén också menar att rösena 
redan vid uppförandet placerades långt ifrån 
människors boningar. Men placerades de synliga 
monumenten alltid så och har de verkligen ing-
en relation till samtida boningar? Det framgår 

skeppssättningar har en tydlig kustanknytning 

jag tagit upp som möjliga boplatser (se kap. 4 
-

sättningar. Exempelvis vid Stora Vikers var det 
vid undersökningar av ett gravfält med rösen 
och stensättningar som upptäckten av boplats-
området gjordes.  I Stora Bjers i Stenkyrka var 
det ett av sandtäkt hotat röse som ledde till fort-
satta undersökningar och intill röset synliggjor-
des två skeppssättningar, stolphål och härdar. I 
förhållande till det antal rösen och skeppssätt-

till nedan, är det bara ett fåtal som är undersök-
ta. De undersökningar som ändå företagits har 
tillsammans med bronsfynden i stort tecknat 
bilden av bronsåldern på Gotland. Om man ut-
ifrån den bilden vill läsa in även bebyggelsens 
utbredning blir det problematiskt då gravar och 
bronsfynd inte alls korrelerar i det avseendet 

-
denhet som en stor del av monumenten visar? 
Är det så att koncentrationer av gravar längs 
med dåtidens kuster inte hade någon relation 

-

har synliggjorts vid undersökningarna av gra-

varna och har det kommit fram något som kan 
knytas till en boplatskontext? Gravmonumenten 
från bronsåldern har också varit de bärande ar-
gumenten i tolkningen av den samtida samhälls-
strukturen och den sociala organisationen vilket 
också är viktigt i en diskussion om samtida bo-
platser. Därför kommer jag i detta kapitel sätta 
de synliga monumenten, rösen och skeppssätt-
ningar i fokus och diskutera monumentens tids-
ställning och placering samt ta upp de resultat 
från undersökningar som varit betydelsefulla i 
tolkningen av desamma. Därmed inte sagt att 
alla undersökningar som gjorts är medtagna. 

Skeppssättningarna började uppföras i 
början av den mellersta/yngre bronsåldern och 
det är en synlig och tydlig skillnad mellan den 
äldre och yngre bronsålderns gravskick. Är den 
skillnaden möjlig att spåra också i andra kontex-

-
viska hällristningstraditionen. Skeppsbilderna 
dateras till den äldre bronsåldern men de synes 
upphöra under den yngre bronsåldern. I stället 
uppträder skeppssättningarna och hur kan det 
förstås? Därför tas även hällristningarna upp 
i detta sammanhang. Husurnorna har en stark 
anknytning till skeppssättningarna på Gotland 
och vilken betydelse hade de för kontaktvägar 

även så intimt med ”hus”, om än på ett symbo-
liskt plan, så hur diskussionen förts kring dem 
kan äga sin relevans i detta sammanhang.

6. 2 Rösen
 
De gotländska rösenas tidsställning
Det har rått osäkerhet om rösenas tidsställning 
och Harald Hansson ansåg att de riktigt stora 
rösena skulle kallas kummel och att: Denna sist-
nämnda gravtyp, som är mycket vanlig på Got-
land, kan alltså tillhöra redan den äldre brons-
åldern, vilket för övrigt också antyds därav, att 
depåfynd från den yngre bronsåldern då och då 
anträffas instuckna i kummel. Emellertid indi-
cerar en annan omständighet, att en stor del av 
kumlen tillhöra den yngre bronsåldern; de åtfölja 
nämligen så gott som alltid en gravtyp, som efter 
allt att döma hör till denna tid och järnålderns 
början, skeppssättningarna 
Vilka depåfynd som återfunnits ”instuckna i 
kummel” ger Hansson ingen referens till. I den 
genomgång jag gjort av bronsfynden har jag inte 
fått fram någon uppgift om att så skulle vara fal-
let men här får man ha i åtanke både hur man 
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 (Kartan framställd 
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-
fynden saknar uppgifter om fyndplats (se vidare 

rösena, som han kallar ”kummel” ska dateras till 
äldre bronsålder och argumentet stärks ju om 
depåfynd från den yngre bronsåldern hittats i 
dessa. Samtidigt nämner han i samma stycke att 
denna gravform har en stark rumslig koppling 
till skeppssättningarna. Det tolkar Hansson som 
att ”kumlen” då tillhör den yngre bronsåldern 

-
lats till de äldre rösena.  

till vilken tid rösena skulle hänföras, som fram-
går i det inledande citatet. Det är få av de mer 
monumentala rösena på Gotland som är under-
sökta men där så gjorts, har primärgraven/arna 
anlagts under den äldre bronsåldern och ibland 
även tidigare. De har också innehållit sekun-
därbegravningar från den yngre bronsåldern 
och i några fall har de återanvänts för begrav-

synes då som att storrösena med tämligen god 
säkerhet kan sägas ha anlagts under den äldre 

-
mit under den yngre bronsåldern men att de 
aldrig nådde samma monumentalitet. Det var 
kanske heller inte intentionen, vilket kan ha sin 
bakgrund i att uppförandet av rösen under den 
yngre bronsåldern inte hade samma ideologiska 
grund. De stora rösena från den äldre bronsål-
dern låg också kvar i landskapet och då vi fort-
farande idag upplever monumentaliteten måste 
människor i alla tider ha förhållit sig till dem. 
Vissa valde att fortsätta att begrava i dem även 
under den yngre bronsåldern och fram i senare 
tid. 

Antal rösen, storlek och placering
-

ning av antalet rösen på ön, upprättad på grund-

redovisar Stenberger att rösena på ön uppgår 

endast de med som med säkerhet ansågs kun-
na hänföras till bronsåldern. För att ett röse ska 
dateras till äldre bronsålder är dess storlek, läge 
i landskapet och den omgivande fornlämnings-
miljön avgörande. För att ett röse med mer eller 
mindre ”säkerhet” ska dateras till bronsåldern 
är det brukligt att anta att diametern ska vara 

-

dre ”säkert” kan tillskrivas äldre bronsålder 
men att det uppförs mindre rösen även under 
yngre bronsålder. I FMIS har jag sökt ut och fått 

redovisas alla registrerade rösen, även de som 
-

sökningar av mindre rösen som utifrån direkta 
dateringar, eller av fyndinnehållet att döma, da-
terats till den yngre bronsåldern, vilket också 
kommer att framgå nedan. 

Det är, med få undantag gravformen röse 
som dominerar på Gotland, även om det också 

högar i fornlämningsregistret. Bjershögen 
-

ta undantaget, men inga undersökningar har 
gjorts i den så tidsställningen är mycket osäker. 
Jag har bara en uppgift om en undersökt hög 
som gett dateringar till bronsåldern och det är 

senneolitikum fram i yngre bronsålder (Buren-

framträdande på ön och ingår, tillsammans med 
Öland, i den östsvenska rösebygd som sträcker 
sig från Blekinge upp längs med Norrlandskus-

-
ka, rumsliga och samhällsmässiga stadier, lik-
som mellan rösen i kustbygd och i inland (Hy-

Höjden på de gotländska rösena varie-
rar från knappt en meter till det högsta röset 

låga rösena kan förefalla vara flacka stensätt-

fall anläggningarna till övergångstiden stenål-

Erik Nylén skriver: Vidare tycks förekomma en 
tidigare föga uppmärksammad gravform av vida, 

 

Nylén att röset har en ringa höjd i förhållande 
röse av betydande dimensioner 

har nyligen undersökts vid Simunde i Hörsne med 
Bara sn och givit förhållandevis rika fynd från så-
väl äldre som yngre bronsålder

-

I Liffride i Alskog socken har jag undersökt 

en stensättning i fornminnesinventeringen. Den 
innehöll en skelettgrav samt minst två kreme-

under en meter i höjd och gav en datering till 
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-
tik med att enbart utifrån gravarnas storlek och 
morfologi tilldela dem en kronologisk hemvist; 
för var hamnar då de lämningar som registrerats 
som stensättningar? Då det också återfunnits 

frågan ytterligare. Som nämnts ovan angående 
rösenas tidsställning får det då också vägas in 
hur den omgivande fornlämningsmiljön ser ut. 
Det är en generell problematik och exempelvis 

som gett dateringar till bronsåldern (Widholm 
-

fälten vid t.ex Annelund i Visby och Sälle i Fröjel 
med hundratals gravar som benämns stensätt-
ningar med dateringar från förromersk och ro-

-

också Arnberg i samband med den horisontella 
monumentalitet som växte fram under den för-

Då jag i detta arbete har valt att framställa 
nya kartbilder över utbredningen av bronsål-
derns fornlämningar har jag valt bort stensätt-
ningarna. Det därför att jag i annat fall skulle få 
en bild som till övervägande del visar utbred-
ningen av den äldre järnålderns gravar och 
gravfält. Invändningar kan då göras mot att ta 
med alla registrerade rösen, oavsett storlek, 
men jag anser att utifrån det resonemang som 
förts ovan ger det i stort sett en rättvis bild av 
bronsåldersrösenas utbredning. Det kan också 
märkas i att det inte blir någon märkbar skillnad 
jämfört med var enbart de större rösena, över 

-
dens kust och vid de inre vattendragen accen-
tueras än mer då antalet rösen ökat. De rösen 
som inte har den direkta kustanknytningen har 
ändå en anknytning till vatten vilket man kan se 

-
tebo myr i norr, likaså runt Mästermyr i söder. 

har idag ingen visuell kontakt med havet men 
under bronsåldern ”garnerade” de ömse sidor 
av det sund som skar av den nordligaste delen 
av ön och idag kan anas genom de två vikar-
na Kappelshamns- respektive Vägumeviken. 

vad denna kustbundenhet betyder och om det 
verkligen är den fasta bebyggelsens utbredning 
vi ser? Det anser han inte för Gotlands del, för 
varför skulle gårdarna placeras vid kusten då 

den bästa jordbruksmarken ligger inåt land? 
Här pekar Carlsson på risken av att utgå från en 
fornlämningstyp som ensamt får representera 

läge måste förklaras på ett annat sätt menar han 
och bl. a måste det tas hänsyn till lokaliseringen 
av kommunikationslederna (inklusive hamnar-

då de gropkeramiska gravfälten har en tydlig 
kustanknytning vilket också de senneolitiska 
hällkistorna uppvisar medan de neolitiska lös-
fynden har en mer jämn fördelning över Gotland 

även om man ser till alla bronsfynd då de också 

och hav möts kan ses som en liminal zon där 
de döda begravdes, möten med de utifrån kom-
mande ägde rum och därifrån gick färderna för 
möten med andra runt om i östersjöområdet. 
Vattnets betydelse för kommunikationer under 
förhistorien kan ju inte nog understrykas och 
likaså att viktiga möten och varuutbyten ägde 
rum vid hamnplatserna. Man får också tänka 
in vattnets betydelse i den religiösa föreställ-
ningsvärlden då den sista resan till dödsriket 

platsen var viktig, ianspråkstagen och det sedan 
lång tid tillbaka, var säkert ett budskap som de 

-

placering blir en strukturerande princip och 
röse + kust är en framträdande, om än inte helt 
konsekvent princip på Gotland, då även rösena 
inåt land i många fall är grupperade runt forna 

ängsmark och det kan visa rösen som uppfördes 
senare under järnåldern. 

Det man också måste ta med är strandlin-
jen under bronsåldern då den har betydelse för 
rösenas placering. Gotland är en stor ö med en 

2

vara värt att beakta då man diskuterar rösenas 
kustanknytning. Det är dock inte helt utrett hur 
strandlinjen gick under bronsåldern. Harald 
Hansson menade ...att Gotland i stort sett nått 
sin nuvarande omfattning vid bronsålderns bör-
jan 
avsevärda skillnader mellan de branta klint-

ligger det tidigare nämnda röset Uggarde idag ca 
-

linjen förskjutits från den äldre bronsåldern. För 
att sammanfatta kan man hålla med Hansson 
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om att Gotland i stort hade sin nuvarande ut-
bredning vad gäller de nordvästra delarna av ön 
men att en avsevärd strandförskjutning ägt rum 

sydöstra kuststräckorna. 

6. 3 Undersökta rösen på Gotland

även om inte Hansson såg att bronsålderns be-

skillnad från Hansson ser jag att det fanns en 
mycket viktig bronsåldersbygd i Lärbro, med 
talrika men olika lämningar från bronsåldern, 
och därtill möjliga boplatsområden varav ett 

-

totalundersökta. Kauparveröset i Lärbro ligger 

SSO om boplatsområdet vid Stora Vikers. Det är 
-

nande försänkning. Det har föreslagits att mitt-
gropen skulle vara ett verk av skattplundrare (se 

ha störtat samman. Den senare tolkningen har i 
mångt och mycket utgått ifrån resultaten av un-
dersökningen i Kauparveröset. Vid avtäckning-
en av det röset kom en kallmurad tornliknande 

upptill och det kan förklara försänkningen i rö-
sets mitt.  Enbart den undersökningen kan dock 

inre öppna gravkammare i de gotländska rösena 

Stora Källstäde har två rösen undersökts (Nylén 
-

ringar från stenålderns slutskede fram till yngre 
bronsålder. Vid undersökningen framkom bygg-

en sak som säker; Källstäderöset kan knappast 
vara resultatet av enbart en arbetsinsats utan 
måste ha förändrats under tidernas lopp. En 
succesiv utbyggnad verkar vara karaktäristisk 

De tre rösena från Lärbro socken visar att 
det skett begravningar i dem under hela brons-
åldern och att de första gravläggningarna skett 
redan under senneolitikum. Ett undersökt röse 
vid Hau i Fleringe visade också en komplex 

en plats som nyttjats som gravplats från yngs-
ta stenålder till yngre bronsålder. Vid den un-
dersökningen framgick det också att röset för-
ändrats och byggts om efter hand (Lindquist M, 

-
sammade Montelius företeelsen (Montelius 

mycket lång tid efter uppförandet, kan tolkas 
som en ”återuppväckning” av monumentets be-
tydelse. Det beskriver Bradley som The afterlife 
of monuments
att legitimera sin rätt till platsen genom att ska-
pa genealogiska band med de människor som 
tidigare levde där och sedan blivit begravda i rö-
set. Det i sin tur möjliggjorde att platsen på ett 
legitimt sätt tillhörde de som nu begravts i det 
ålderstigna röset och deras efterlevande. 

Gravfält och rösen över äldre bebyggelse
Vid undersökningar av två gravrösen på Ny-

-
fält under rösena och det i sin tur hade föregåtts 
av bebyggelse. Vid undersökningen av det stör-

-

i en oval formation. Det tolkar Hallström som 
trästommen till en byggnad och benämner det 

tagits bort framträdde en strandvall varpå rö-
sena placerats och ett mindre gravfält med tio 
nergrävningar i form av hällkistor eller schakt, 

dessa var spädbarn. Fyra små kistor av kalksten 
innehöll endast spädbarn, upp till fem individer 
i var kista. Gravarna dateras utifrån fynden till 
övergången yngsta stenålder-äldsta bronsålder 

Det var vid de fortsatta undersökningar 

 Kauparveröset i Lärbro sn med den tornlik-
nande konstruktionen i mitten 
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i området som ett decimetertjockt sotblandat 
kulturlager med fynd av små mängder ben och 

fram och det tolkades som ett boplatslager. I lag-

-
skoningar. Stolphålens var grupperade i olika 
koncentrationer och Hallströms tolkning är att 

-
ström även boplatsen preliminärt till senneoli-

-

Vid en undersökning av ett röse vid Simun-

fram vad som anges vara ett boplatslager från 
stenåldern. Dateringen vilar på fyndsamman-
sättningen som bl a bestod av trindyxor och ben-
föremål som harpuner och prylar. Då inga fynd 
av keramik gjordes skriver Schönbäck ...att den 
bör dateras till den äldre gotländska stenålderns, 
keramiklösa slutskede

-

tyda på att röset placerades över en boplats som 
man kan ha känt till får då betydelse i tolkning-

av boplatsen men i beskrivningen (Hallström 

under rösena. Gravfältet i sin tur hade föregåtts 
av bebyggelse och det talar ju för att boplatsen 
är äldst. Jag ställer mig dock mycket tveksam till 
om Vallstena ska tolkas som en bo-plats, men 
den framstår som en mycket speciell plats. 

”dödshuset” i Vallstena men benämner det kult-
hus och att det är det enda säkra i sitt slag på 
ön. Det har också en helt annan datering än an-
dra, liknande kulthus på det svenska fastlandet 

boplatslämningarna i Vallstena kommenterar 
Victor med att ...de antyder att man även på Got-
land hade ett behov av att uttrycka Husets idé vid 
gravläggningar
bronsåldern menar Victor att det är husurnorna 

Husurnor -
burna byggnaderna Vallstena blir i det i ena fal-

2, i det andra 
2, och de kan knappast ha varit 

-

tolkningen går isär om husen där var två- och 
treskeppiga hus eller fyrstolpehus ses husen på 
kullarna som en del i de kultiska och religiösa 
aktiviteter som skett där. Vallstenahusen fram-

är det svårt att få mer uppgifter då jag inte kun-

korta artikeln av Hallström i Gotländskt Arkiv 

Bara är platser som bör granskas närmare då de 
kan ge fördjupade kunskaper om hur de synli-
ga lämningarna kan relatera till de osynliga och 
hur platser -
digare rituella platser kan dölja att det varit en 
annan typ av plats med en annan förled t.ex. en 
bo-plats. 

6. 4 Stenskeppen  

Inledning
Skeppssättningarnas uppträdande vid över-
gången till den yngre bronsåldern är det tydli-
gaste synliga uttrycket för att det sker en för-
ändring från äldre till yngre bronsålder på ön. 
Det är också i skeppssättningarna som fynden 
av husurnor på Gotland återfunnits. Det sker 
något i idévärlden på Gotland vid övergång-
en till yngre bronsålder. Det kan också ses i att 
bildinnehållet förändras i de, om än få kända 
hällristningsområdenas vid övergången till den 
yngre bronsåldern. Har det också återverkan på 
var bosättningsområden kan sökas? Där skepps-
sättningarna uppförs får man också förvänta sig 
att människor under yngre bronsåldern vista-
des, och hur relaterar de till de ”osynliga” bo-
platserna? Det blir ju komplicerat eftersom vi 
ovan sett att många äldre gravformer fortsätter 
att användas under yngre bronsålder, mindre 

utan markering ovan mark måste då också be-
aktas. Det ska tilläggas att skeppsformade sten-
sättningar inte är unika för Gotland utan åter-

De gotländska skeppssättningarnas antal, tids-
ställning och placering
Antalet skeppssättningar på Gotland uppgavs 

delvis, undersökta. Jag har sökt ut de i FMIS re-
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-

daterats till yngre bronsålder med början i per. 
IV. Undantaget är möjligen skepp I i Alskog som 
visar på en anläggningstid som kan ha tagit sin 

skeppssättningar med gravläggningar från den 
äldsta järnåldern. Den bild jag fått fram vilar 
enbart på de registrerade skeppssättningarna 
och den kan också jämföras med Hanssons (se 

förändras utan de tillkomna skeppen förstärker 
bilden av kustanknytningen. De inåt land ligger 

-
jer placeringen gränsen för Litorinahavet.

Harald Hansson skriver att denna helt nya 
gravtyp, skeppssättningen, visar sig från period 
IV.    Huvudriktningen i skeppens orientering är 
nord-sydlig, men minst ett tiotal skepp ligger i 

orienterade i samma riktning. Skeppen kan ligga 
i rad med gemensamma stävstenar, t.ex. såsom 

men då också i samma riktning. Denna gruppe-
ring skulle kunna förklaras med att skeppssätt-
ningarna träffas på, eller i nära anslutning till, 

sammanfaller ofta med de nutida landsvägarna 
och Hansson antar att skeppssättningarnas pla-
cering även kan markera forntida huvudvägar 

-
der kustanknytningen tydligt i placeringen av 

ser som ett bebyggelsecentra som sträcker sig 
upp mot Alskog socken. Likaså det stråk som går 
från Gothem-Vallstena mot Väskinde-Stenkyrka 
är framträdande och sammanfaller delvis med 
ett annat av Hanssons tre bebyggelsecentra. 

-
arna inåt land kring myrmarker. Lärbroområdet 
utmärker sig också i skeppssättningarnas place-
ring med koncentrationer längs med det forna 
sundet. 

6. 5 Undersökta skeppssättningar 

Stenskepp i Rute socken
I -

var byggda av kalksten men gråstenar förekom 
som stöd till kalkhällarna och i fyllningen. De var 

form. I fem av de sex skeppen återfanns nio ler-
kärl varav fyra utgjordes av husurnor. Den oste-
ologiska analysen av allt humant bränt material 

begravningar, och det minsta en begravning, 
tenderar storleken på skeppen att stå i propor-

-
staterar, utifrån den osteologiska analysen som 
visar att både barn och vuxna individer av båda 

…dessa skepp 

inte kan ha byggts enbart för ”hövdingar” utan 
snarare för en mindre grupp människor, kanske 
för en familj 

 
eller rösen med stensättningar och skeppssätt-

-

utgjordes av ett röse, en skeppssättning och en 
-

skeppssättningarna i Rute socken är markerat med en röd 
-

-
sättningen, stensättning och den härdgrop som undersöktes 

sammanförda fornlämningar från olika tider
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fyra m i diameter och är ytterligare ett exempel 

hänföras till bronsåldern. Ca en kilometer SSO 
om gravarna gjordes en undersökning inför en 

-
der vägbanan en härdgrop med fyllning av sotig 
och sandig jord, kolfragment och ett fåtal skör-

på härdgropen och den ligger knappt en kilo-
meter SSO om de anläggningar som undersök-

om jag påstår att de har ett samband. Det jag vill 

anläggningar i områden med synliga lämningar, 
och det blir viktigt med tanke på var framtida 
undersökningar för att spåra boplatslämning-
ar kan göras. De fornlämningar som räknas till 

i markerade höjdlägen och är i stor utsträck-

Två skepp i Liffride, Alskog socken 
Liffride i Alskog socken ser jag som ett möjligt 

också undersökt två skeppssättningar som till-
sammans med två stensättningar utgör en grav-
grupp. Den gravgruppen ingår som en del i en 

området och en övergripande målsättning med 
undersökningarna har varit att få grepp om hur 
alla delar relaterar till varandra. Gravarna har 
då undersökts för att fastställa deras inbördes 
tidsställning, antal begravda och vad eventuel-
la gravgåvor kan berätta. Skeppssättningarna 

mest anmärkningsvärda resultatet var att det 
inte fanns några spår efter någon gravläggning 
i skeppet och inte heller i de undersökta ytor-
na utanför anläggningen. De fynd som gjordes 

-
C 

-
ler andra spår i skeppet som skulle kunna visa 
på att det plundrats. Den intilliggande stensätt-
ningen med en liten hällkista i mitten verkar 
dock ha varit utsatt för skattletare då hällkistan 

-
sättningar där det inte återfunnits någon grav-
gömma.  Ett sådant exempel är undersökningen 
och restaureringen av Gannarveskeppet i Fröjel 

-
ke och han frågade sig: Har spåren efter en grav-
sättning helt utplånats eller har de aldrig varit 
avsedda som gravar? Vilken praktisk funktion 

haft? Har de varit minnesmärken efter en saknad 
eller kultplats? 

-
rar utifrån en undersökning av skeppsformade 
stensättningar på gravfälten vid Hjortekrog i 
Småland. Ett av skeppen var sammanbyggd med 
kantkedjan till ett röse och i det skeppet fanns 
inga fynd eller spår efter begravning. Det menar 
Widholm, i analogi med en tolkning som Arteli-
us gör för ett skepp i Stenunga i Västergötland 
där ingen gravlagts, …kan [det] ses som en ritu-
ell anläggning i gravmiljön, men utan funktion 
av egen gravläggning
som vi gjorde i Alskogskeppet visar att denna 
anläggning nyttjats men då inte för gravlägg-
ningar, utan den kan ha fyllt ett annat syfte, som 

anläggning som Widholm föreslår. 

som intakt. Det saknades ett antal stenar i reling-
en och några stenar var kullfallna. Mitt i skeppet 
återfanns en krossad urna med kremerade ben 

Det undersökta skepp II i Liffride, Alskog sn vari 
gravgömman med urnan med kremerade ben i återfanns 
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rester av människa påträffats. Fynden i skeppet 

kol och spridda små skärvor av keramik men 

inga distinkta gravgåvor. Skepp II dateras till 

Sätter jag min tillit till de enda direkta da-
teringarna kan skepp I ha uppförts redan i slu-
tet av period III. Det är tidigare än den ”gängse” 
synen som bl. a Hansson framförde, dvs. att de 

-
sett om skepp I ska hänföras till per. III eller IV 
så är det äldre än skepp II. Det intressanta blir 
då att även om det gått ett hundratal år mellan 
uppförandena ligger skeppen bredvid varandra 
och i samma riktning. Storleksmässigt skiljer de 
sig inte heller åt. Det fanns inga anläggningar 
utanför skeppen och hos den enda gravlagde i 
skepp II fanns det inga bronser eller andra gr-
avgåvor.  

Återbruk av skeppssättningar
Även i skeppssättningarna har man återfunnit 

i Lärbro sn, anträffades i en skeppssättning en 
oregelbunden kista av gråstensblock, som inne-
höll ett skelett liggande på rygg med huvudet i 
norr. I fyllningen över detta återfanns brända 
ben i resterna av en urna och även om Hansson 
är försiktig i sin tolkning menar han ändå att kre-
meringen är äldre än skelettgraven. Inga andra 
fynd förutom de kremerade benen och resterna 

Från Domarlunden, också i Lärbro påträffades 
även skelettbegravningar i två av sex skepps-
sättningar. I det största skeppet fanns en sten-
kista med två skelett liggande på rygg och i övre 
delen av kistan låg det obrända djurben. En hals-
ring återfanns runt halskotorna på ett av ske-
letten och den daterar Hansson till järnålderns 

första period. Anhopningarna av krukskärvor i 
och utanför kistan har Andreas Oldeberg analy-
serat. Han konstaterade att de troligen är tre oli-
ka husurnor samt krukskärvor tillhörande åtta 

-
pet och de två skelettgravarna är sekundära.  

Ristade skepp på hällar
Gotland har idag endast tre kända hällristnings-

-

bronsåldern så berättar de, som från andra plat-

Hällristningsforskningen är omfattande och 
min avsikt här är inte att tolka bildinnehållet på 
de gotländska ristningarna utan att undersöka 
vilken relation hällristningarna har till andra 
samtida lämningar och möjliga boplatser. Figur-
innehållet på ristningarna avviker inte från de i 
övriga landet men skeppsristningarna på Got-
land synes i huvudsak höra till äldre bronsålder 
och de verkar mer eller mindre upphöra under 
den yngre bronsåldern. Varför så sker är en frå-
ga jag återkommer till och också varför det är så 
få kända ristningar. 

Det första hällristningsområdet upptäck-

cm långa och i regel dubbellinjiga och försedda 

av skålgropar och fotsuleavbildningar. Den tred-
je lokalen med hällristningar på ön upptäcktes 

-
innehåll som Hägvideristningen och innehåller 

Hägvideristningen ligger i närheten av det 
forna sund som en gång delade av den norra 
delen av ön och inte långt ifrån det stora grav-

område vid Stora Vikers som i detta arbete 
presenteras som möjligt bosättningsområde. 

-
ningsområdet så det går inte att se något direkt 
samband mellan de två områdena. Hägviderist-
ningen får nog i stället ses i sitt sammanhang 
med det forna sundet och hällristningar med 
skeppsavbildningar associeras oftast med 
vatten och platser där båtarna kunde landa 

Gravgömman med några synliga skärvor till den 
trasiga urna vari de brända benen från en yngre, vuxen 
individ begravts i skepp II, Liffride i Alskog socken.   
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från nuvarande kustlinje men på hedmark i di-
rekt anslutning till ett mindre vattenområde. 
Hällristningen består av skepp, ett djur, en männ-
iska, ett svärd, och 22 skålgropar (Broström 

en skeppssättning, och flera stensättningar 

gjorts i närområdet så några ”osynliga” lämning-

ar har inte kommit fram. De undersökningar 
-
-

ler sättas i relation till hällristningsområdet. De 
ristade skeppen och vapenavbildningarna på 
Lärbro-ristningen dateras till äldre bronsålder 
medan däremot skålgroparna och fotsulorna 

-
nar om att hällristningstraditionen fortsätter in 
i yngre bronsålder men att skeppsristningar och 

vapenavbildningar verkar upphöra. Hansson 

hällar transformerades och i stället uppfördes 

Med tanke på de annars rika lämningarna 
från bronsålder på ön är det fortfarande en öp-
pen fråga varför denna tradition att rista bilder 
är så sporadiskt förekommande. Kanske beror 
det på det lättvittrade kalkberget som också är 

utsatt för klimatisk och miljömässig påverkan, 
och det är ju därför som Hägvideristningen idag 
är övertäckt. Det kan också tyda på att traditio-
nen inte togs upp av bronsåldersmänniskorna 

en enda ristningslokal känd på ön och utifrån 
den skriver Hansson: Förklaringen är främst att 
söka i beskaffenheten av öns bergrund, vars sön-
dertrasade yta ytterst illa lämpar sig för anbring-
andet av hällristningar. Just denna omständighet 
kan ha varit orsaken till att man kommit på den 
tanken att i stället bygga stenskepp, till vilka rik-
ligt material lämnades av de lösa block landisen 
en gång fört med sig till ön 
Även efter det att Fåröristningen upptäcktes 
motsägs inte Hanssons tankegång. Dess likhet 
med Hägvide-ristningens skepp bör då ge dem 
samma datering, äldre bronsålder. Då synes 
även traditionen på Fårö ha upphört under den 
yngre bronsåldern. 

Husurnor

varav nio är funna i skeppssättningar. För de 
fyra övriga är fyndomständigheterna så ofull-
ständigt dokumenterade men de kan härröra 

Göran Burenhults dokumentation av Hägvideristningen i Lärbro 

-

-
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från förstörda skeppssättningar (Sabatini 

skulle kunna representera riktiga hus (Silvén 

Husurnorna har nog aldrig varit menade som av-
bildningar av verkliga bostäder. Det har sagts att 
de ursprungligen var tänkta som uthus, spann-
målsmagasin, där den under hösten bärgade sä-
den förvarades för att sedan utvecklas till ett nytt 
liv
att så tänkte man nog inte i Norden utan det var 
en främmande idé som man jämte andra idéer 

har ändå den uppfattningen att de människor 
som valde att lägga sina anhöriga i en husurna 
metaforiskt tänkte ”hus”. Victor diskuterar ock-
så sambandet mellan hus och grav som blir tyd-
ligt med husurnornas uppträdande under yngre 

-

med kulthus. De husurnor som återfunnits i en 
del av skeppssättningarna kan uttrycka grupp-
tillhörighet. Det kan också inbegripa ett hushåll 
då både barn, kvinnor och män gravlagts i hu-

-
nan kan ses som en metafor för en social grupp 
som levde och arbetade tillsammans (Bradley et 

Husurnorna anses ha sina rötter i den ita-
lienska villanovakulturen och kan via hallstatt- 
och lausitzkulturernas kontakter med medel-

Det tar också Hansson upp och refererar i sin 
tur till Montelius som vill se husurnorna kom-
mande från Italien upp till norra Europa genom 

-
rolen till Skandinavien. Hansson har en annan 

de skandinaviska så kan det i stället ha varit ett 
bruk som spritts dit från norr till söder (Hans-

Serena Sabatini visar också att de tidigaste 
husurnorna uppträder i östersjöområdet från 

studerat och analyserat husurnorna i Nordeu-

även om fenomenet husurnor har diskuterats 
och debatterats under så lång tid, har inte ens 
så grundläggande frågor ställts som vad en hu-

vi ska förhålla oss till möjligheten att det är en 
-

vänder det grekiska begreppet koine för att för-

stå husurnorna. Koine stod för ett gemensamt 
språk, sprunget ur de olika grekiska dialekterna 
men som också kom att innebära en delad kul-

-
pet ligger också ett exkluderande av de andra, 
icke-grekerna eller barbarerna. Distributionen 
av husurnorna över ett så stort område som 
norra Europa kan då förstås utifrån begreppet 
koine; gemensamma och delade traditioner över 
hela området men utan att för den skull inbegri-
pa en delad, uniform kultur. Husurnorna använ-

spridda områden. Kronologiskt uppträder de 
tidigast i nordligaste Europa bl a på Gotland och 

-

Kombinationen stenskepp-husurna kan il-
lustrera att det på Gotland fanns en öppenhet till 
”de andra” och en mottaglighet för innovationer, 
vilket i sin tur kan knytas till resandeerfarenhet-
er och kontakt med andra främmande verklighe-
ter. Husurnorna är samtida med stenskeppens 
uppträdande på ön men man ska hålla i minnet 
att det är få skeppssättningar undersökta, drygt 

-

på ett gravfält med enbart skepp, är långt ifrån 
alla som har en benbehållare utformad som ett 
hus. Hade de familjer som gravsatte sina döda i 
dessa speciella kärl också en speciell betydelse 
eller att man ville markera att individen i den 

6. 6 En jämförelse mellan den äldre och yng-
re bronsålderns synliga lämningar

 
Gravskickets förändring
Den mest framträdande förändringen mellan 
den äldre och yngre bronsåldern ses i grav-
skicket och då framför allt i brandgravskickets 
införande. Däremot upphör inte rösebyggandet 

hela bronsåldern måste tas i beaktande. Hans-
-

der hela bronsåldern i själva verket har varit 

det hittills är det enda kända, är ytterligare en 
variation i placeringen av den döde. Det är ett 

-
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tid som för de danska ekkistegravarna. De ske-
lettrester som återfanns i kistan är osteologiskt 
genomgångna och det är en man (muntl medd. 

och övriga fynd vid ekkistan tyder också på att 
-

nad från ekkistegravarna i Danmark uppfördes 
då ingen hög över den döde och de tolkningar 
som framförts är att fyndet i stället ska jämstäl-
las med ett offer till myren. Floderus slutsats 
är att begravningen ska sättas i samband med 
föreställningarna om dödsskeppet. ”Dödsskep-
pet” är dock inte framträdande på ön i gravsam-
manhang under den äldre bronsåldern. Några år 

-
-

ursprungliga graven ut i myren. Anledningen 
menar Lindsten är att den gravlagde var en ha-
tad och fruktad person som man ville undanröja 

-
rar två olika synsätt på hur fynd av mosslik har 
tolkats, antingen är det en offerhandling eller 

Depåfynden från hela bronsåldern på Gotland 
kan i de fall där fyndomständigheterna är kända 
i många fall knytas till dåtida myr- och våtmar-
ker.  I analogi med detta tolkar jag ekkistefyndet 

nuläget blir det svårt att dra några slutsatser om 
det förekom människooffer under bronsåldern 
på Gotland. 

För den yngre bronsåldern tar Hansson 
upp det ”allenahärskande brandgravskicket” 
som visar sig i sin ”enahanda natur” över hela 
Norden; ...ett torftigt inventarium, bestående av 
en uppsättning små toalettredskap, som jämte de 
brända benen i eller utan gravgömma lagts in i en 
äldre grav eller täckts av ett särskilt mindre röse 

mark
blir allt vanligare från period III och skeppssätt-

början av period IV. Det kan ses som två ”obe-
roende nyheter” och det betyder i så fall att kre-

I i Liffride Alskog socken kan dock tyda på att 
skeppen kan vara något tidigare. Det är alltför få 
undersökta och daterade skepp för att med stör-
re säkerhet ange exakt period men att de hör till 
mellersta/yngre bronsåldern kan det ändå råda 
konsensus om. 

En annan skillnad mellan den äldre och yngre 
bronsåldern är att hällristarna verkar upphöra 
med ristandet av skepp och att idéerna trans-
formerades och ”riktiga” stenskepp uppfördes 

dock inte den äldre bronsålderns gravform röse. 
Som kan utläsas av genomgången av rösena ovan 

-
sena från yngre bronsålder och även från senare 
tider. De mindre rösena med fynd från den yngre 
bronsåldern kan vara ett uttryck för att de inte 
hade samma ideologiska eller rituella bakgrund 
som rösena från den äldre bronsåldern. Susan-

materialet att under äldre bronsålder uppfördes 
rösena på bergsryggar och moränhöjder och det 
var vertikaliteten som då betonades. Under yng-
re bronsålder uppförs också rösen, men då på 
lägre liggande platser som öar, uddar och pas-
sager, och därmed får de horisontella gränserna 

-
kundärbegravningar som återfunnits i skepps-
sättningar på Gotland är skelettgravar från den 
äldre järnåldern och visar att skeppen fortsatte 
att användas även om de döda inte kremerades. 

Vad säger de synliga lämningarna om bronsål-
derns samhällsorganisation?
I de synliga lämningarna, främst då rösen och 
skepp men också bronsfynden ser jag att de 
kan uttrycka ett samhälle där skillnader och 
hierarkier kan läsas in. Men är det då hövdinga-
dömen som monumenten signalerar eller är 
det depåfyndens koncentrationer som visar var 
hövdingen fanns och där denne redistribuerade 
bronserna? För monumentens utbredning och 
bronsfyndens utbredning skiljer sig åt och det 
komplicerar bilden av var dessa centra fanns (se 

kan då inte enkelt utläsas i de synliga lämning-
arna och måste vidare problematiseras. De stora 
rösena, som Hansson benämnde ”kummel” kan i 
sin mäktighet uttrycka att här är en framståen-
de person eller en ledande familj begravd. Vid 

har det dock visat sig att de byggts om och till. 
Det vi ser idag är slutfasen av monumentets an-
vändnings tid och då kan inte storleken på rö-
set enbart vara ett uttryck för makt. Hans Bolin 

hörande till den kollektiva sfären och inte som 
monument som uppfördes över en särskild per-
son, och att rösena återaktiverades hela tiden 
genom om- och tillbyggnader för att upprätthål-
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la banden med förfäderna. Att rösena förändrats 
över tid är även något som Bradley framhåller 
avseende engelska förhållanden och menar att i 

-
ment bör de ses som varande i olika stadier i en 
process som har upphört vid olika tidpunkter på 

-
digare nämnts bör gravskicket ha varit betydligt 
mer varierat under hela bronsåldern. Det man då 
kan pröva är om de som kan ha begravts utan nå-
gon synlig markering ovan mark skulle tillhöra de 
mindre bemedlade. Det är dock för få fynd om ens 

-
dern för att testa en sådan hypotes. Det som talar 

av lösfynden kan komma från ovan mark ej syn-

som dateras till äldre bronsålder och som inte har 
placerats i en hög eller ett röse. Där talar fynden, 
bl. a ett bronssvärd i stället för att det är en ”rik” 
begravning. 

-

att alla kremerades men alla begravdes inte i 
skeppssättningar. Så vilka begravdes i skeppen 
och varför började man bygga dem och vilken 
betydelse har det att husurnorna har en så stark 
anknytning till dessa? Samtida skepp från olika 
platser i Norden och i östersjöområdet kan, som 

kulturkontakter och att det också var människor 
som rent fysiskt upprätthöll dessa kontakter. Vil-
ka grupper var det på ön som anammade idén 
om att uppföra stenskepp? Skeppet som verklig 
farkost måste ha haft stor betydelse för ö-levan-
de människor. Skeppssymboliken i samband med 

-
den och olika tider och att inlemma det i grav-
ritualer och andra religiösa sammanhang var 
inte främmande. Är stenskeppen på Gotland en 
transformering av idén att rista skepp på hällar 
och i stället uppföra dem i sten kan det vara häll-
ristarna som tog upp idén och transformerade 
sina uttryck. Det kan ha varit de som upprätthöll 
kontakterna med andra utanför ön. Det blir då 
en urskiljbar grupp som organiserade och styrde 
över bronsimporten och institutionaliserades un-
der bronsåldern. En stor del i problematiken att 
tolka den sociala organisationen på Gotland är ju 
att boplatserna i det närmaste helt saknas och de 

-
ifrån boplatserna är underlaget för litet för att 
kunna uttala sig om en hierarkisk samhällsstruk-
tur eller inte. Jag inser ändå att inget förhistoriskt 
samhälle kan ha fungerat utan någon form av or-

hur samhället organiserades också hade makt för: 
Ett samhälle utan maktrelationer kan bara vara en 
abstraktion

Sammanfattning
Är det då så att rösen placerades långt ifrån 
människors boningar -
formerna rösen och skepp i många fall följs åt får 
frågan även inbegripa skeppssättningarna. Det 

-
-

är det i Stora Vikers i Lärbro, vid Lautergårdarna 
på Fårö och i Vibble i Västerhejde socken, och de 
ligger intill områden som har tolkats som boplats-

som jag tagit upp som möjliga boplatsområden 

eller   skeppssättningar på, eller intill dessa.  Det 
-

-
stånden mellan boplats och gravar varierar. Där 

-
götland aktualiseras frågan om närhet
ett gravfält ca en kilometer från boplatsen men 

fastlandsboplatserna sker det förändringar över 
tid i gravarnas placering och främst under brons-
åldern där distinkta lägen på höjder eftersträva-
des i första hand, och inte omedelbar närhet till 
boplatsen. Det är inte alltid gravarna och boplats-
lämningarna är samtida. I en del fall har platsen 
tagits i anspråk först som gravplats och i andra 
fall uppfördes gravarna på äldre boplatser. Det är 
i några fall samma situation på Gotland. Ser man 
utanför de möjliga boplatsområdena och deras 
relation med gravar är det mest framträdande på 
ön koncentrationerna av rösen och skepp längs 
med kusterna. I första hand ska då rösen och 
skeppssättningar förstås utifrån den överordna-
de principen vatten-monument-synlighet och inte 

-
ta fastländska boplatserna måste också hänsyn 

i om det är en boplats eller annan plats, och att 
platser även här kan ha haft olika betydelser över 
tid. Det blir ju viktigt om man försöker få grepp 
om gravarnas relation till boplatser. Det får jag 

en djupare analys av relationen mellan boplatslä-
gen och gravmonument. 
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7. BRONSFYNDEN PÅ GOTLAND

7. 1 Inledning
Det var bronsföremålen som låg till grund för 
den bild Hansson (1927) tecknade av var brons-
ålderns bebyggelsecentra skulle sökas. För 
Hansson var det också en viktig sak att utröna 
till vilken tid rösen och skepp hörde. Det som 
inte uppmärksammades då var skärvstenshögar, 
och det fanns få, eller inga spår av det ”osynliga” 
som stolphål, härdar och gropar.  Därför kan det 
vara av vikt att också bronserna sätts i relation 
till både de synliga och de ”osynliga” lämning-
arna. Nylén såg en helt ”ologisk spridningsbild” 
(Nylén 1971:80, se kap. 2. 4) mellan de fasta 
fornlämningarna och bronsföremålen som fort-
farande framträder men den kan problematise-
ras vidare. Till viss del borde bilden förändras 
om de kustnära monumenten undersöktes, för 
i gravarna, om än inte i alla, kan det förväntas 
gravgåvor i form av bronser. Däremot vad det 
gäller depåfyndens utbredning är det fortfaran-
de en skillnad mellan kust och inland. I de om-
råden som jag ser som möjliga boplatsområden 
är de få fynd av bronser gjorda. Till en del kan 

det är depåfyndet i Gardarve i Fardhem socken. 
Vid efterundersökningen av platsen kom det 
fram anläggningar som tolkades som boplats-
spår. Gardarvefyndet kommenterar jag närmare 
i detta kapitel (se i övrigt kap. 4. 2).  

Bronsfynden utgjorde som sagt en viktig 
del i Hanssons avhandling, men efter den fanns 
ingen fullständig sammanställning av brons-
fynden på Gotland. Det påbörjades en samman-
ställning av fynden, från åren 1928-1938 av 
Kåge Hagberg, ett arbete som framlidne folk-
skolläraren Sture Engqvist fortsatte. Han gick 
igenom fyndkatalogerna på Gotlands Fornsal 
mellan åren 1938-1969 samt den tillhörande 
s.k. ”tillväxten”.  Sture Engqvist avled 1976 och 
arbetet blev liggande. Materialet fick jag senare 
tillgång och det är sammanställt och redovisat i 
min lic.-avhandling (Hallin 2002). Det är det un-
derlag som används här, med några smärre jus-
teringar. Jag är medveten om att det sedan dess 

mängder att de kan kullkasta de mer generel-
la slutsatser som kan dras utifrån den fyndbild 
som fanns då (2002). 

-
fynden har jag följt Hansson (1927), Baudou 
(1960), Oldeberg (1974) och uppgifter i Fornsa-

lens och Historiska museets fyndregister om det 
är lösfynd, depåfynd eller gravfynd. Indelning-
en är grov och kategorien lösfynd är tveksam. 
Bronsföremålen får väl ändå anses vara av sådan 
art att de inte tappades eller kastades. De var ju 
dessutom till 100 % återvinningsbara, dvs. de 
kunde smältas ned och gjutas om till nya föremål. 
Lösfynd som kategori kan ändå vara berättigad 
för att påvisa att fyndomständigheterna inte är 
kända. Tyvärr är fyndomständigheterna myck-

och för det beklagade sig redan Hansson: Tyvärr 
kan en fackman blott undantagsvis få se ett depå-
fynd in situ (1927:93).  Det har gjort att jag inte 
kunnat plotta ut fynden med 1700-talskartan 
som fond. Här har jag att i stället valt att illus-
trera depåfyndens placering sockenvis. Antalet 
depåfynd i varje socken har jag plottat ut på en 

kartbild för Eskelhemsfyndet där den depån går 
att härleda till en namngiven myr och till övriga 
fornlämningar (se fig. 7. 6). Det blir i stort en 
mycket generell bild men jag anser att den, till-
sammans med de kända depåfynd som Hansson 

för en diskussion om depåfyndens placering och 
om de har någon relation till andra samtida läm-
ningar och möjliga boplatser. 

7. 2 Bronsfynd och fyndtyper 
Merparten av bronsfynden på Gotland framkom 
framför allt under slutet av 1800-talet och fram 
till mitten av 1900-talet, då utdikningarna av 
myrmarkerna tillförde stora arealer odlingsbar 
jord. En uppskattning är att myrmarken utgjor-
de en tiondel av öns totala yta. De myrmarker 
som ses på Mobergs 1700-talskarta är nu till 

-
områdena (Kloth & Lovén 1987:34). 

Fig.7. 1. Bronsfyndens procentuella fördelning över tid: Äld-
re bronsålder 34 %, yngre bronsålder 60 %  och okänd eller 
osäker datering 6 % (Hallin 2002:69). 
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Antalet proveniensbestämda fynd på Gotland 
uppgår till 430. Därtill kommer 107 bronsfynd 
på ön som saknar bestämd fyndort. Bronserna 
har lagts ned som gravgåvor eller som depå/of-
ferfynd, men en stor mängd utgörs av lösfynd.  
De senare kan förstås ha hört till en grav- eller 

andra fyndsammanhang som om än sakralt i 
tanken, möjligen kan knytas till en vardaglig mil-
jö? Då måste också frågan ställas om vad avgör 
vad som är sakralt eller vardagligt? Som tidiga-
re tagits upp (kap. 1) ser jag inte heller att det 
enkelt kan göras en uppdelning då det dels är 
historiskt och kulturellt konstituerat, dels beror 
det på hur uttolkaren ser på fyndomständighet-
erna. Framför allt gäller det begreppet depåfynd 

-
de offerfynd eller inte. Den åtskillnad som görs 
mellan religiösa och profana deponeringar är 
en tolkningsfråga och måste ses i ett källkritiskt 
perspektiv. Thomas B. Larsson kritiserar också 
denna indelning och menar att det är näst intill 
omöjligt att skilja på religiösa och icke-religiösa 

jag återkommer till senare i kapitlet.  I det föl-
jande avser bronsfynd 
brons som har samma SHM-nummer, GF-nummer 

-
mans i fyndlistorna. Därmed är sagt att antalet 

-
an redovisade
sammanställda i Hallin 2002 appendix I-III). 

Fördelningen av bronsfynd och fyndtyper över tid 
Ser man till bronsfyndens fördelning över tid 
är 34 % från äldre bronsålder, 60 % från yngre 
bronsålder och övriga har en osäker datering (se 

-
ålder period II som den mest fyndrika och peri-
od V under den yngre bronsåldern. Här ska på-

Övriga fynd är endast daterade till äldre respek-
tive yngre bronsålder. Ser man till vilka föremål 
som dominerar under äldre bronsålder är det 

sedan blir holkyxorna allt vanligare.  Svärd och 
dolkar är två andra framträdande föremålstyper 
under den äldre bronsåldern. Det övervägande 
antalet fynd hör alltså till yngre bronsålder och 
då är fördelningen mellan holkyxor, nålar, ringar 
och övriga fynd relativt jämn med en liten do-
minans för holkyxor. Däremot är fynd av svärd 
och dolkar inte längre lika framträdande. Nu blir 
arm- och halsringar, och nålar av olika typer, de 
lätt urskiljbara föremålstyperna (se fig. 7. 4).  

Även avseende föremålstyperna sker det alltså 
en märkbar förändring från den äldre till den 
yngre bronsåldern och det kan också ses i depå-
fyndens sammansättning av olika föremålska-
tegorier över tid. I föremålsvärlden, liksom i 
gravskicket och i hällristningarnas bildinnehåll 
sker det då förändringar från den äldre till den 
yngre bronsåldern på Gotland. Men det är något 
som vi ännu inte kan spåra i bebyggelsen på ön. 
I analogi med de förändringar som sker på de 
fastlandssvenska bronsåldersboplatserna (se 
kap. 3) och de ovan redovisade förändringarna i 
det gotländska materialet anser jag att en rimlig 
hypotes är att det skedde förändringar också i 
bebyggelsen på ön mellan den äldre och yngre 
bronsåldern. Det återkommer jag till i kap. 10. 

Fig.7. 2. Fördelning av antal bronsfynd/period (Hallin 
2002:70).

Fig. 7. 3. De fynd som dominerar under den äldre bronsål-
dern är yxor, 56 %, följt av dolkar 13 %  och svärd 9 %, övriga 
fyndtyper utgör 22 % (Hallin 2002:69).  

Fig. 7. 4. Fyndtypernas fördelning under yngre bronsålder. 
Holkyxor utgör 29 %, ringar 23 %, nålar 22 % och övriga 
typer 26 % (Hallin 2002:71). 
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7. 3 Depå-, grav- och lösfynd

Inledning
Ser man till utbredningen av depå-, grav- och lös-
fynden skiljer de sig till viss del åt och det är främst 
depåfyndens utbredning som överensstämmer 
med Hanssons tre bebyggelsecentra. Därför 
inleder jag detta kapitel med att diskutera frå-
gor kring depåfynden ur olika aspekter för att 
därefter kommentera grav- och lösfynden. Det 

depåfynd bl a det tidigare nämnda Gardarvefyn-
det i Fardhem socken. Det ansågs till och med 
vara gjort i bronsålderssmedens hus (se kap. 4. 
2). Är det då så att depåfynden kan knytas till 
bebyggelsen och i så fall hur förhåller de sig till 
de områden som jag ser som möjliga boplatser? 
Visar de en sakral eller vardaglig sfär och vad är 
det som avgör tolkningen? Som ovan tagits upp 
sker det även en förändring i depåfyndens sam-
mansättning från den äldre till den yngre brons-
åldern. För att förstå depåfynden måste frågan 

-
nition; 
nedlagda som offer till högre makter (vanligen i 
mossar) eller som skatter, avsedda att återuppta-
gas (ofta i anslutning till bebyggelse). Alternativt 
används orden offerfynd och skattfynd (Malmer 

-
ständigheten som avgör om det är ett religiöst 
offer eller en mer profan depå. Enkelt uttryckt 
är våtmarks- och myrfynd till övervägande del 
tolkade som religiösa offer medan fynd gjorda 
i torrmark ses som icke-religiösa. Mot denna 
tolkning har bl. a Thomas B. Larsson invänd-
ningar då han anser att den religiösa funktionen 
hos depåfynd gjorda i torrmarksområden har 
undervärderats och att även de kan ha en religi-

även av denna mening då han skriver: Rituella 
har troligen också en del fastmarksfynd varit med 
samma sammansättning som många av mossfyn-
den, dvs innehållande mer eller mindre komplet-
ta smyckeuppsättningar eller olika sorters vapen 
(Stenberger 1979:278). Per Karsten tonar dock 
ner fyndplatsens betydelse och betonar i stället 
att fynden ska utgöra en tidsmässigt sluten en-

alla fynd vilka be-
 

(1994:19). 

Depåfynden - rituella offer eller en handling i sig?
Sedan arkeologins barndom har frågan om hur 

depåfynden ska tolkas varit återkommande och 
den verkar vara ständigt aktuell. Det kan ses som 
en förutsägelse att Karsten 1994 skrev: Det är 
tydligt att frågan om fynden tillhör den profana 
eller sakrala sfären alltid ryms i forskarens sinne 
(1994:18). Jag ser ändå ett problem med denna 

depåfynd är tolkningen gjord att det är nedlagt 
med avsikt, men motiven till nedläggelsen kan 
vara mera komplexa än vi anar.

Med utgångspunkt ifrån kärret vid Hind-
bygården utanför Malmö där ackumulerade de-
poneringar ägt rum framför allt då under neo-

offer- och ritualbegreppen.  Genom att byta per-
spektiv och i stället fråga sig hur de handlingar 
ska tolkas som medförde att föremålen hamna-
de i våtmarker tar Berggren utgångspunkt i ett 
handlingsteoretiskt synsätt.  Då blir tolkning-
en huruvida de deponerade föremålen ska ses 
som offrade eller inte ovidkommande, då det 
är handlingarnas strukturerande betydelser för 
människorna och den roll handlingar har för hur 
samhällen förändras över tid som är betydelse-

att gå alltför djupt in i diskussionen om hur de-
påfynden ska tolkas (för ett sådant djup se Kar-
sten 1994: kap 3; Berggren 2010 kap 2) men 
jag måste förhålla mig till det och att lyfta fram 
själva handlingens betydelse är en intressant in-
gångspunkt. Jag nämnde ovan att om fyndet ska 
tolkas som ett depåfynd måste det ha lagts ner 

-
om, men ett motiv som vi inte alltid kan kom-

menar Berggren är problemet med många ritu-
alteorier då de förutsätter en åtskillnad mellan 
tanke och handling och tanken har getts priori-
tet. Det är alltså själva handlingen som får vara 
utgångspunkten, menar Berggren (2010:104). 

Av de 430 bronsfynden på Gotland är 64 
klassificerade som ”säkra” depåfynd, och med 
det menar jag att det finns ett fåtal depåfynd 
som jag uteslutit då det är mycket osäkert 
om det är ett depåfynd eller inte. De ”säkra” 
depåfynden är ändå av sådan art att jag anser 
det som ett tillräckligt underlag för att diskutera 
dem i relation till andra, samtida lämningar. Av 
dessa är 16 depåfynd daterade till äldre brons-

bebyggelsecentra är här urskiljbara med kon-
centrationen kring Mästermyr i söder och med 
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Depåfynd från äldre och yngre bronsålder utplottade endast utifrån de socknar som fynden är gjorda i (efter Hallin 
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ett glest stråk upp mot Alskog socken längs den 
östra kusten. Ett stråk utgår från Tofta-Klinte på 
västkusten och därifrån går det snett över till 
Gothem-Vallstena och mot Väskinde-Stenkyrka 
socknar. Till skillnad från andra lämningar som 
tagits upp är Lärbroområdet ett vitt fält vad det 
gäller depåfynd. 

I en sammanställning över depåfyndens 
placering har Britt Svensson kommit fram till att 
de som har fyndkontext, men även att de som 
enbart anges till socken, på goda grunder kan 
knytas till dåtida myrmark (Svensson 1993). Det 
har också Louise Pettersson (Pettersson 2009) 
visat som studerat eskelhemfyndet innehållan-
de bl. a. en hästmundering. Det gjordes 1886 vid 
Eskelhems prästgård i en nyplöjd åker. Oscar 
Montelius publicerade en noggrann beskrivning 
av fyndet (1887 nyupplaga 1993) och betonade 
att fyndet gjordes i åkermark. Men Pettersson 
kan med hjälp av den sammanställning jag gjort 

över depåfynden och med Svenssons tillägg 
om åkermark samt beskrivningen av skattlägg-
ningskartan från 1744 visa att fyndet deponera-
des i myrmark och då i den namngivna Kyrkmy-

och röset RAÄ72:1 som är 28 m i diameter. Inom 
-

boplats (FMIS). Andra rösen ligger intill gravfält 
med mindre rösen, skeppssättningar och sten-
sättningar. Skärvstenshögens läge kan liknas vid 
att den omfamnas av de övriga fornlämningar-
na. Gravarna ligger i ett stråk från havet, upp 
och förbi depåfyndet i den forna myrmarken. 
Det som också går att utläsa är att även i detta 

-
ar från stenåldern och fram till den äldre järnål-
derns synliga stengrundshus.  I andra områden 
med denna mångtidighet har dolda anläggning-

Fig. 7. 6. Eskelhemsfyndet funnet in situ i åkermark men som vid en rekonstruktion av 1700-talets markslag kan placeras i en 
utdikad myr, Kyrkmyren i Eskelhem (Pettersson 2009:14. Kartan är delvis bearbetad). 
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ar synliggjorts vid arkeologiska undersökningar 
(se kap. 4 och 8). Eskelhemsområdet anser jag 
kan läggas till listan över var möjliga boplatsom-
råden kan sökas i framtiden.   

Av de 48 depåfynd som jag sammanställt 
från yngre bronsålder har Pettersson kunnat 

är 18 ”säkert” funna i myrmark och resteran-
de i åkermark. Uppgifter om fynd i åkermark 
är osäkra som både Svensson och Petterssons 
genomgångar visat (se ovan) och de kan ur-
sprungligen ha deponerats i våtmark. Som tidi-
gare nämnts så kom en stor del av bronsfynden 
i dagen vid myrutdikningarna och det kan 
också ses i att det kom fram fler fynd under en 
11-årsperiod i slutet på 1800-talet än från 1887 
fram till 2002 (kap. 2. 3). Det anser jag också ta-
lar för att många av depåfynden på ön är funna i 
dåtidens myrmarker. 

Hur ska de gotländska depåfynden tolkas? 
De gotländska depåfynden kan i många fall kny-
tas till dåtidens myrmarker och skulle då enligt 

-
ter. Det som också måste vägas in är att bronsfö-
remål generellt sett inte kan ha varit var kvinnas 
och mans egendom och metallglansens exotiska 
framtoning ska nog inte underskattas. Det talar 
för att själva handlingen (Berggren 2010 och se 
ovan) i deponeringen måste ha framstått som 
mycket betydelsefull, oavsett om den var religi-
ös eller politisk.  På goda grunder kan det ock-
så antas att de som kunde utföra deponeringar 
sågs som betydelsefulla.  Därför ser jag att där 
depåfynd anhopats, skulle det också kunna ge 
en vägledning till var viktigare områden kan 
ha funnits under bronsåldern. Till skillnad från 
de vikingatida depåerna (Östergren 1989:39; 
Carlsson 2007:84; Myrberg 2009:139) kan 
många av bronsålderns depåfynd alltså knytas 
till en våtmarkskontext. Det som försvårar är att 
det ofta saknas fyndkontext och få fyndplatser 
har blivit närmare undersökta. Vid fyra tillfäl-
len har efterundersökningar gjorts då depåfynd 
blivit funna (Lindquist M, 1988). I Burge, Levi-
de socken, hittades en halsring vid grävning av 
ett avloppsdike. Vid de efterundersökningar 
som gjordes fann man ytterligare rester efter 
liknande halsringar i den uppkastade jorden, 
som också innehöll sotig sand och skärvsten. I 
Gotlands Fornsals (nu Gotlands Museum) fynd-
katalog kan man också få fram uppgifter om ett 
depåfynd gjort i Linde (GFC8782) bestående av 
2 spjutspetsar. Fyndet uppges vara gjort i svart 

jord innehållande kol. Det gjordes också en ef-
terundersökning av Gardarvefyndet i Fardhem 
socken 1976. I de depåfynd från bronsåldern 
som nämnts ovan tyder sot och skärvsten på 
fyndplatsen om att det skett aktiviteter på plat-
sen. Gardarvefyndet beskrivs som ett depåfynd 
som t.o.m. anges vara funnet i bronsålderss-
medens hus (se kap. 4. 2). Depån tolkas därför 
som ett skrotfynd, som den förmodade smeden 
gömt undan i sitt hus. En annan möjlig tolkning 
i så fall är att det var en hantverksplats och där 
hantverket ska ses i samband med andra rituella 
aktiviteter, inbegripet deponeringar av bronser. 

och i huvudsak består det av olika smyckefor-
mer från den yngre bronsåldern. Enligt min me-
ning är inte föremålen i gardarvefyndet ”skrot” 
utan välgjorda bronsföremål och varför skulle 
sådana smältas om? Depåfyndens anknytning 
till den samtida bebyggelsen är svårt att få klar-

-
varnas och depåfyndens utbredning och Hans-
son skriver att en del depåer funnits ”instuckna” 

-

anknytning till våtmarksområden. Uppgifter om 
sotig sand, skärvsten och i Gardarvefyndet även 
stolphål och härdar visar att det skett aktivite-
ter på platserna.  Men det är som jag tagit upp 
tidigare långt ifrån alla spår som synliggörs som 
kan härledas till en boplatskontext. Både rituel-
la och andra, mer vardagliga aktiviteter lämnar 
spår
tolkning låter sig göras.    

Depåfyndens sammansättning
Sammansättningen av fynden i depåerna för-
ändras över tid då yxor, svärd och dolkar utgör 
78 % och övriga fynd således 22 % under den 

-

7.4) dvs. smycken och andra prydande föremål 
ökar i antal. Det är en iakttagelse som kan sägas 
gälla generellt för bronsfynden i Skandinavien 

Bradley 1990:110). Det sker då en förändring i 
depåfyndens sammansättning från den äldre till 

-
ändringar som är utläsbara över tid och kan då 
depåfynden sättas i samband med någon eller 
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några andra av dessa? Jag ser ett samband med 
frånvaron av kända skeppsristningar på ön från 

samtida depåfynden. Var det så att det var den 
kvinnliga aspekten som var mer betydelsefull 
under yngre bronsålder och som syns i depå-
fyndens sammansättning av hals- och armring-
ar? På hällristningarna på Fårö och i Lärbro är 
de ristade vapenbilderna och skeppen daterade 
till äldre bronsålder och fotsulorna och skålgro-
parna anses vara yngre (Burenhult 1989:81). 
Fotsulorna och skålgroparna förknippas av 
många forskare som betecknande för kvinnlig-
het (Hauptman Wahlgren 2002:63 och 73) och 
är det så kan det kvinnliga ha framhävts i häll-
ristningsbilderna även på Gotland under yngre 
bronsålder. Det kan då ses som att en idémässig 
förändring både i depåfyndens sammansättning 
och i hällristningsbilderna från den äldre till den 
yngre bronsåldern.  

Gravfynd
-

fynd i gravar. 36 av dessa är från äldre bronsål-

datering (Hallin 2002, appendix I). Sett till antal 
synliga gravar från både äldre och yngre brons-
ålder är det förhållandevis få fynd av bronser i 
gravarna. Det kan naturligtvis förklaras med att 
det inte är så många gravar undersökta. Men i 
de gravar som undersökts visar det sig framför 
allt från den yngre bronsåldern att gravinventa-
riet är ”torftigt” som Hansson uttryckte det (se 
kap. 6). Det kan också sättas i samband med att 
depåfynden ökar under yngre bronsålder och 
offrandet av föremålen blev viktigare än att den 

-
ansen (1974) har diskuterat manliga och kvinn-
liga föremålsuppsättningar från yngre bronsål-
der. Han för fram att depåfynden med smycken, 
bälteplattor och bältesdosor kan ses som ett set 
och att de skulle representera kvinnornas gra-
var och det är därför som kvinnogravar eller 
gravar med kvinnliga föremål mer eller mindre 
försvinner under den yngre bronsåldern. Det till 
skillnad från föremålsuppsättningar bestående 
av rakkniv, pincett och dubbelknapp, som fortfa-
rande lades som gravgåvor till männen. I stället 
för att begrava föremålen med den döda kvinnan 
valde man i stället att deponera hennes föremål 
(Kristiansen 1974:22ff), underförstått var det 
männen som valde. Ser man till själva handling-
en i att deponera de kvinnliga föremålen kan det 
likaväl tolkas som ett indicium på att det kvinn-

liga betonades och att även kvinnor kunde välja 
vad som deponerades under yngre bronsålder. 

Lösfynd 
Av de 92 socknarna på Gotland är det fyra där 
det saknas uppgifter om bronsfynd. Det är Ala, 
Ardre, Västergarn och Öja socknar. Storsudret 
var en ö under stenåldern och delar av Öja sock-
en låg under vatten. Det kan förklara de fåtal 
lämningarna även från bronsåldern i Fide och 
Öja socknar. Idag ligger de båda socknarna på 
det smala näs som föregår Storsudret och som 
var ett sund under stenåldern.  Under bronsål-
dern kan det fortfarande till en del ha varit öp-
pet vatten. Ser man till antalet socknar varifrån 
de proveniensbestämda bronsfynden återfun-
nits kan jag konstatera att lösfynden har en rela-
tivt jämn spridning över ön. Många av lösfynden 
kan, som tidigare nämnts knappast ha tappats 
eller slängts och de kan komma från sönderplöj-
da gravar eller ha ingått i depåer. En uppgift som 
förekommer från de tre socknarna Norrlanda, 
Fole och Viklau, är att lösfynden är gjorda under 
borttagande av stenvast eller där det tidigare 
funnits en stenvast. Det är två yxor och en ankel-
ring. Många lösfynd är gjorda i åker eller i ”gam-
mal åker” (Hallin 2002, appendix). Stenvastarna 
är inte samtida med fynden och det betyder att 
den äldre järnåldern överlagrat bronsålderstida 
lämningar -
bruksarbeten som lösfynden kommit i dagen 
och många åkrar har tidigare varit myrmarker. 
Där det anges ”gammal åker” kan det tyda på 
motsatsen, dvs. att det är mark som fanns innan 
myrutdikningarnas tid. 

Varu- och gåvoutbyten 
Den mängd bronser som hittats på Gotland 
vittnar om långväga kontakter och öläget i sig 
betydde att bronserna måste ha forslats hit sjö-
vägen.  Men vilken typ av varuutbyten och vilka 
varor, förutom bronserna förekom i dessa utby-
ten? Vad kan det i sin tur säga om bronsålders-
samhällena på ön? Som jag ser det kan vi få en 
uppfattning om hur samhällena organiserades 
och vad som kan ha producerats på ön och ingått 
i varuutbytet. Därmed kan vi få ytterligare en 
dimension i förståelsen av bronsålderns bosätt-
ningsområden.  

Bronsutbytet betraktas av många idag inte 
som handel utan mer som ett gåvoutbyte mel-
lan stammar och ...den enskilde hövdingens an-
seende inom sin egen stam har säkerligen varit 
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avhängigt av hans förmåga att införskaffa den 
eftertraktade metallen till bygden (Burenhult 
1991:24). Den debatt om vad som är ekono-
mins objekt, som pågått inom antropologin, 
har påverkat arkeologin och det nästan till leda 
(Malmer 1993:124). Av de välkända grundbe-
grepp som Karl Polanyi lanserade; reciprocitet, 
redistribution och marknadsekonomi, har det 
redistributiva systemet ansetts vara det cen-
trala för bronsålderssamhället och dess förmo-
dade hövdingadöme. Den ledande i samhället, 
hövdingen, skattar sina undersåtar på vad de 
producerar och sedan fördelas/redistribueras 
olika ting tillbaka. Polanyi menade dock att det 
fanns kombinationer av dessa tre ekonomiska 
system i alla samhällen men i varje samhälle 
fanns det ett som dominerade (Wilk & Cliggett 
2007:8). Den debatt Malmer refererar till inom 
antropologin stod mellan två riktningar, den 
substantivistiska skolan och den formalistiska 
men debatten klingade av under 1970-talet och 
någon ”vinnare” kan väl inte urskiljas om än den 

-

2007:14). Hade inte den ibland hätska debatten 
mellan formalister och substantivister brutit ut 
hade heller inte ekonomisk antropologi funnits 
som akademiskt ämne menar Wilk och Cligget 
(2007:3). 

Handel kan också delas in i administrativ 
handel, byteshandel och gåvohandel. I den ad-

vinstintresse, och även en renodlad byteshandel 
kan ses som uteslutande ekonomisk om varor 
som värderas lika byter ägare och där inga yt-

-
dade. Gåvogivande kan tyckas vara enkelt men 
i själva verket kan det vara ett mycket komplext 
fenomen där hänsyn måste tas till både givaren 
och mottagarens sociala ställning (Andersson 

Varuutbytet under bronsåldern är proble-
matiskt då bronserna är de konkreta objekt vi 
kan se men vad som gavs i utbyte är svårare att 
veta. Att ta emot något utan att ge något i gen-
gäld är ju något som sällan förekommer och 
Mauss (1990:3) menar att det inte förekommer 
alls. Gengåvorna kan då också vara av immate-
riell art, t.ex. löfte om beskydd, att bistå i kon-

bronser som förekom under bronsåldern kan 
enligt min mening inte beskrivas som handel 
i marknadsekonomiska termer, men bronsut-
bytet kan också ha ingått som en del i både ett 

varuutbyte med lika värderade varor, såväl som 
i ett gåvoutbyte i möten mellan människor och 
för att skapa allianser. 

Varor i varuutbytet
De varor som förekom i varuutbytet är som ti-
digare nämnts, svårare att utreda. Coles före-
slår angående Bohusläns bronsålder att pälsar, 

de varor som byttes mot bronser. Det är också 
tänkbart att dessa värdeföremål endast utgjorde 
gåvor som byttes bland samhällets ledare för att 
bevara fred och sämja och befästa inbördes lojali-
teter (Coles 1990:8). Jag har starka invändningar 
mot att kvinnor kan anses ha ingått i varuutby-

sämja och fred kan däremot kvinnorna ha spe-
lat roll, som äktenskapspartners. Numera har 
det också uppmärksammats att även män kan 
ha gifts bort för att skapa allianser (Kristiansen 

och där anförd litteratur). Johansen för också 
fram pälsverk som trolig utbytesvara (Johansen 

starka ställning som Sydskandinavien hade un-
der bronsåldern, eftersom det skedde en mel-
lanhandsverksamhet mellan Nordskandinavien 

-
terar för att bronserna spreds genom handel, 
inte gåvoutbyte, och det styrks enligt Malmer av 
metallföremålens standardiserade vikter. Han-
deln bör i allt väsentligt ha gällt två prestigeva-
ror, nämligen metall från kontinenten till Norden 
och pälsverk från Norden till kontinenten (Mal-
mer 1993:124). Kristiansen och Larsson knyter 
återigen an till tanken om vilken betydelse bärn-
stenen hade. Det har bl a Stenberger tidigare 
framfört (1979:170). Det kan ses i Danmark där 
bärnstenen försvinner ur gravarna under äldre 
bronsålder och endast används i utbyte mot me-

anförd litteratur). Vilka är då de varor från Got-
land som cirkulerade i varuutbytet? Det är kan-
ske inte pälsverk som i första hand förknippas 
med ön. Det kan däremot ha varit en vara som 
i sin tur kan ha förekommit i varuutbytet mel-
lan Gotland och nordliga trakter. Hansson fram-
höll att ön hade haft stark anknytning till öst-
nordiskt område under den yngre bronsåldern 
(Hansson 1927:27f). De inhemska tillgångarna 
kan ha varit jordbruks- och animalieprodukter, 

den mängd sälben som framkom i de två ”offer-
rösena” på Fårö. Vid sidan av bronserna måste 
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det ha förekommit ”import” av andra varor till 
ön och främst då salt. Saltutvinning och ”saltex-
port” är ju något som Hallstattkulturens blomst-
ring anses vila på (Barth 1971:18). 

7. 4 Diskussion

Bronsernas spridning på Gotland 
Det har gjorts bronsfynd i stort sett över hela ön 
och även om man måste vara källkritisk då det 
gäller bronsfyndens representativitet är det en-
dast fyra av de 92 socknarna där det inte finns 
några uppgifter om bronsfynd. Ser man enbart 
till var depåfynden är gjorda blir bilden en an-

tyder det på en jämn utbredning av bronsfynd 
på ön, men antalet fynd varierar naturligtvis. 
Vad kan det säga om bronsålderssamhällena 

i artikeln 
complex societies och tar upp den typologi av 
utbytesmekanismer, som Renfrew utvecklade 

-
hoppningen var att skillnader i utbytesformer 

-
ningsmönster som kunde användas för att se 
om de förhistoriska samhällena var organise-
rade i stamsamhällen eller i hövdingadömen. 
En enkel nedgång i material ju längre från ett 

ett ”down-the-line”-utbyte där varor byttes re-
ciprokt mellan parterna och det skulle då visa 
ett egalitärt stamsamhälle. Detta till skillnad 
från när spridningsmönstret visar ansamlingar 
associerade med ceremoniella centra där 
varorna redistribuerades, vilket karaktäriserar 
hövdingadömen. Varuutbytet skedde från res-
pektive maktcentrum till nästa och den lokale 
hövdingen redistribuerade varorna i sin tur, till 
sitt följe.  Flera arkeologer, däribland Hodder 
(1974) försökte urskilja olika mekanismer bak-

spridningsmönster kunde resultera i skilda va-
ruutbytesmekanismer, redistributionen från 
hövdingacentret kunde lika väl visa sig vara re-

För att förstå varuutbyten måste arkeologer 
mer detaljerat se på de institutionella samman-
hang de ingår i. Det därför att omfattningen av 
varuutbytet i icke-kapitalistiska samhällen be-
stäms av den politiska maktens natur (Earle 

också fram institutionalisering som tidigare 
nämnts (se kap. 1. 4), dvs. det sätt på vilket ett 
samhälle är organiserat eller strukturerat; ett 
socialt inrättat system av regler för mänskliga 
handlingar.  Kristiansen och Larsson ser insti-
tutionalisering som det primära kriteriet för 
makt i hövdingadömen och hierarkiska samhäll-

målar med stora breda penslar fram en bild av 
bronsålderssamhällenas framväxt och i det per-

institutioner. Men hur kan de framträda då man, 
som jag, anlägger ett lokalt perspektiv? Är det 
via gravmonumenten och bronsfynden som de 
kan sökas? I så fall är vi väl tillbaka till Moberg 

-
den. Trots det vill jag pröva om det går att urskil-
ja olika typer av varuutbyten som i sin tur kan 
leda till vilken typ av samhällsorganisation de 
ingick i. 

”Dots-on-a-map” -arkeologi kan förleda en 
att tro att man får en fullständig bild av ett för-
historiskt samhälle, förutsatt att man plottat ut 
adekvata, samtida företeelser från tiden på en 
karta. Samtidigt är det ett sätt att visualisera var 
olika företeelser kan sökas och hur de relaterar 
till landskapet och till varandra. Själv har jag i 

-
kategorier för att få en uppfattning om var de lig-
ger i förhållande till åker-, ängs- och myrmarker 
under 1700-talet. (Förutom bronsfynden som 
för hand plottats ut på annan karta). Om jag rent 
hypotetiskt ser depåfyndens placering som en 
”spridnings-karta” i stället för en utbrednings-

-

spridits. Om jag använder Renfrew´s typologiska 

det då vara möjligt, utifrån spridningsbilden, att 
urskilja vilken typ av utbyten det var fråga om? 
I de socknar där depåfynden gjorts skulle man 
kunna visa ceremoniella områden dit varorna 
forslades för att sedan redistribueras. Det karak-
täriserar hövdingadömen enligt resonemanget 
ovan. Men ser man till alla bronsfynd så är de 
mer jämnt fördelade över ön och det skulle kun-
na tyda på ett ”down-the-line”-utbyte där varor 
byttes reciprokt mellan parterna och det skulle 
visa ett egalitärt stamsamhälle. Då förutsätts 
också att man kan urskilja var produktions-
områdena fanns och att bronsfynden avklingar 
i antal ju längre ifrån det området man kom-
mer.  Det största problemet är att det inte går 
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där bronserna framställdes. Kan de platser runt 
om ön där bronserna måste ha landat ses som 
en utgångspunkt för bronsernas ”spridning” 
över ön? Alla bronser måste ha forslats till ön i 
båtar men väl här kunde bronserna gjutas om 
och nya former uppstod. Möjligheten att hämta 
bronser förutsatte också tillgång till båtar och 
runt den gotländska kusten måste det ha funnits 

och där även möten skedde med utifrån kom-
mande människor.  Några av fornborgarna längs 
kusterna, t.ex. en av de tre vid Lickersahamn i 
Stenkyrka socken (se kap. 9) kan möjligen visa 
på ett hamnläge där bronserna landades. Som 
diskuterades i kap. 6, kan de större rösena längs 
den dåtida kusten markera viktiga platser, och 
där sedan stenskeppen under yngre bronsål-
der förstärkte rollen. Malmer diskuterar Pola-
nys begrepp ports of trade, och menar att vissa 
hällristningsplatser skulle kunna vara fasta mö-
tesplatser där varor byttes vid personliga mö-
ten (Malmer 1993:124). Det skulle man kunna 
diskutera utifrån Lärbroristningen (se kap. 6. 
8) som ligger i närheten av det forna sund som 
en gång delade av den norra delen av ön. Det är, 
som jag tidigare nämnt, anmärkningsvärt att 
det i området, som hyser så många lämning-

hällristningar från bronsåldern, Lye och Fårö, är 

gravfynd och lösfynd. Fanns det på dessa platser 
inte samma behov av att deponera bronser eller 
tog sig ceremonierna andra uttryck, som idag 
kan ses i hällristningarna på dessa platser (jfr 
Malmer 1993:124f)?

Många människor på ön måste ha varit in-
volverade i varuutbytet och forslat varorna an-
tingen i sina skepp, eller fört dem vidare till an-
dra platser på ön. I detta varuutbyte måste det 
också ha skett ett utbyte av mer immateriell art, 
tankar, idéer, kunskap, likväl som att allianser 
knöts med andra områden. Av de bronser som 

en sakral miljö, antingen som gravgåva/or eller 
som en rituell nedläggelse och det var en del i en 
underliggande struktur där handlingen i sig var 
betydelsefull. 

mer vardaglig deponering som anförts ovan och 
fyndet i Gardarve i Fardhem tolkades så då det 
uppfattades som ett skrotfynd. Ser man enbart 
till hur lösfynden av bronser fördelar sig över ön 
synes inga utmärkande ”centra” framträda. Vis-
sa depåfynd däremot, förekommer i kluster, som 
exempelvis området kring den forna Mästermyr 
på södra ön med en koncentration av depåfynd 
som skulle kunna vara uttryck för ett centrum 
där kollektiva riter utfördes och som var ett 
samlingsområde för bygderna på Sudret under 
bronsåldern. Det är också ett av de tre bebygg-
elsecentra som Hansson ser utifrån fyndbilden 
1927 (se kap. 2. 3). Speciella spridningsmönster 
kan resultera i skilda varuutbytesmekanismer; 
redistribution från hövdingacentret om man ser 
till depåfynden, och ett reciprokt utbyte utifrån 
lösfynden som då skulle tyda på ett egalitärt 
stamsamhälle. Det blir inte någon klar bild för 

-
serna måste ses i relation till övriga lämningar 
från bronsåldern.  

Fynden av bronser på Gotland är impone-
rande och vissa föremål och föremålskombina-
tioner är enastående. Att de ansamlades på ön 
underlättades ju av att Gotland ligger mitt i ett 
hav och där skeppens betydelse uttrycktes på 

-
ningarna och på de, om än få, hällristningarna.  
Men hade då bronserna någon betydelse i det 
vardagliga livet och kan de bronsfynd där man 
känner till fyndomständigheterna knytas till 
bebyggelsen? Det jag ser är att vissa bronsred-
skap mycket väl kan ha använts i mer vardagliga 
sammanhang men huvudparten måste ha varit 
de medel som uttryckte den sociala ordningen 
i samhällena och innehades av ett ledarskikt i 
dessa samhällen. Den andra frågan, om brons-
fynd där man känner till fyndomständighet-
erna kan knytas till bebyggelsen, blir generellt 
sett med nej besvarad. Framför allt därför att 
depåfynden har en så tydlig anknytning till våt-
marksområden och någon relation till bebyggel-
se framträder inte alls. Här kan invändningar 
göras då Gardarvefyndet i Fardhem visade spår 
av bebyggelse i form av härdar och stolphål, men 
som jag tagit upp ovan anser jag att det var en 
viktig plats men utan förleden bo. Lärbroområ-
det framstår som ett mycket viktigt centra un-
der bronsåldern men inga depåfynd är gjorda i 

-
liga boplatsområdena. Vad bronsfynden vittnar 
om är kontakter och kontaktvägar och de visar 
också att det sker en förändring i föremålens 



95

sammansättning i depåerna och i gravgåvor-
na från den äldre till den yngre bronsåldern. 

områden som framträder medan däremot lös-
fynden har en mer jämn spridning över ön. Det 
går inte enbart utifrån bronsernas spridning att 
uttala sig om det fanns en hierarkisk struktur 
eller inte. Däremot inser jag att någon form av 

-
teten varierar. Bronsfynden och många samtida 
monument ger även för Gotlands del en ”hierar-
kisk bild”, dvs. bronserna uttrycker att vissa var 
viktiga och de gravlades i påkostade gravar. Det 
anser jag är att förenkla, för i bilden ryms mer 
komplexa förhållanden. Komplexitet behöver i 
det här fallet inte vara synonymt med en vertikal 
struktur, uppifrån och ner. Den kan ha gått både 
horisontellt såväl som på ”snedden” och bundit 
en väv av relationer mellan människorna i lokal-
samhällena. 
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8. FOSSILA ÅKRAR 
8.1 Inledning
Som tidigare har tagits upp så har det vid un-
dersökningar i områden med fossila åkrar på 
ön kommit fram lämningar från en lång tid av 

det bronsåldersdateringar. Åkerytorna i sig är 
svårdaterade men de stora åkerytorna på Got-

äldre järnåldern och då innan stengrundstid 
(Carlsson 1979:5; Arnberg 2007:48). Begreppet 
fossil åkermark är komplext men utifrån morfo-
login särskiljs lämningarna åt och de kan då ock-
så få en ungefärlig kronologisk hemvist. Inom 

dels synliga lämningar som kan vara skärvstens-
högar och gravar, dels andra lämningar som har 
synliggjorts vid utförda undersökningar. Det är 
områden som jag benämner områden med sam-
mansatta lämningar i detta arbete. 

På Gotland kan de stora ytorna med åkrar, 
”fornåkrarna” i vissa fall ha en utbredning av upp 
till 150-200 ha. Vid en fältinventering som gjor-
des på 1970-talet kom det fram ca 140 lokaler 
med fossila åkrar och huvuddelen av dem fanns 
på södra Gotland (Carlsson 1979:53). Anna Arn-
berg (2007:52, och hennes appendix 1:1) har i en 
sammanställning av lokaler med vallomgärdade 
åkrar fått fram 117 lokaler. Det ska då tilläggas 
att det är områden med fossil åker och inte en-
skilda åkerytor. Jag har i FMIS sökt ut område 
med fossil åker och fått fram 174 områden som 
inkluderar även de som inte är vallomgärdade. 

-
larna av Gotland. Det betyder inte att det inte od-
lats på de norra delarna utan det kan bero på att 
sandjordar dominerar på den södra delen och 
det är den typ av jord som genom brukning men 
även vinderosion får åkerformerna att framstå 
tydligare. De få fossila åkrarna i norr kan då 
också bero på inventeringsluckor, eftersom man 

-
teringarna (Carlsson 1979:49ff). Åkrar på andra 
jordmåner än sandjordar framträder som tidi-

med fossil åker utplottade på 1700-talskartan 

med fossil åkermark. 
I mitt tidigare arbete (Hallin 2002) tog jag 

som utgångspunkt att i dessa områden med 
sammansatta lämningar kan också bronsålderns 

hur lämningarna inom områdena förhåller sig 
till varandra och det kan förstås som en mycket 
medveten uppordning av landskapet. Gravarna 

-
tive område, röjningsrösen och skärvstenshögar 
ligger oftast insprängda i de stora åkersystemen 
och utifrån fornlämningarnas morfologi kan 
man se att områdena har nyttjats från den äldre 
bronsåldern fram i åtminstone, äldre järnålder. 
Hur ska dessa områden förstås, är de ”bara” plat-
ser och/eller boplatser? De områden med fossil 
åkermark som tas upp här och som jag ser som 
områden med sammansatta lämningar är Ekes-
kogs i Kräklingbo, Bönde i Lau, Vinarvelokalen i 
Rone socken och områden runt den forna Mäs-
termyr i socknarna Hablingbo och Havdhem. 
Liffride i Alskog socken och Terra Nova i Visby 
har tidigare presenterats i kap. 4. 3 och 4. 4. 

8. 2 Terminologin kring fossil åkermark 
-

åkrar” eller mer korrekt fossil åkermark. Det 
senare är en samlingsbeteckning för lämningar 
av odling som upphört och där enbart vissa be-
arbetningsspår återstår i terrängen. Begreppet 
fossil åkermark innefattar inte hela det agrara 
kulturlandskapet då boskaps- och ängssköt-
sel inte inbegrips. De agrara lämningarna skil-
jer sig från exempelvis gravmonumenten då de 
i regel tillkommit under mycket lång tid (Gren 
1991:20). 

Riksantikvarieämbetet har utarbetat ett 

rent morfologiskt uppvisar stora skillnader. 

lämningarna omfattar enskilda lämningar och 
mer komplext sammansatta områden. Områden 
särskiljs dessutom genom de med synliga par-
celler och de utan sådana. Med parcell avses; 
den minsta avgränsbara ytan i ett åkerområde. 
Den normala motsvarande termen på svenska är 
teg, men eftersom termen parcell i hög grad är in-
arbetad i både svensk och internationell facklitte-
ratur används den i det följande (Gren 1991:7f). 
De områden som i regel saknar synliga åkerpar-
celler är stensträngsområden, röjningsröseom-
råden, röjda ytor och svedjor (Gren 1991:15).

De olika formelementen (efter Gren 
1991:18f) som hänförs till fossil åkermark är 
stensträngsområden och de anses höra till den 
äldre järnålderns agrara landskap. Stensträng-
arna kan ha fungerat som hägnader för djur, 
men även som åkerbegränsningar. Stensträngar 
behöver nödvändigtvis inte enbart ha haft funk-
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tionen som hägnad utan kan som Kerstin Cassel 
(1998:116ff) visar, ha länkat samman olika före-
teelser i landskapet. Hon menar att stensträng-
arna har knutit samman gårdar med varandra 
och med gravar och gravfält (1998:119). Det är 
sällan man kan uppfatta mer distinkta odlings-
spår inom ett stensträngsområde, dvs. röjda 
ytor, röjningsrösen och terrasskanter. 

Röjningsröseområden är ett stort komplex 
av agrarhistoriska lämningar. Då röjning för 
annat än odling kan förekomma är termen röj-
ningsröse mer adekvat än odlingsröse, såvitt det 
inte är uppenbart att rösena hänger samman 

det i vissa både registrerade röjnings- och od-
lingsrösen insprängda i åkerområdena. Ett re-
gistrerat röjnings/odlingsröse i Alskog (se kap. 
4. 3) tolkar jag dock som en skärvstenshög efter 

viss osäkerhet i vad som registrerats som vad. 

och Västergötlands skogstrakter. Rösena är små, 
mellan 2-6 m och där började de läggas upp om-
kring 900-700 f Kr (Welinder 1998:136). Från 

-
ta från senneolitikum och med spår av hägnad 
runt åkern som grävts fram. Att den åkerytan 
bevarats är förmodligen för att den täcktes av 
ett yngre stenröse som skyddat marken, an-

-
la i fullåkersbygderna. Röjningsröseområdena 
är karaktäristiska för skogstrakter där ingen 
odling skett efteråt (1998:136) och det kan jag 

lämningar. I t.ex. Liffride Alskog och i Ekeskogs i 
Kräklingbo har en stor del av de fossila åkrarna 
bevarats då markanvändningen tidigt skiftat till 
skogsbruk. Det kan då tilläggas att det moderna 
skogsbruket också kan vara förödande för beva-
randet av fornlämningar i skogsmark. 

Termer som t.ex.  har direkt 
överförts från kontinental forskning och är ett 
uttryck för  vissa av de fossila åkrarnas for-

med 
västra Irland.  Richard Bradley har gjort åt-
skillnad mellan aggregate systems där åker-
systemet uppkommit genom en mer ”spontan” 
utvidgning över tiden och cohesive systems där 
ett regelbundet mönster, i form av block- eller 
långsmala parceller, mycket medvetet lagts ut 
vid ett enda tillfälle.  Den senare definitionen 
använder Andrew Fleming men föredrar termen 
coaxial i stället för cohesive då den förstnämn-

da än mer betonar hur åkersystemen lagts ut 
efter en dominerande axel (Fleming 1989:151). 
Denna tolkning, företrädd av andra forskare 
i Västeuropa, har anammats av många svens-
ka kulturgeografer och även i tolkningen av de 
gotländska fossila åkersystemens framväxt. Det 
framgår i de olika synsätt som Windelhed och 
Carlsson framför om hur bl a åkersystemen i 
Vinarve, Rone socken, ska förstås (se vidare 
nedan). 

I mitt tidigare arbete (Hallin 2002) tog jag också 
upp likheterna mellan gotländska och baltiska 
åkerområden. Under de senaste decennierna 
har forskningen uppmärksammat odlingsland-
skapet i Estland och påvisat att system med fos-

likheter med områden på Gotland. Valter Lang 
(Lang 1996) kallar dessa områden med fossila 
åkrar för .  Dessa är mindre, och mer 
oregelbundna åkerytor än Celtic Fields. I sin ut-
formning liknar dem de gotländska i Kräkling-
bo och Liffride (Lang muntlig uppgift 1993 och 
Lang 1996). En rad 14C- dateringar visar att de 
är från yngre bronsålder. Till skillnad från sys-

 ...the baulks 
of the ”baltic” system had been formed, on the 
contrary, stepwise, and the initial features here 

or work division, land ownership etc., the ”Baltic” 
ones, probably, only the boundaries of clearing 
the arable soil (Lang 1996,:215). I området i 
Ekeskogs i Kräklingbo socken som presenteras 

-
tem och som Lang framhåller, liknar de vad han 
avser med . Det gäller även för Liffri-

-
rösen och ett är daterat till yngre bronsålder. 
Liffrideområdet visar i övrigt genom en datering 
från en åkeryta och dateringar från skärvstens-
högar en vid tidshorisont, från neolitikum fram 

i Liffride i Alskog kan också liknas vid ”Baltic 

fram efter hand och det kan ha skett med början 
redan i neolitikum. 

8.3 Fossila åkersystem på Gotland
 
Ekeskogs i Kräklingbo socken
Sommaren 1992 utbröt en förödande skogs-
brand på norra delen av Torsburgen i Kräklingbo 
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Fig. 8. 1. 
av ön men fortfarande dominerar utbredningen av åkrar på den södra halvan, vilket tas upp i texten ovan. På 1700-tals-

(kartan framtagen 
av Gustaf Svedjemo).  
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socken. Det tog närmare en vecka att släcka 
branden som då härjat över ett ca 20 km² stort 
område. Vid brandbekämpningen togs ett antal 
brandgator upp och det stod tidigt klart att det-
ta skulle komma att medföra att fornlämningar 
skadades. Området inventerades omedelbart ef-
ter branden (Carlsson 1992). Då eldens framfart 
medfört att all vegetation på fornlämningarna 
bränts av, blev det ett gyllene tillfälle att kartera 
stensträngar och andra lämningar i odlingsland-
skapet (Johansson 1993; Hallin 2002: 45). 

Det registrerade området med röjningsrö-
sen vid Ekeskogs är troligen ett odlingsområde 
från yngre bronsålder-äldre järnålder (Carlsson 
1992). Stensträngssystemet visade sig vara ett 
komplext område innehållande rösen i krönläge, 
gravfält med skeppssättningar och stensättning-
ar, av vilka vissa ej tidigare registrerats, röjnings-

8. 2). Väster om platån där röset kröner ligger en 
skärvstenshög i ett området som var rensat från 
sten och omgavs av åkerytor och kunde utgöra 
en boplatsyta. En fosfatkartering med spot-test 
metoden gjordes över området och i anslutning 
till skärvstenshögen kom de högsta värdena 
(III) och där togs två provgropar upp. Dessa gav 
inga resultat då elden endast lämnat kvar 1 dm 
svartbränd torv och jord innan hällen tog vid. 
Cirka 3 km söder om Ekeskogs ligger den väl-

fornborgar och därtill en mängd fornlämningar 

ett depåfynd bestående av två halsringar i brons 
(typ Mn 1297) som hösten 1939 påträffades vid 
plöjning av ”Tjängvide Ladåker” (GF C9089:1, 
2.). Det uppges att åkern förut har varit en vät 
(Gotland Museums fyndkatalog) och många av 

-
ning till tidigare våtmarksområden (se kap. 7). 

det synes troligt att det är just i ekeskogsområ-
det som fyndet gjordes. Ytterligare ett fynd från 
början av 1980-talet kan i detta sammanhang 
vara värt att nämna. Då drogs en ny väg, nr 146, 
genom Kräklingbo socken, som föregicks av en 
arkeologisk undersökning.

På en sträcka av endast 20 m kom det fram 
stensträngar (vastar) och under dem synliggjor-
des elva oregelbundet placerade kokgropar som 
innehöll skärvsten, sot och kol. Ett mycket grovt 
magrat lerkärl dekorerat med en rad gropar un-
der mynningskanten och med en diameter av 26 
cm tolkades utifrån godstyp och utseende som 
möjligen härrörande från bronsåldern (Zerpe 

1983:110). Det kan utifrån den dekor som hit-
tades i Stora Vikers (se kap. 4. 2) vara just från 
yngre bronsålder och här är återigen ett prov 
på ”lager på lager” dvs. att det under lämningar 

från järnåldern döljer sig äldre horisonter. 

Bönde i Lau socken 

med kraftiga jordvallar, eroderade åkerytor och 
två skärvstenshögar som ligger inom åkerytorna 

-
jades 1976 (Carlsson 1979:61ff) och berörde ett 
centralt område inom åkersystemetet som upp-
fattades som ett boplatsområde. Direkt under 
torven i de provschakt som togs upp låg det ett 
skikt av skörbrända stenar som täckte hela den 
undersökta ytan. I skärvstenslagret kom det fram 
”tämligen” rikligt med keramik som i huvudsak 
var grov och oornerad, och djurben där nöt följt 
av häst dominerade. På platån registrerades 
också tre gropar, 1-2 m i diameter och upp till 
1,5 m djupa och de tolkas som förvaringsgropar. 
En härd undersöktes och från den kom också det 
kol som daterade området till ca 500 f Kr. Fynd 

Fig. 8. 2.  Fornlämningskarta över Ekeskogs i Kräkling-
bo socken. Röset markerat med orange ring, ligger på 
en svag förhöjning inom UO och nedanför är den skärv-
stenshög, markerad med gul triangel, där provgropen 
togs upp i närheten (karta upprättad av Stefan Johans-
son 1993).
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av en bronsknapp och en kniv ger på typologisk 
väg också datering till yngre bronsålder. Under 
skärvstenslagret kom det fram en äldre horisont 
bestående av ett stenfritt lager av sandjord med 
en mindre mängd keramik, ben och kol spridda i 
lagret. I bottnen, vid övergången till mineraljord 
kom det fram en härd och från den erhölls en 
datering till 1100 + 90 f. Kr. Det nämns också 
”enstaka stolphål” eller antydningar till stolp-
hål samt att det framträdde årderspår mellan 
de två boplatslagren. Den tolkning Carlsson gör 
av hur området nyttjats är att det från slutet av 
den äldre bronsåldern funnits en brukningsen-
het och odlingen skett med årder i ett löst, icke 
planlagt mönster (1979:63). Bebyggelsenheten 
är halvpermanent och med det menar Carlsson 
att man bor relativ länge på varje plats och när 

att man så småningom kommer tillbaka till en 
tidigare nyttjad boplats och det kan förklara de 
två horisonter som noterades i kulturlagren på 
boplatsplatån. Carlsson vill se att det sker en 
planmässig utläggning av åkerytor vid slutet av 
bronsåldern och att det är den bild som vi ser i 
området idag. 

Vid undersökningarna 1976 togs det också 
upp två schakt genom åkervallarna i anslutning 
till en skärvstenshög. I ett av schakten kom det 
fram en cirkelformig mörkfärgning, som då tol-
kades som en eventuell hyddbotten (Carlsson 
1979:59ff). En av skärvstenshögarna i området 
undersöktes men den var i det ”närmaste ren” 
(Johansson 1985:8). Dvs. det fanns inga fynd el-
ler annat daterbart material att ta tillvara. 

Vid fortsatta undersökningar 1991 i vilka 
jag deltog, visade det sig att ”hyddbottnen” var 
en oval, stor härd. Då härden fanns under en 
åkervall kan den ju visa spår efter den inledande 
röjningen av åkerytan men den kan även sättas 
i samband med aktiviteter kring skärvstenshö-

denna plats men årderspår framträdde tydligt i 
ett intilliggande schakt. Vid den yngre boplats-
ytan kom det fram stolphål, härdar/kokgropar, 
fragment av brända ben, keramik av bronsålder-
styp, några bronsfragment samt ytterligare en 
dubbelknapp i brons av samma typ som Carls-
son fann och som dateras till yngsta bronsålder 
(p. V). I undersökningen ingick även en fosfat-
kartering och pH-bestämning av jorden. Några 

men resultatet av pH-bestämningen visade att 
urbergssanden inom området höll ett extremt 
lågt värde, ca 4,5°.  Det har som följd att endast 

Som i så många andra områden visar det 
att vid Bönde i Lau har det förekommit aktivi-
teter under lång tid och på grund av odlingen 
har många spår försvunnit. Det som är anmärk-
ningsvärt är att det saknas synliga gravar i när-

-
grav ca 500 m SSO om undersökningsområdet 

3) som togs bort vid grävning av ett dike för en 
elkabel. De fynd som gjordes var ett kranium 
och andra bendelar, pärlor och ett dosformigt 
spänne (SHM 23160), vilket tyder på vikingatid. 
I området kring åkersystemen har också fynd 
gjorts av minst fyra malstenar, två skafthålsyx-
or, tre stenyxor och ett romerskt silvermynt.  
Då området än idag utgörs av god åkermark är 
bortodling av fornlämningar mycket möjlig och 

kan kanske förklara avsaknaden av gravar intill 
undersökningsområdet. 

Vinarve i Rone socken
I Vinarve, Rone socken på sydöstra Gotland 

fältundersökningar inleddes under 1960-talet 
(Lindquist, Carlsson & Windelhed 1973:9). Om-
rådet täcker en yta av ca 130 hektar och inom 
det …
kulturlandskap, med bl a förhistoriska boplats-
lämningar, åkrar, hägnader och fägator (Windel-
hed 1989:174). En tolkning som framfördes om 
hur området växt fram kan sammanfattas med 
att i början av förromersk järnålder, förmodligen 
med rötter i bronsålder, utvecklades ett 
extensivt jordbruk baserat på spannmålsodling.  
De stora arealer som krävdes för de långa 
trädesperioderna måste ha medfört att 

Fig. 8. 3. Fornlämningsbilden kring Bönde i Lau. Röda rek-
tanglar är boplatsområden, gula trianglar är skärvstens-
högar och fyndplatser är markerade med turkosa ringar. 
Fyndplatsen för skelettbegravningen är en svart triangel.  
De större blå områdena är utbredningen av den fossila 
åkermarken (karta FMIS). 
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bosättningen varit organiserad i större enheter 
än kärnfamiljer och det kollektiva betonas. 
Tolkningen bygger också på att åkersystemen 
har utlagts planmässigt (Lindquist i Carlsson D, 
1979:31f). I Vinarveområdet ser dock inte Win-

-
anmässighet i åkrarnas utformning och då faller 
också argumenten för det kollektiva samhället, 
menar han (Windelhed 1984:184). Windelhed 
ser i stället att i Vinarveområdets tidiga fas var 
området brukat av små familjeenheter där: Od-
lingen, som omfattade några få årligen brukade 
åkrar var grundad på en sannolik arbetsbespa-
rande rörlighet inom sandjorden. Med denna 
teknik når man dock en gräns. Sandjorden blir 
fullbelagd med fossila åkerytor (1984:184). Det 

består av ett system av stenvastar med tillhö-
rande åkrar och husgrunder (Lindquist, Carls-
son & Windelhed 1973:9). Vad som framkommit 
från den tidigaste nyttjandefasen av området 
är bl a stolphål och en härd från yngsta stenål-
der, årderspår med dateringar till förromersk 
järnålder (Lindquist S-O, 1999:229), och under 
årderspåren finns indikationer på en bosättning 
från bronsåldern bestående av mörkfärgningar, 
sotfläckar, stolphål och härdar (Windelhed 

-
ende grävningarna i Vinarve där det framgår 
att ett antal härdar har 14C daterats till stenål-

artefakter från dessa tider (Windelhed & Måhl 
1975:114). Jag har i här refererad litteratur 
dock inte hittat fler uppgifter om dateringarna 
eller de fynden. Ser man till fornlämningsbilden 
i Vinarveområdet är det lämningar som täcker 

-

-
nader och den fossila åkermarken markeringar 
för röjningsrösen, gravfält, rösen, stensättning-
ar, husgrunder, fyndplatser för malstenar, en 
”stenkrets” (FMIS) som vid undersökningarna 
på 1970-talet avtorvades och visade sig vara 

uppgifter om åtminstone två skärvstenshögar 
inom det centrala åkerområdet, varav en dock 
är osäker (RAÄ 243:1). 

Ser man till fornlämningsbilden och röset 

4) så bör strandlinjen under bronsåldern tange-
rat röseområdet. De fornlämningar på rad strax 
OSO om rösemiljön är stensättningar (grön stjär-

-

te ha tillkommit under järnålderns senare del då 
strandlinjen förskjutits mer mot var den är idag. 
De hopade lämningarna i och runt fornåkrarna 

-
dra och sammantaget ger det en bild av ett in-
tensivt nyttjat område från stenålder fram till de 

-
ker ytterligare områdets betydelse. Den, samt 

kustanknytning. Kerstin Cassel menar att de bör 
räknas till kategorin höjdborgar då båda ligger 
på förhöjningar i landskapet och de begränsas 
naturligt av havet. Borgarnas oregelbundna for-

deras placering på 5-meterskurvan visar att de 

åtminstone från romersk järnålder låg direkt 
vid havet (Cassel 1998:132 och där anförd litte-
ratur). 
 
Området kring den forna Mästermyr

8 i kap. 4. 2), dit också Fardhem hör, har många 
depåfynd från bronsåldern gjorts (se kap. 7) och 

är gravar, gravfält, husgrunder, hägnadssystem, 

där Havorborgen i Hablingbo är den mest väl-
kända (Havorborgen tas upp i kap. 9). I områ-

-

Fig. 8. 4. Vinarveområdet.  Uggarderöset markerat med 
orange ring och mindre rösen i området med liten orange 
ring. Den svarta pilen pekar mot det som anges som centralt 
åkerområde i texten.  Gröna stjärnor är stensättningar och 
gul femhörning markerar fornborgen Gudings slott. Inom 

röda ringen  markerar där en skärvstenshög (Karta FMIS). 
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system och under 1970-talet gjordes en mindre 
provgrop i en åkervall och det gav en datering 
till 160+ 100 f. Kr och ses som samtida med da-
teringen av fornborgen (Carlsson 1979:65). I 

åkersystem om ca 70 ha vid Anningåkra och 

skulle ha funnits en skeppssättning (FMIS). Ett 
-

struktioner överlagrar åkersystemet (1979:66) 
och likheterna med Vinarvelokalen framhålls, 
liksom med Bönde i Lau.  Även i Anningåkra 
fanns spår av en äldre bosättning som framgått 
av ett mörkfärgat utplöjt boplatslager inom en 
åkeryta. Det överlagrande åkersystemet bör-
jade läggas ut ca 500-400 f. Kr (1979:67). Vid 
Gudings 129Alva sn (Gotlands Museums arkiv 
136/58 samt rapport 27 151) gjordes en un-
dersökning av Greta Arwidsson och Erik Nylén 
1956 efter att markägaren vid djupplöjning stött 
på vad denne förmodade var en grav. De obrän-
da benen och kalkstenshällarna visade sig inte 
komma från någon grav utan sannolikt från ett 
omrört boplatslager. Det låg på en svag förhöj-

-
vis bevarat golv” som, liksom hällarna vilade på 
steril ljus lera. ”Golvet” bestod av ett tunt sotla-
ger med ben och en ”myckenhet lerklining och 

-
dersökningen men varför jag ändå tar med den-
na undersökning är att den påminner mycket 
om fyndförhållandena vid Suderkvie i Grötling-
bo socken (se kap. 4. 1). 

Sammanfattning
Det framstår ganska klart att i områden med 

horisonter under de lämningar som räknas till 

det bronsålderstida dateringar. Även om det vid 
undersökningar kommit fram både härdar och 

stolphål som kunnat ses som ingående i någon 
huskonstruktion. Många av de anläggningar 
som synliggjorts, utgör enligt min mening ändå 
lämningar som kan knytas till boplatskontexter. 
Svårigheterna i dessa områden är i mångt och 
mycket desamma som för de möjliga boplats-

av de här presenterade områdena ligger (fort-
farande) på jordbruksmark men framför allt i 
skogsmark. Därav kan man förstå att det före-
ligger hög risk att anläggningar är sönderplöjda 
eller har skadats vid skogsbruket. De ytmässigt 

stora områdena som de fossila åkerytorna ut-
gör, ökar ju svårigheten att hitta boplatserna. I 
Bönde i Lau visade sig en framkomlig väg vara 
att ta upp provgropar i mer distinkta lägen inom 
åkersystemen men den bästa metoden vore ju 
om ytorna kunde maskinavbanas. Jordbruksar-
bete kan dock i en del fall vara av godo, då det 
har synliggjorts dolda anläggningar t.ex. i Suder-
kvie i Grötlingbo och Gudings i Alva. Det gav små 
titthål till vad som förmodligen döljer sig mer av 

mycken ny kunskap om sådana ”titthål” kunde 
följas upp på ett mer systematiskt sätt. 

I en del av de områden med sammansatta 
-
-

gon relation mellan dem och var äldre, osynliga 
lämningar kan sökas och i så fall på vilket sätt? 
Fornborgsbegreppet är komplext och vid en 
närmare granskning framkommer det att vissa 
”fornborgar” inte bara markerar äldre tidshori-
sonter utan anläggningen i sig kan representera 
just den äldre tidshorisonten. Det är då främst 
de anläggningar som i detta arbete benämns 
”övriga fornborgar” och som skiljer ut sig från 

och myrborgar utgör. Det är en del av de frågor 
som jag går närmare in på i följande kapitel om 
fornborgar. 
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9. FORNBORGAR PÅ GOTLAND

…det enda gemensamma för den fornläm-
ningskategori som i dagligt tal benämns 
”fornborg” är att det är hägnade anlägg-
ningar.  Det innebär att på ett av människor 

-
mer att avgränsa området innanför från det 

-

att området befästs (Olausson 1995:8).

9. 1 Inledning
Begreppet ”fornborg” är omdiskuterat och 
Michael Olausson fångar väl dess komplex-
itet i ovan citerade text. Det visar sig, precis 
som för så många andra fornlämningsbegrepp 
som t.ex. boplats och skärvstenshög, att det är 
mångtydigt. Fornborgar utgör en heterogen 
samling lämningar men det till trots kan det i 
grova drag urskiljas tre olika typer utifrån to-

”fornborg” för lätt tanken till en befäst anlägg-
ning men det är betydligt mer komplext än så, 
och alla som behandlat fornborgarna för fram 
begreppets otillräcklighet. Det är inte min avsikt 
att här gå djupare in i fornborgsproblematiken 
och jag kommer fortsättningsvis också att kalla 
anläggningarna för ”fornborgar” och utifrån to-

fornborg det är. Det jag vill undersöka är någ-
ra utvalda fornborgars placering och relation 
till bronsålderns fornlämningar och om de på 
något sätt kan sättas i samband med boplatser 
från bronsåldern. För den senaste genomgången 

till Anna Arnbergs avhandling (Arnberg 
2007:125ff). (För en utförlig forskningshistorik 
om fornborgar se Olausson 1995:9ff och kap 2. 
För de gotländska fornborgarna se också Man-
neke 1983:59f; Cassel 1998:129ff; Nylén et al. 
2005 och Bornfalk-Back 2011).

9. 2 Flatmarksborgar

Inledning

ofta till den äldre järnåldern. Som tidigare ta-

åt, och denna korrelation är tydligast på den 
södra delen av ön. Det ser jag som ett argument 

-
marksborgarnas uppförande ska sättas i sam-
band med tiden då det förromerska järnålders-
landskapet växte fram. I det följande kommer 
jag att återvända till mästermyrområdet där 

det närmaste totalundersökt och det har visat 

i samband med det bronsålderstida landska-
pet. Av de fornborgar som inte uppförts på plan 

anläggningar som sorterats in under begreppet 
fornborg. De är i regel placerade på höjder men 

två sådana anläggningar daterats till bronsålder 
(Manneke 1997:24; Wallin et al. 2011:43) och 

uppförts redan under bronsåldern.  Hur relate-
rar de i så fall till övriga samtida lämningar? Då 
de inte alltid placerats på höjder väljer jag att 
benämna dem ”övriga” fornborgar och på så sätt 

Havor i Hablingbo
-

marksborgar, varav Havorborgen, som ovan 
nämnts, i det närmaste är totalundersökt. Den 
har daterats till århundradena före Kristi födel-
se. Undersökningarna har pågått till och från 

-
gaste kulturlagren anges dock ligga strax utan-
för borgen och här har boplatsrester påträffats 
som var samtida med dateringen från borgval-
len, dvs. förromersk järnålder. Boplatslagret var 
svårt skadat då det redan under förhistorisk tid 
skyfflats ned i vallgraven och det är möjligen så, 
skriver författarna, att boplatsen kan ha rötter 

& Manneke 1979:105). I en senare publikation 
14C-dateringar 

från områdena i och utanför borgen. Här redo-
visas två av de äldsta proverna från samma om-
råde som ovan nämnts, område 11, omedelbart 

-
tervallen 1300-200 f.Kr (St-4343) och 1000-400 

Vid undersökningen återfanns stolphål, härdar, 
gropar och koncentrationer av lera och sten. I 
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Fig. 9. 1. -
-
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den centrala delen av det undersökta området 
fanns det under ett kulturlager ett tjockt lager 
med delvis bränd gul lera och i och kring lerlag-
ret återfanns 15 stolpål men utan någon urskilj-
bar struktur. Flera provgropar intill visade på 
komplexiteten i att urskilja de olika kulturlagren 
då de överlappade varandra (2005:122f). Här är 

som föregick fornborgens uppförande och plat-
sen kan initialt ha varit en boplats eller annan 

plats (2005:124). 
14C-dateringar från fornborgsvallen pekar 

mot att den byggdes i slutet av yngre bronsålder 
eller i början av förromersk järnålder.  Proverna 
togs dock i ett tidigt skede när fornborgen 
började undersökas och spännvidden är stor. 
De äldsta dateringarna är 800 f Kr-150 e Kr 
(St- 4342) och 800 f Kr-250 e Kr (St-4338) 
och de yngsta är 110 f Kr- 230 e Kr (St-1580) 
(2005:133f). Fyndet av Havorskatten, sten-
grundshus och vastar i området visar en kon-
tinuitet fram i romersk järnålder och möjligen 
till folkvandringstid då stengrundsbebyggelsen 
anses upphöra. Området kring den forna stor-
myren, Mästermyr, har som tidigare tagits upp, 
också en stor koncentration av depåfynd från 
bronsåldern. Det framstår som ett mycket rikt 
område både vad gäller fornlämningar och an-
dra fynd och måste ses som ett centrumområde 

under brons- och den äldre järnåldern. Den äldre 
järnålderns fornlämningar, här representerade 
av områden med sammansatta lämningar som i 

har vid arkeologiska undersökningar visat lager 
på lager av tidshorisonter från hela bronsåldern 
fram till slutet av den äldre järnåldern. 

9. 3 Övriga fornborgar

Inledning

då till större delen av anläggningar på höjder 
och den mest kända är Torsburgen: Sveriges 

1983:83). Dateringar från Torsburgen visar att 
muren byggdes under romersk järnålder och 
den byggdes på under vikingatid (1983:87). 
Det är dateringar som anses gälla för många 
andra höjd- eller klintborgar på ön. Varför har 
jag då valt att ta med även denna typ av forn-
borgar? Som ovan nämnts är inte alla placera-
de på höjder och alla dateras inte heller till det 

nu fastställts till att höra till tidsintervallet 900-
800 f Kr (Wallin et al. 2011), dvs. bronsålder. Det 

denna kategori, vilka också måste föras in i dis-
kussionen om ”fornborgar”. Hur har de anlägg-
ningar som daterats, eller utifrån morfologi och 
fornlämningsbilden i övrigt kan antas höra till 
bronsåldern, placerats i förhållande till andra 
lämningar? På det svenska fastlandet har inte 
minst Michael Olausson för Upplands del visat 

och den till ytan största fornborgen i Uppland 
är Predikstolen som är en vallanläggning på ett 
berg (a.a). Hägnade berg är ett viktigt ”nytt” käll-
material från den yngre bronsåldern menar An-
ders Carlsson (2001:57ff och där anförd littera-
tur). Från den äldre bronsåldern framstår också 
berg som viktiga då rösen anlades på dem men 
skillnaden är att nu hägnas främst andra berg, 

under ”fornborg” har tidigare knappast funnits i 
tankevärlden inom den gotländska arkeologiska 
diskursen, även om det tidigare föreslagits att 

bronsålderns kulturlandskap (Nylén 1971:83). 
-

till stensättningar intill och berget (eller klin-
ten) har också en fornborg. Inga undersökning-

Fig. 9. 2. -

(Nylén et al. 2005:97). 
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uppgifter om att ”berget” ansågs som heligt (se 

berget anlagda gravarna. Här kan framtida un-
dersökningar av fornborgsvallen kunna klargö-

på klintens krön och fornborgen. 

-
en på öns ostkust är ca 490 m lång och består 
av en jord- och stenfylld vall som är mellan 4-8 
meter och ca 0,2-1,5 m hög (storleksuppgifter 
från FMIS). Där påbörjades undersökningar av 

syftet att försöka fastställa om det fanns ett tids-
mässigt samband mellan den anläggningen och 
fornborgarna på Herrgårdsklint och Torsbur-
gen. Skörbränd sten togs tillvara för en TL-da-

-
?  (Appelgren & 

+ 80 e Kr, dvs. ti-
dig medeltid. Det anses för troligt att dateringen 
visar en skogsbrand i området och författarna 
diskuterar utifrån höjden över havet möjliga an-
dra dateringar.

Med utgångspunkt i att det vid Lina myr, 

bosättningsområde (Västerbjers) och de refere-

rar också till andra gropkeramiska platser där 
det har påvisats aktiviteter under bronsåldern, 
så håller de öppet för en datering av vallen till 

-
reslagit (1989:21, 24). Den slutsats som förfat-

tarna kommer fram till är att fornborgsvallen 
ligger på en höjd över havet som daterar den 
till neolitikum, alternativt bronsålder. Vallgra-
ven och systemet av gropar framför vallen ser 
de klart hör till tidig- och mellanneolitiska kult- 

ha utgjort en överregio -
(1989:24). 

Under år 2009 gjordes ånyo undersök-

-
(Wallin et al. 2011) 

då den s.k. fornborgen blivit tolkad som en för-
svarsanläggning från tidig medeltid eller som en 

-
sultaten från 2009 års undersökning visade att 
de aktiviteter som skett vid vallen härrör från 
yngre bronsålder, 900-800 f.Kr. Då vallen löper 
tvärs över udden anses funktionen ha varit att 
avgränsa udden så att där bildas en isolerad plats 
där särskilda aktiviteter utförts. Utifrån fynden 
av ben från domesticerade djur framförs tanken 
att de förts till udden som föda eller för att off-
ras av de människor som samlades på udden un-
der yngre bronsåldern (Wallin et al. 2011:43f). 
Dateringen av vallen till bronsålder är ”intres-
sant” menar Wallin men föga överraskande då 

-
kerar bronsålder. Här nämns Burgvallen i Lju-
garn och i Tingstäde, norr om Tingstäde träsk, 
där det löper ett system av vallar och vallgravar 
över ett åskrön och det har gett dateringar till 
bronsåldern (se nedan). Från fornborgen i Lju-

osäker datering till bronsålder. Det har utförts 
en mindre undersökning av fornborgen eller 

-

Dateringen (2735+
-

närmare. Kalibrerat blir det mest sannolika vär-
det 1528-358 f Kr (Ox cal 4.1). Det är en spänn-
vidd från den äldre bronsåldern in i förromersk 
järnålder så det blir svårt att utläsa annat än att 
dateringen blir mycket generell. -

 kan anläggningen vara från bronsåldern men 
det mest troliga är att den anlagts över ett äldre 
kulturlager. De begränsade undersökningarna 
(a.a; Wickman-Nydolf & Nydolf 1997) gör det 
svårt att utröna om något kan sättas i samband 
med boplatslämningar och här väljer jag att inte 
närmare gå in på vallen i Ljugarn.

Fig. 9. 3. 
-

(Wallin et al. 
2011:7 och 27). 
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-
registret av ett litet gravfält med runda stensätt-

stensättningar i området. På åsens utlöpare mot 
SSÖ ligger ett par ”likartade utlöpare” och det 
anges att de i en kartskiss i ATA förmodades ut-
göra forntida vallar, men ”de torde de sannolikt 
bestå av naturliga bildningar”. Under 1990-talet 

(dåvarande) Vägverkets  arbeten med länsvä-

9. 4) (Manneke & Wennersten 1995).  Tingstäde 

-
len av träsket sträcker sig en rullstensås bildad 
genom isälvsavlagringar som idag är den skogs-
beväxta Tingstädeåsen som en gång låg som en 

myr i norr, Martebomyr i väster och Tingstäde 
träsk i söder (1995:7).  I den av grustäkter, väg- 
och järnvägsbyggen och därtill av militärens in-
grepp, nu skadade åsen fanns det …

 
-

lar av vallarna och vallgravarna borta men ett 
parti av vallsystemet fanns kvar intakt mellan 
en banvall och en i norr liggande brant. Vallarna 
var uppbyggda av gråsten och jord med mellan-
liggande vallgravar.  Här togs också kolprover 
från ett 0,2 m tjockt lager av svart, kolhaltig sand 

som gav en datering till 1310-910 f Kr (Manne-
ke & Wennersten 1995:14 och Manneke 1997: 
24). Den tolkning som framförs (a.a) är att ”bor-
gen” har haft ett mycket ”intressant” läge mel-
lan vattnen på båda sidor och har därmed haft 
en strategisk betydelse. Den kunde lätt spärras 

ta en stor omväg, antingen söder eller norr om 
åsen.  Manneke spekulerar i om den kan ha haft 
en funktion som tullstation där förbipasserande 

andra funktioner som t ex kultplats (1995:17f, 

också förstås utifrån att Tingstäde varit en vik-
tig ort ur militärt hänseende under historisk 

Bulverket ute i träsket till Tingstäde fästnings 
uppförande uppe på åsen i början på 1900-talet. 

ligger i förhållande till vallarna har jag inte kun-
nat reda ut. Dateringen till bronsålder och den 
tanke om kultplats som Manneke för fram, anser 
jag kan vara en lika giltig tolkning för vallarnas 
funktion. I rapporten anges det att den närmsta 
parallellen till denna typ av anläggning i Ting-
städe med vallar och vallgravar tvärs över en ås, 

190). 
Bjersbacken (Lärbro:190), ligger väster om 

Fig. 9. 4. 
 (Manneke 1997:25).
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vägen mellan Slite och Lärbro, och den har också 
legat mellan två tidigare sank- eller vattenområ-
den (Manneke & Wennersten 1997:8). Det är re-
gistrerat som ett gravfält och består av ca 200 

bort vilket högst troligt skett också då området 
nyttjats som grustäkt. De tre vallarna är belägna 
i den mellersta delen av området och är mellan 
20-35 m långa i Ö-V riktning, ca 3 m breda och 
0,2-0,4 m höga.  Det anges att de skiljs åt av två 
rännor mellan 1-1,5 m breda och 0,3 m djupa 
och intill vallarna i söder ligger rader med både 
rektangulära och kvadratiska stenkistor som är 
0,5-0,8 m stora (FMIS). Vid besök på gravfältet 
kan man uppfatta vallarna men det är svårare 

-
larna synes vara en integrerad del av gravfältet. 
Flera av gravanläggningarna har en tydlig rö-
sekaraktär och utifrån storleken att döma kan 
en del mycket väl höra till bronsåldern. Här in-
ramar inte vallarna gravarna på åsen då de går 
tvärs över densamma men i ett fall kunde jag 
iaktta att en vall slutade precis intill en större 

det ett liknande fenomen som Hilfeling avteck-
nat vid sitt besök vid vad som förmodas vara 

Där ges de benämningen ”stenvastar” 
dvs. stensträngar men kan de ses som vallar? 
Hilfeling skriver att han iakttog den på Lajka-

-
rar är att det fanns några mindre stensättningar 
men att det som fångade honom var 

  (Hilfeling 

-
ra ”stenrör voro vidhäftade” (a.a). Linjen låg i 
öst-västlig riktning från gården Hägvide och 

-
kadan linje skönjdes i sydvästlig-nordöstlig rikt-
ning men den var inte lika lång men hade också 
”vidsatte stenrör” (a.a). Vallarna på gravfältet 

-
ma längd men i ett fall framstår det som att en 
röseliknande stensättning är ”vidhäftad” i slutet 

upp framgår det att stora ingrepp har skett över 
tid (se t.ex. Tingstädevallen ovan) och det kan 
även ha skett med de ”linjer” Hilfeling beskrev. 
Det skulle kunna vara ytterligare ett indicium 
på att olika typer av vallar och vallanläggning-

ar från bronsåldern har varit mer frekvent fö-
rekommande än vad som idag är känt. De har i 

-
-

ningsregistret under beskrivning av gravfält vil-
ket både Tingstäde och Bjersbacken i Lärbro är 
exempel på. 

9. 4 Andra möjliga bronsåldersborgar på 
Gotland?

Inledning
Anders Bornfalk-Back har i sin masteruppsats 
(2011:11) gjort en indelning av de gotländska 
höjdborgarna i tre typer där den första i korthet 
kan ses som ”befäst” utifrån dimensionen och ar-

-
lämningar. Typ 2 har en vall av större dimen-
sioner och är i övrigt utformad så att den kan 

tredje typ är vad Carlsson anger som hägnade 
berg (2001:57) och Olausson (1995:190ff) som 
gravhägnad eller kultisk hägnad och de beskrivs 

utformning inte fysiskt stängde ute utan i stäl-
let har inneslutit olika aktiviteter, framförallt 
rituella. Bornfalk-Back (2011:11f) jämför sin 
typ 3 med bl. a fornborgen Odensala prästgård i 

järnålder (Olausson 1995:190). Som en möjlig 
typ 3- anläggning för Bornfalk Back en diskus-

i landskapet och den övriga fornlämningsbilden 
-

läggningar som gett bronsåldersdateringar (se 

-
står av dubbla vallar där den yttre ringvallen är 

Fig. 9. 5.  -
en 
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130 m och 1-2 m bred. Den inre vallen är häst-

-
an undersökningen sågs ”fornborgen” som att 
den borde ansluta till gravhägnadskategorien - 

 (1995:57ff 
och 190) men vid undersökningen kom det fram 

många andra ”övriga” fornborgar, är varken un-

tagits upp, några dateringar till bronsålder i an-
läggningar som registrerats som ”fornborg” på 

som registrerats som fornborgar gör att det kan 

eller olikheter och i vilken fornlämningsmiljö 
anläggningarna ingår, för att pröva om det även 

-
gar”. Därtill har det kommit fram vallanläggning-
ar som ligger på gravfält som inte hittas under 

-
dra hägnader av kultisk eller rituell natur.  

Lärbro socken är en av de fornlämningstätaste 

fornlämningar varav många hör till bronsåldern. 

bronsåldersboplats och ett av de enbart tre idag 

det ytterligare två registrerade fornborgar i Lär-

ett gravfält idag avskilt i två delar av gårdsbe-
byggelse som uppfördes under 1800-talet. Den 
östra delen av gravfältet är det som kallas Do-

ett stort röse och skeppssättningar. På gravfäl-
tets västra del ser man också ett större röse, 
ca 30 m i diameter och tre m högt (FMIS) samt 
mindre rösen, stensättningar och resta stenar. 
Ca 300 m S om gravfältet ligger Hägvideristning-

Den fornborg som Bornfalk-Back dis-

registrerad som en fornborg, 130 x 110 m (N-S) 
och den begränsas i väster av en brant. Vallen 
är i det närmaste hästskoformad och är 270 m 
lång, mellan fyra och sex meter bred och ca en 
meter hög. Muren är uppbyggd av resta kalkste-

7). Norr om vallen på ett avstånd av 29 m ligger 

högt, och en stensättning, fyra meter i diameter. 
I fornborgen kan man se odlingsrösen. Det har 
tidigare förekommit odling i fornborgen och det 
kan förklara borgens överlag inre jämna yta. I 

är 11-meterskurvan markerad och man bör ha 
kunnat se sundet under bronsåldern från klin-

Fig. 9. 7. 

(foto och skiss 

-
-

(Kartan framställd av Anders Bornfalk-Back 2011. Med 
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belägen på andra sidan om sundet och det är 
drygt 4 km mellan dem. Storleksmässigt skiljer 

-
för de vallomgärdade områdena i båda anlägg-

-
borgen men för den skull kan det inte uteslutas 
att den också kan ses som en hägnad med annan 

jag tidigare framfört, anses höra hemma i yng-

att det kan vara från den äldre bronsåldern, och 
ser det som den första aktiviteten på platsen. 
Stenhägnaden och stensättningarna tillkommer 

ska då ses i detta sammanhang och räknas in 

område som kan betecknas vara av ”utmarkska-

alldeles för generella likheter men de utesluter 
-
-

tiskt sammanhang likaväl som en fornborg som 

synpunkt. Den stora skillnaden är att Odensala 
är undersökt och daterad: -

-

-

-

(Olausson 1995:190).    

Denna avviker dock då den ligger på krönet av 
markant moränås i skogsmark men till form och 

-

Stenkyrka socken på öns nordvästkust hör ock-
så till de mer fornlämningsrika socknarna och 

diskuterar under möjliga bronsåldersboplats-
er (se kap. 4. 2).  Vägen ner mot Lickershamn 

-

gropkeramiskt gravfält som delvis är undersökt 
(Österholm 1989:150ff) och vikingatida 
hamnområden. Lickershamnsviken har säkerli-
gen fungerat som en viktig hamn under hela för-
historien och är det en förklaring till varför det 
ligger tre fornborgar nästan som på rad längre 
upp från viken? De tre borgarna är inte under-
sökta eller daterade även om klintborgar ”tra-

ditionellt” anses höra till järnåldern men är alla 

mellan de tre fornborgarna. Alla ligger på klin-
tar, i konstruktionen har klintarnas naturliga 
stup nyttjats, och borgarnas inre är i varieran-
de grad kuperat. Storleksmässigt synes det vid 
första anblick inte vara några större skillnader. 
Dock, om jag räknar ut kvadratmeterytan uti-

17 500 m2

som kvadratmetermässigt har den minsta ytan, 
8 250 m2

de andra två är att den är uppbyggd av gråsten 
och de andra två är uppbyggda av kalksten och 

-

att framstå som avskiljande men på intet sätt 

öppningar i muren och i uppbyggnad liknar den 

anslutning till fornborgarna i Stenkyrka, men få-
gelvägen är det drygt 1 km till Stora Bjers som 
beskrivits som boplats från yngre bronsålder 
och det är en plats som jag tar upp till diskussion 
i kap. 4. 2.  I det området ingår även rösen och 

Fig. 9. 8. -

-
(Karta FMIS).
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skeppssättningar. Kan då någon av fornborgarna 

större skala skulle en försiktig jämförelse kunna 
göras med ”bronsåldersborgen” Predikstolen i 
Uppland med sin annexborg. Predikstolen är en 

3-14 m bred och 0,3-1,5 m hög. Delar av muren 
var uppbyggd i en ”primitiv skalmursteknik” 
(Olausson 1995:127f). Borgens inre beskrivs 
vara kraftigt kuperat men då undersökningar 
har utförts visar det sig att det fanns kulturla-
ger och fynd av bl. a. rabbad keramik på mindre, 
mer jämna ytor. Annexborgen är inte undersökt 
men ligger ca 50 m söder om en bäckravin som 
skiljer bergshöjderna åt. Vallen beskrivs som 
halvcirkelformad, knappt 200 m lång, 2-5 m 
bred och 0,2-0,5 m hög och liknas närmast vid 
en stensträng (1995:127). Carlsson (2001:58f) 
menar bestämt att dessa två ”hägnader” inte har 

storlek. De ”hägnade bergen” (a.a) ska ses som 
viktiga inslag i den yngre bronsålderns rituella 
landskap och de kan uppträda parvis. Olausson 
ser Predikstolens främsta betydelse som sym-

strategisk både för kontroll och skydd av omlan-

Området kring Predikstolen med Annex-
borgen och den närliggande Hågahögen, har som 
ovan antytts, en helt annan dignitet än stenkyr-

Den strategiska placeringen på klinten och grå-
stensmuren och att den ligger relativt nära en 
rik bronsåldersmiljö vid bl.a. Stora Bjers.  Den 
kan då ha varit en viktig plats för olika rituella 
aktiviteter. I östra Svealand uppfördes många 
fornborgar under romersk järnålder och folk-

vandringstid. Det sätter Anders Carlsson sam-
man med kontakterna med romarriket som ock-

men de tog också värvning i den romerska ar-
mén. Kring de återvändande krigarna uppstod 
en följesideologi som bl. a tog sig uttryck i att 
nya fornborgar uppfördes. De byggdes ofta i re-
lation till äldre hägnade berg men med en helt ny 

Följs det resonemanget kan det för Stenkyrka-
borgarna visa att de två järnåldersborgarna an-

rent hypotetiskt ser jag möjligheten att denna 
fornborg kan vara från bronsåldern. Men för att 

skriver (se ovan) 
och undersöka fornborgarna.

9. 5 Diskussion

-
land anläggningar som med säkerhet kan date-
ras till bronsålder? Vilken funktion kan de i så 
fall ha haft och hur ligger de i förhållande till an-
dra lämningar från bronsåldern? Undersökning-

-
digt på att den första frågan kan med ja besvaras 
då dateringen uppges vara tagen ur en ”säker” 
kontext och gav värdet 900-800 f Kr. Från vallan-

som är än äldre och utifrån vad som redovisas 
i rapporten synes även den dateringen komma 
från en någorlunda säker kontext, men den kan 
förstås visa äldre aktiviteter än själva vallar-
nas uppförande. De tre vallarna på Bjersåsen i 

-
tet och kan inte ses i annat sammanhang än att 
höra samman med den rituella miljön.  De kan 
möjligen ha fungerat som en sammanbindan-
de länk mellan en del av gravarna, varav några 
på morfologisk väg kan dateras från den äldre 
bronsåldern och framåt. ”Fornborgen” i Ljugarn 
(Ardre 1:1) har delvis undersökts och den date-

andra invändningar mot att tillskriva den till 
bronsålder.  

fornborgarna i Lärbro socken som kan hänföras 

som Bornfalk-Back resonerar kring och hål-
ler för troligt att den kan ses i en bronsålder-
skontext ser jag som en möjlig ”kandidat”. Det 
vore en angelägen uppgift att företa undersök-

Fig. 9. 9 
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ningar både i en del av murpartiet och i det inre 

”osynliga” lämningar och därmed kunna få klar-
het i vad det är för typ av hägnad. Fornborgarna 
ligger långt ifrån det möjliga boplatsområdet 
vid Stora Vikers, och på mindre klintar. Läget 
på klintarna ger dessa mer karaktären av att ha 
placerats i utkanten av den centrala bygden.  

Av de tre fornborgarna i Stenkyrka ser jag 

Den skiljer sig åt i uppbyggnad från de två andra 
och idémässigt kan analogier dras till Predik-
stolen vid Håga i Uppland dvs. den kan uttrycka 

ligger, som de två andra  fornborgarna i utkanten 
av en rik bronsåldersmiljö vid bl.a. Stora Bjers 
och den kan ha utgjort viktiga platser för olika 
rituella aktiviteter, inte minst handhavandet av 
de döda. 

ännu inte stött på någon uppgift om att själ-
va borganläggningen kan ha uppförts under 
bronsåldern. Med det skrivet ser jag att de kan 

-
ar som ger vid handen att det kan döljas äldre 
tidshorisonter i anslutning till de fornborgar-
na. Det påvisar inte minst undersökningarna av 

-

-
marksborgarna har haft olika funktioner är inte 

De övriga fornborgar som på goda grunder kan 
tillskrivas bronsåldern har som föreslagits för 

funktion för de speciella aktiviteter som utför-
des innanför, i  (Olausson 
1995). De hägnade bergen, ”de dödas berg” an-
ser Anders Carlsson (2001:58) vara viktiga delar 
i den yngre bronsålderns rituella landskap och 

-
jar anläggas, kanske redan i slutet av den yngsta 
bronsåldern, men som jag ser ska kontextualise-
ras med de förromerska järnålderssamhällena, 
fyller i det här sammanhanget en viktig funktion; 
som markörer som visar en kontinuitet bakåt i 
tiden. 

intill vattenvägar som ledde inåt land. Sundet 

i Lärbro kan i slutet av bronsåldern p.g.a land-
höjningen till stora delar ha försvunnit men de 
fortfarande idag djupa vikarna Kappelshamns- 
och Vägumeviken ger ändå en uppfattning om 
att sjövägen var framkomlig en bra bit inåt land. 

dåtidens möjlighet att båtledes ta sig inåt land 
var av betydelse. Det är en rik bronsåldersmiljö 
som framträder i, och omkring linamyrområdet 

Majsterroir och skeppssättningen Tjelvars grav 
och därtill finns där koncentrationer av skepps-
sättningar. 

en anläggning som hör till mellersta och yngsta 
bronsålder och hur nu än vallen i Tingstäde ska 
tolkas ger den en bronsåldersdatering. Datering-
en från fornborgen i Ljugarn är alltför osäker för 

-
gen kan möjligen tillskrivas yngre bronsålder 
och likaså en av de tre fornborgarna i Stenkyrka. 
Men säger den här typen av anläggningar något 

-

verkar inte sannolikt och inte heller för de öv-
riga vallar och klintborgar jag tagit upp ovan. 
Det har heller inte kommit fram ”osynliga” bo-
platsspår i de anläggningar som undersökts. Att 
en del av dem är platser där människor under 
bronsåldern utförde olika aktiviteter är otvety-
digt men till de samtida boplatslägena synes de 
inte ha någon närmare relation. Det är mer san-

äldre boplatslägena ska sökas.
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Fig. 9. 10. 
-

-



116



117

10. BRONSÅLDERNS BOSÄTTNINGSOMRÅ-
DEN OCH BOPLATSER PÅ  GOTLAND 

10. 1 Inledning
De delar som jag i tidigare kapitel presenterat 
och diskuterat var för sig, ska jag här försöka 
sätta samman för att pröva om helheten verk-
ligen kan ge en ökad förståelse för innebörden 
av bronsålderns osynliga boplatser och bosätt-
ningsområden. De centrala frågor jag ställer i ar-
betets början är vilken relation det är mellan de 
osynliga boplatserna och bosättningsområdena, 
och andra, samtida synliga lämningskategorier. 
Den frågan inbegriper också hur bronsfynden 
relaterar till dessa områden. Områdena måste 
också sättas in i ett sammanhang med tiderna 
innan och efter bronsåldern. Då framför allt 
till hur bronsålderns lämningar förhåller sig 
till den horisontella monumentalitet (Arnberg 
2007:188) som den äldre järnålderns landskap 
uppvisar i form av gravfält, åkrar och fornbor-
gar av Havor-typ. I de fastländska exempel som 
togs upp i kap. 3 sker det förändringar inom bo-
platsområdena, både i den rumsliga och socia-
la organisationen från den äldre till den yngre 
bronsåldern. Det går att utläsa skillnader även 
på Gotland men det främst då i ett förändrat 
gravskick och i ett ökat antal bronsfynd. Men 

bronsåldern från den yngre? 
En idémässig bakgrund till mitt arbete är 

också att jag vill lyfta fram vardagen, som en 
kontrast till den stora berättelsen om det stra-

ö-landskap och vilken betydelse kan det ”insu-
lära läget mitt i Östersjön” (se kap. 1. 4) ha haft 
både för kontakter mellan olika delar av ön och 
med andra områden utanför? Avslutningsvis 
tar jag upp de problematiska boplatserna för att 
verkligen lägga fokus på hur svårt det kan vara 

delvis beror på hur problematiskt boplatsbe-
greppet är, men det har också med grävnings-
tekniska metoder att göra. Slutligen kommer ett 
förslag på var bronsåldersboplatserna på Got-
land kan sökas och hur att gå vidare med framti-
da boplatsforskning. 

10. 2 Bronsåldersboplatser och samtida, 
synliga lämningar

Inledning
De synliga lämningskategorierna från bronsål-
dern och den äldre järnåldern har jag tidigare 

satt i relation till 1700-talslandskapet och den 
karta Moberg (1938) framställt med de dåtida 
åker-, ängs- och våtmarkerna. Landskapet har 
naturligtvis förändrats från bronsåldern fram 
till 1700-talet men den ger ändå ett bättre un-
derlag än vad en karta med markslagen i det 
nutida landskapet kan ge. Det är därför att alla 
våtmarker i det närmaste är helt utdikade idag 
och att ängsmarken också till stor del försvun-
nit. De möjliga boplatserna och de mer tveksam-
ma boplatsspår jag tidigare redogjort för har 

blir en generell bild men jag ser tendenser i hur 
fornlämningarna från skilda tider relaterar till 
möjliga boplatsspår och olika markslag. Det som 
jag redan här vill fästa uppmärksamheten på är 
också skevheten i bilden. På det inre av meller-

men få eller inga platser där osynliga lämningar 
kommit i dagen; men sett till skärvstensloka-

-
gjorts. Hur det ska tolkas återkommer jag till.  

Möjliga boplatsområden, skärvstenshögar och 
gravar
Vilken är relationen mellan de samtida forn-
lämningarna och områdena som här tagits 
upp som möjliga boplatsområden? Är det så 
att skärvstenshögarna verkligen indikerar bo-
platser? Det senare har i antikvarisk bedömning 
fått stort genomslag (kap. 5. 1) men ser man 
till andra undersökta områden (kap. 3) ger de 
inte något entydigt svar på frågan. Från under-
sökningar som gjorts bl. a i Skåne, har jag inte 
funnit några uppgifter om skärvstenshögar i an-
slutning till boplatsområdena. Det är giltigt även 
för Pryssgården i Östergötland och i de områden 
med huslämningar som kommit fram i norra Bo-
huslän. De uppländska områdena visar däremot 
en annan bild med talrika förekomster av skärv-

-
den där också huslämningar kommit fram. I de 
områden jag presenterat som möjliga boplatser 

-
-

skrivs på annat sätt och med dagens terminologi 
kan dessa tolkas som skärvstenshögar. Det är of-
ferrösena vid Lautergårdarna på Fårö exempel 
på. Där synliggjordes ett brandlager under ett 
av de två rösena och den markytan och framför 
allt keramiken i den tolkades som en boplatsyta 

andra uppgifter om t.ex. härdar eller stolphål (se 
kap. 5. 3). På Fårö ligger de intill ett gravfält och i 
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Fig. 10. 1. Möjliga boplatser samt mer tveksamma boplatsspår från bronsåldern på Gotland. 1. Lauters, Fårö sn. 2. Stora 
Vikers, Lärbro sn. 3. Stora Bjers, Stenkyrka sn. 4. Lilla Klintegårda, Väskinde sn. 5. Visbyområdet. 6. Västerhejde sn. 7. Burs, 
Norrlanda sn. 8. Ekeskogs, Kräklingbo sn. 9. Liffride, Alskog sn. 10. Bönde, Lau sn. 11. Gardarve, Fardhem sn. 12. Gudings, Alva 
sn. 13. Havor,  Hablingbo sn. 14. Vinarve, Rone sn. 15. Suderkvie, Grötlingbo sn.
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ett av offerrösena kom det fram obrända skelett-
delar. I placeringen kan de jämföras med den un-
dersökta skärvstenshögen på Sojvidegravfältet. 
Den innehöll två kremerade individer och Nylén 
sätter den skärvstenshögen i samband med 
gravbålet. Benen i offerröset på Fårö var dock 
inte kremerade men brandlagret vittnar om att 
det hade eldats. Det kan då lika väl visa att kre-
mationer skett där tidigare och den senare de-
poneringen av människoben i offerröset intill 
gravfältet har ingått i ett rituellt sammanhang. 

-
skrivs som boplats och de odlingsrösen eller 
möjligen skärvstenshögar som framträdde ef-
ter avbaning sågs som varande rester efter ”ett 
hackebruk”. Tolkningen att det var en boplats 
avgjordes av två troliga härdanläggningar och 
mängden keramik som kom fram. Odlingen 
framförs då som förklaring till varför det inte 

dateringen av keramiken till yngre bronsålder 
i och utanför anläggningarna måste ha förstört 
ett äldre boplatslager men då uppstår frågan vad 
detta lager består av? Det är en fråga som måste 
väckas men som inte kommer att kunna besva-
ras för lämningarna är nu bortschaktade. Hade 
det funnits husrester i form av stolphål borde de 
också ha framträtt vid avbaningen, åtminstone 
mellan anläggningarna. Det var också under-
sökningen av det intilliggande gravfältet som i 
första hand synliggjorde vad som tolkades som 
boplatsspår vid Stora Vikers. Skärvstenslokaler-

med rösena och skeppssättningarnas placering 
kring det forna sundet där också Stora Vikers 

haft uppsikt över den dåtida infarten till sundet 

den. Det kan ses som ett strategiskt val av plats 
och spåren kan visa andra aktiviteter än boende. 

inga skärvstenshögar registrerade inom under-
sökningsområdet. Här var det ett stort röse som 
initialt ledde till synliggörandet av boplatsspå-
ren och de två skeppssättningarna. De diffusa 
lämningar som tolkades som boplatsspår sam-
tida med skeppen kan likaväl tolkas som att en 
äldre boplats tagits i anspråk av människor som 
kom att nyttja platsen för ceremoniellt bruk 

exempel på detta från de fastlandssvenska om-
rådena varav ett från Brogård, Snöstorp sock-
en i Halland (se kap. 3. 2) där husen från äldre 
bronsålder övergavs och fyra gravhögar uppför-

des varav en över det största huset på platsen. 
-

ålder och sedan synes alla aktiviteter i området 

Att människor aktivt valt att årterknyta till äldre 
generationer genom att uppföra hus eller gra-
var över äldre lämningar finns det också flera 
exempel på längre fram i förhistorien (Hållans 
Stenholm 2013). Svanberg (2011:88ff) gör en 
koppling mellan grav-och hussymbolik och ex-

De lämningar av s.k ”kulthus” där och från an-
dra platser ska ses som gravmonument eller 
”husgravar” och att de speglar någon form av 
hussymbolik. Då boningshuset var viktigt för 
familjegruppernas identitet och hade en stor be-
tydelse för de världsbilder som rådde är det inte 
konstigt menar Svanberg (2011:90) att symbol-

-
ar intill de möjliga boplatsspåren i Väskinde 

-
-

ningen till den arkeologiska förundersökningen 
då sex härdar med dateringar till yngre brons-
ålder synliggjordes. Härdar i sig uppträder inte 
enbart på boplatser, men det jag vill poängtera 
här är att det vid en relativt liten avbaning kom-
mer det osynliga lämningar i dagen. Därtill hade 
det förmodligen synliggjorts mer vid ett större 
markingrepp.  

I anslutning till de undersökta skärvstens-
högarna inom det fossila åkerområdet Terra 

-
liggjordes stolphål men inga av dem kunde sät-
tas samman till någon form av huskonstruktion. 

kommit stolphål i dagen, som tolkas som två 
-

ningar. Det kan förklaras med stadens framväxt 
och innan dess att området brukats under lång 
tid och fornlämningarna bortodlats. Men hur 
ska då skärvstenshögarna inom åkersystemet 
på Terra Nova-området förstås? Avståndet till 
området med stolphus talar inte för att något 
direkt samband föreligger. Däremot framhäver 
placeringen av skärvstenshögarna att de ska ses 
som varande i en mellanzon; de ligger ganska 
precist mitt emellan huslämningarna och gra-

Där de tydligaste huslämningarna daterade 
till yngre bronsålder kommit fram är i Vibble, 
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skärvstenshög registrerad i Västerhejde socken. 
Den har dock inget samband med undersök-
ningsområdet utan ligger intill en husgrund från 

-
lämningar intill det undersökta område där hu-
sen kom fram, utan de närmsta utgör ett gravfält 
ca 250 m nordväst om huslämningarna. Det be-
står av ett röse som är 11 m i diameter, 39 runda 
stensättningar men inga skeppssättningar. På 
morfologisk väg borde då inte gravarna kunna 
knytas samman med dateringen för boplatsen 
men osäkerheten i stensättningarnas datering 
måste här framhållas. I regel ger undersökta 
stensättningar dateringar till äldre järnålder 

stensättning i Liffride, Alskog socken daterades 
till yngre bronsålder). 

-

en förundersökning kom fram vad som tolkades 
som delar av ett tre-skeppigt hus (se kap. 4. 1). 
En hög, ca 13 m i diameter, och stensättningar 

-
ar ca 200 m nordväst om undersökningsområ-
det. Högen kan på morfologisk väg vara samtida 
med den enda dateringen till äldre bronsålder 
som gjorts inom undersökningsområdet men 
här får man vara källkritisk då dateringen är 
gjord från en härd och inte i något av de stolp-
hål som kom i dagen. Det jag vill framhålla är att 
detta ”titthål” ger stora möjligheter för fortsat-
ta undersökningar om större ytor kan banas av, 

studie (se t.ex. i Väskinde, ovan). 
I de områden som jag tagit upp som ”om-

råden med sammansatta lämningar” (nr 8-10  

centrala åkerområdena. De som undersökts i 
Liffride i Alskog har gett dateringar från slutet 
av den äldre bronsåldern fram till yngsta brons-
ålder och de få lämningar som synliggjorts har 
framkommit i och intill en skärvstenshög. I 
områdena ligger gravarna i regel i utkanten av 
den fossila åkermarken och oftast på förhöj-
ningar i områdena. Undantaget är Bönde i Lau 

intill åkerområdena. I Ekeskogs i Kräklingbo 
-

set inom ett åkerområde men ändå på en svag 

och röjningsrösen i och intill åkersystemet och 

områdena, vilket jag återkommer till. På södra 
Gotland i området kring den forna Mästermyr 

och i ett stråk upp mot Alskog socken på den 
östra kusten återfinns många skärvstenslokaler 
och det ger också en bra korrelation till ett av 

-
bredning framträder dock inte mästermyrområ-
det då där är spridda rösen men knappt några 
skeppssättningar. Avseende de två registrerade 

är det utifrån de källor jag har, svårt att fastställa 
om de hade något samband med de undersök-
ta ytorna. Skärvstenshögen intill röset Uggar-
de råir bör ses i en gravkontext och knytas till 
aktiviteter kring rösemiljön. 

Boplatser och bronsfynd
Bronsfynden har varit av betydelse i endast två 
av de här presenterade områdena. Det är den 
ovan nämnda platsen vid Stora Bjers i Stenkyrka 
där fyndet av bronsskäran väckte debatt om den 
kom från det som ansågs vara ett boplatslager 
eller från något av de två stenskeppen. Bronsfö-
remålen som upptäcktes i Gardarve i Fardhem 

synliggöra anläggningar. Här fanns inga andra, 
synliga lämningar direkt intill platsen. I bästa 
fall har arkeologer kunnat göra efterundersök-
ningar på fyndplatserna men det är endast Gar-
darve som tolkats som en boplats av ansvariga 
för efterundersökningen. Här är också samma 
problematik som för Bjers i Stenkyrka: Då de 
anläggningar i form av härdar och stolphål som 
kom fram vid undersökningarna inte har date-
rats, är det de funna bronsfynden som fått stå 
för dateringen. Gardarve i Fardhem tolkar jag 
inte som en boplats men det var en plats där vi 
nu vet att bronser deponerades. Härdarna som 
synliggjordes kan också tyda på att bronsföre-
målen framställdes där. 

Bronsskäran från Stenkyrka visar också 
problematiken kring kategorin lösfynd av bron-
ser för frågan är om de inte kommer från för-
störda depåer eller gravar? Det är därtill relativt 
få fynd av bronser överhuvudtaget funna i områ-
dena med möjliga boplatsspår. Frågan om bron-
serna indikerar boplatsområden får då ställas 
utifrån depåfynden och var de återfunnits. Det 
jag kan konstatera är att de har en tydlig anknyt-
ning till de forna myrmarkerna. Vattenanknyt-
ningen framstår som viktig även bl a i gravarnas 

-
gjorde zonerna där bronser deponerades. Andra 
spår som synliggjorts där depåfynden hittats, 
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t.ex. i Gardarve i Fardhem socken får då sättas 
i samband med ritualer kring deponeringarna 
och inte boende.  

Sammanfattning
-

tion mellan de möjliga boplatsområdena och 
samtida fornlämningar och framför allt inte den 
”förväntade” relationen till skärvstenshögar. Det 
är en jämförbar situation med andra boplatsom-
råden i landet där skärvstenshögar saknas på 

som framkommit intill en del av skärvstenshö-
garna kan inte heller ses som ingående i någon 
huskonstruktion. Här kan invändas att det inte 
behöver betyda att de inte gjort det, det kan ju 
också antyda att undersökningsytan var alltför 
begränsad: Frånvaro av bevis är inte bevis på 
frånvaro (Berg 2011:115). Men det stämmer 
då inte i visbyområdet där relativt stora ytav-
baningar har gjorts. Där fanns inga registrera-
de skärvstenshögar intill de huslämningar som 
kom fram. Det är naturligtvis också en del i pro-

-
sat sig att metoden med stora ytavbaningar har 
varit den mest framgångsrika. I sammanställ-
ningen av antalet skärvstenshögar som totalt 
uppgår till 214, är det tre socknar som har fler 
än 10 registrerade lokaler med skärvstenshög-

också de platser som jag tagit upp som möjliga 
boplatsområden. Längs den västra kusten, från 
Västerhejde till Eksta, är det ytterst få skärv-
stenshögar registrerade, medan däremot rösen 
och skeppssättningar är mer frekvent förekom-

-
ro kan bero på ofullständiga uppgifter, invente-
ringsluckor osv. men det stärker inte tolkningen 
av att skärvstenshögar är boplatsindikerande. 
Då jag valt att ta med alla lokaler med skärv-
stenshögar på Gotland kan de mer glest spridda 
visa den äldre järnålderns bebyggelseområden 

-
bebyggelsen. Det i sin tur måste som tidigare 
nämnts inte betyda att de hör ihop tidsmässigt 
utan kan också visa att stengrundsbebyggels-

Så 
svaret på frågan om skärvstenshögarna entydigt 
indikerar boplatser blir generellt sett ett nej. 
De visar däremot var olika aktiviteter ägde rum 
under bronsåldern och var en del av det land-
skap där människor levde sina liv. 
Kustanknytningen för bronsålderns synliga mo-
nument i form av rösena och skeppssättningarna 

det också för de synliggjorda möjliga boplatser-

är att området kring Lina myr i gothemstrakten 
på den östra sidan sträcker sig inåt land och här 
ligger både rösen och skepp. Gravarna ligger i 
ett stråk över inlandet från Gothem i öster mot 
stenkyrkaområde i väster. I det inre av det strå-

de två kustsocknarna i var sin ände av stråket. 
Monumenten uppfattar jag som sakrala miljöer 
men de miljöerna har skiftat i betydelse över tid. 
Där det synliggjorts andra lämningar är de inte 
alltid samtida med de synliga monumenten utan 

boplatser föreligger en närmare relation mellan 

avstånden varierar. I Pryssgården i Östergötland 

boplatsen men de anses inte höra samman (se 
kap. 3). Från t.ex. boplatserna i Skåne sker det 
förändringar över tid i gravarnas placering och 
främst då under bronsåldern. Där synes det i 
första hand ha varit distinkta lägen på höjder 
som eftersträvades, och inte omedelbar närhet 
till boplatsen. Där gravar och boplatslämningar 
inte är samtida har platsen i en del fall tagits i 
anspråk först som gravplats, i andra fall uppför-
des gravarna på äldre boplatser. Det är i några 
fall samma situation på Gotland. Men om man 
här ser utanför de möjliga boplatsområdena och 
deras relation med gravar är det mest framträ-
dande koncentrationerna av rösen och skepp 
längs med kusterna. I första hand ska då rösen 
och skeppssättningar förstås utifrån den över-
ordnade principen vatten-monument-synlighet 
och inte som boplatsindikerande. 

Till skillnad från Gotland råder det i de 

tvivel om att det är boplatser. På Gotland måste 

-
kerhet i om det är en boplats eller annan plats, 
därför att husen saknas. Likheterna är att även 
här kan platser ha haft olika betydelser över 
tid. Gravar i sig är inte boplatsindikerande utan 
de visar liksom skärvstenshögarna att aktivi-
ter ägde rum där under bronsåldern. På en del 
platser uppfördes monumenten över äldre läm-

en zon för de döda. En annan urskiljbar zon är 
våtmarksområden där depåfynden deponera-
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des och de har heller ingen närmare relation till 
boplatsområden.

10.3 Järnålderslandskapet 

med fossila åkrar har det kommit fram äldre 
horisonter under de idag synliga åkerområde-

lämningar inom områdena. Kan man då genera-
lisera och tillskriva de fossila åkersystemen att 
vara boplatsindikerande markörer där man kan 

-
ningarna har varit begränsade där det kommit 
fram anläggningar förutom i visbyområdet. Det 
visar att det förekommit aktiviteter i områdena 
innan de stora åkersystemen kommit till och 
platserna har brukats under lång tid. Den od-
lingsexpansion som inleds under senneolitikum 
och som kan spåras i pollendiagrammen (se bl. a 
Berglund 1999:250f; Pålsson 1977) visar att det 
odlades även innan järnåldern och de fossila åk-
rar som idag framträder har en tidsställning till 

Till järnålderlandskapet räknas även forn-
borgarna in och har de någon relation till de 
områden där det kommit fram osynliga, äldre 
lämningar? De fåtal i kategorin ”övriga borgar” 

områden av bygderna och enligt min mening in-
dikerar de inte alls samtida boplatser. Den typ 
av fornborgar som kan visa var äldre boplats-

-
garna. Intill den i det närmaste totalundersökta 

ett äldre lager dateringar till bronsålder och det 
tolkades som ett boplatslager (Nylén et al. 2005).  
Arnberg framhåller att flatmarksborgarna 
uppfördes både i de områden där människor 
bodde, längs med kommunikationsleder eller i 

-
ger i anslutning till fossil åkermark (2007:135). 

-
platsområden och järnålderslandskapet? Gene-
rellt blir svaret ja på frågan men för att utröna 
hur den relationen ser ut vill jag först återgå till 
fornlämningarnas placering och 1700-talskar-
tan. 
 
Fornlämningarnas placering på 1700-talskartan 
De slutsatser som kan dras utifrån fornlämning-
arnas placering blir mycket översiktlig men det 
går att urskilja olika zoner för var de ligger på för 
markslag utifrån 1700-talskartan men med till-

lägg att de förändras över tid. Skärvstenshögar-

myrmarker, med undantag för de som ligger in-
till gravar och gravfält. De dateras generellt till 
bronsålder och är en del av bronsålderslandska-
pet men det råder osäkerhet om tidsställningen 
för de skärvstenshögar som ligger intill sten-
grundshusen.  Dateringen av skärvstenshögen i 
Tajnums, i Hangvar socken till romersk järnål-
der (se kap. 5) pekar dock mot att skärvstens-
högar på några meters avstånd från stengrunds-
husen hör samman tidsmässigt. Vid en tidigare 
sammanställning jag gjort om skärvstenhögar-

direkt anknytning till stengrundshusen än såda-
na som låg direkt intill.  Med nya data framtagna 
av Gustaf Svedjemo (2013) om avstånden i me-
ter mellan skärvstenshögar och stengrundshus 
är det ändå drygt en tredjedel, 31 % (54 av 172 

närmare än 50 m från närmsta stengrundshus 

som regel i ängsmarker dvs. på samma marker 
som skärvstenshögarna. Det betyder inte att alla 
lämningar måste vara samtida utan just visa att 

jag också påvisa att i de fall där skärvstenshögar 
och rösen följs åt, framgår det tydligt att skärv-
stenshögarna är placerade inåt, mot inlandet, 
dvs. innanför de kustnära rösena. Det kan jämfö-
ras med hur de sörmländska skärvstenshögarna 
placerats. Där har de en vattenanknytning då 

Wigren (1987:132) har med i sin analys visar 
att 220 (83 %) av dem ligger närmare än 500 

-
dast registrerade rösen på 5 % av skärvstens-
lokalerna. Även där rösen och skärvstenshögar 
förekommer på samma höjder över havet är de 
alltså rumsligt separerade (Thedéen 2004:49). 

På Gotland är rösenas placering längs kus-

forna myrmarker och på höjder. Läggs skepps-
sättningarna till accentueras kustanknytningen 

för val av placeringen och här urskiljs de dödas 
zon. Depåfynden har också en vattenanknytning 
men då till de forna myrmarkerna och kan också 
tolkas in i denna överordnande princip.  De få 
fornborgar som kan tidsfästas till bronsåldern 
ligger även de i anslutning till vatten, Gothems-
hammar och vallarna i Tingstäde. De möjliga 
bronsåldersborgarna i Stenkyrka och Gisslause 



123

i Lärbro placerades med utsikt över kusten men 
här tillkommer ytterligare en dimension; de an-

-

ligger på, eller intill det som var ängsmark un-

-
borgarna sätter jag i samband med framväxten 
av det förromerska järnålderslandskapet men 

-
snitt och de markerar därmed var lämningar 

-
merska landskapet överlagras i sin tur av sten-
grundsbebyggelsen.  

Det äldre järnålderslandskapet breder ut 
sig och det bronsålderstida landskap som bara 

kusterna. Det visar inte minst de möjliga och 
mer tveksamma boplatsspår som kommit fram 

inga, med undantag från området kring Mäs-

det sker en förskjutning från kust till inland som 
kan uttrycka en förändring av synen på de döda 
och var gravarna placerades vid övergången till 
järnåldern. Andra förändringar då var att jär-
net introducerades och de stora gravfälten väx-
te fram, och bronsålderns lämningar i inlandet 
överlagrades. 

10. 4 Förändringar från den äldre till den 
yngre bronsåldern på Gotland

Vardag 
En idémässig bakgrund i detta arbete är som ti-
digare tagits upp också att lyfta fram vardagen. 
Det låter sig dock inte så enkelt göras men jag 
vill försöka se bortom frågan om de monumen-
tala lämningarna uttrycker en elit och därmed 
modeller om hur samhällena ”borde” ha varit 
organiserade (jfr Shanks & Tilley 1987:37 och 
deras ”checklistearkeologi” och se kap. 1. 4). De 
förändringar som sker i den materiella kultu-
ren vid övergången från senneolitikum till äld-
re bronsålder är framför allt uppförandet av de 
stora rösena och bronsföremålen och det sätts i 
samband med ett alltmer stratifierat samhälle. 
Under den yngre bronsåldern ökar antalet 
bronsfynd, och skeppssättningarna tillkommer. 
Det är en mycket översiktlig bild av vad som 
sker från senneolitikum fram i yngre bronsål-
der och det ger ju ingen djupare förståelse av 
bronsålderssamhällena. Här tänker jag mig att 
en framkomlig väg kan vara att tänka det var-

dagliga och därmed få andra perspektiv för att 
komma vidare. Jag är dock medveten om att det 
till skillnad från dagens sekulariserade samhälle 
säkerligen inte var någon stark gränsdragning 
mellan sakralt-profant, därför, som Anders Ka-
liff (2008:117) uttrycker det, då fanns det en 
kosmologisk grundsyn. 

Byggnationen av monumenten måste ha 
varit en stor investering både i tid och i arbetsin-

-
ar av rösen visar att de byggdes om och till över 

ideologiska strömningar som manifesterades i 
den kollektiva symbolen - skeppet. Till skillnad 
från de få idag kända hällkistorna från senneo-
litikum som uppgår till ett 40-tal (Bägerfeldt 

sedan uppfördes ha gett återverkningar på hur 
man kunde röra sig längs den gotländska kusten 
och i de angränsade landskapsrummen. Begrav-
ningar och andra aktiviteter kring monumenten 
kan inte ha varit händelser som skedde var dag 
och därför torde den mesta tiden ha ägnats åt 
sysslor för att upprätthålla den dagliga försörj-

-
la endast upptog en liten del av livet för dem som 
deltog i, och utförde ritualerna, så måste det, 
som också Barrett uttrycker det (1994:132) läg-
gas större vikt vid det vardagliga. De vardagliga 
tilldragelserna blir till en struktur då de ständigt 
upprepas och den tränger sig in på samhällets 
alla nivåer (Braudel 1982:17f), även den rituel-
la. Men då måste man även inbegripa de mindre 
iögonenfallande lämningarna för att få en ökad 
förståelse för de bronsålderstida samhällena. 

Förändringar i bebyggelsen mellan den äldre och 
yngre bronsåldern 
Det är lite känt om senneolitiska boplatser på 
Gotland så om det sker förändringar även i be-
byggelsen vid övergången till bronsåldern kan 
man i nuläget inte uttala sig om. Sett enbart till 
de få huslämningar som kommit fram vid explo-
ateringsgrävningar i visbyområdet är det även 
ett mycket litet underlag för att kunna föra en 
diskussion om det sker förändringar mellan den 
äldre och yngre bronsåldern i bosättningsmöns-
ter eller om husen förändras. I andra områden 
märks det förändringar mellan den äldre och 
yngre bronsåldern om än de tar sig lite olika 
uttryck (se kap. 3). Det kan ses i boplatsernas 
rumsliga organisation, i gravarnas utformning, 
i familjestrukturer och hur samhällena orga-
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niserades. Från t.ex. Stora Köpinge i Skåne har 
det också varit möjligt att se den förändringen 
speglad i arkitekturen, och då inte enbart i att 
de tvåskeppiga husen ersattes med treskeppiga 
utan också i husens inre konstruktionsdetaljer 
och i rumsindelningen. Det har både påverkat, 
och påverkats av, den sociala organisationen och 
samhällsstrukturens utveckling (se Gröhn 2004 
och Artursson 2009).  Hustyperna under brons-
ålder går från stora tvåskeppiga hus till treskep-
piga, och de senare tenderar också att minska i 
storlek under den yngre bronsåldern. De två s.k 
stolphus som kom fram vid undersökningarna 
inför utbyggnaden av Värmekraftverket i Visby 
gav dateringar till bronsålder. Det som datera-
des, ett stolphål inne i det ena huset, och härden 
omedelbart utanför det andra, är som tidigare 
nämnts osäkra. De treskeppiga husen i Vibble 
är betydligt mindre vid en jämförelse med fast-
ländska hus, men byggnadstekniken var känd 

få belägg så är det otvivelaktigt så att den nya 
treskeppiga hustypen som från slutet av äldre 
bronsålder ersätter de tvåskeppiga husen i de 
fastländska områdena (se kap. 3) också före-
kommer på ön. Det i sin tur leder tanken till att 
de förändringar som sker på boplatsområdena 
och i samhällsorganisationen på fastlandet mel-
lan den äldre och yngre bronsåldern även har 
ägt rum på ön. Vi har bara p g a avsaknaden av 
stora ytavbaningar inte hittat husen.  När, och 
om så sker är det oerhört viktigt att man är med-
veten om hur blandade områdena kan vara och 
att strategier utarbetas inför undersökningarna. 
Dels i noggrann dokumentation, dels i att det 

anläggningar som kommer i dagen. 
På en ö fanns det också möjlighet att 

kombinera boskapsskötsel och åkerbruk med 
fiske och säljakt som säkert också hade bety-
delse för försörjningen. Det är aktiviteter som 
också avsätter spår i landskapet. Anna Arnberg 
menar att under den förromerska järnåldern på 
Gotland omformade människorna kontinuerligt 
omgivningen genom att de utförde handlingar 
på olika platser. Det omformandet markerade att 
människorna var närvarande och det medförde 
i förlängningen att landskapet hävdades (Arn-
berg 2007:100). Det ses inte minst i framväxten 

-
-

ten av och i andra fall över äldre lämningar. Det 
kan också ge en förklaring till varför inte läng-
re rösen och skeppssättningar uppfördes – de 

behövdes inte längre. De ersattes av gravfälten 

Ölandskapet Gotland
Det förhistoriska gotländska landskapet skilde 

öar; de norra och södra delarna av Gotland var, 
åtminstone under stenåldern, två separata öar 
och på den ”storö” som var kvar bredde myr- och 
träskmarker ut sig. Vattnen i sig behövde inte ha 
avgränsat öarna, det ska nog mer ses som att ha 
främjat kommunikationen mellan människor på 
dem, och utanför. Gotland är en stor ö med en 
yta av 3 140 km2 och har 80 mil kust, så många 
människor på ön även under bronsåldern måste 
ha haft förtrogenhet med vatten och också haft 
sin utkomst från havet. Bronsfynden och andra 
företeelser talar för livliga kontakter med om-
världen, och den kombination av stenskepp-hu-

togs emot och inlemmades i den lokala kontex-
ten. Det kan, som Sabatini skriver, visa att det på 
Gotland fanns en öppenhet till ”de andra” och 
en mottaglighet för innovationer; vilket i sin tur 
kan knytas till resandeerfarenheter och kontakt 
med andra främmande verkligheter (Sabatini 
2007:145 och där anförd litteratur). 

Många områden på ön framträder som 
mycket rika både sett till fyndbild och forn-
lämningar, där Lärbro framstår som ett sådant. 
Visbyområdet har efter de senaste årtiondenas 
exploateringsgrävningar visat en mycket rik, 
”osynlig” fornlämningsbild. Lösfynden av bron-

-
dantag (se kap. 5) medan däremot depåfynden 

-
trala, och visar att de som levde där kunde välja 
att deponera värdeföremål i våtmarkerna. Det 
är också geologiska skillnader mellan de olika 
delarna av ön men att urskilja vad som ska ses 
som centrala områden låter sig inte enkelt göras 
t.ex. utifrån bronsernas spridning. Lärbro skulle 
då framstå som ett perifert område men ser man 

det möjliga boplatsområdena (se kap. 4. 2) ger 
det mer bilden av ett centrumområde. 

Sammanfattning
 Det vardagliga kan vara svårt att spåra men det 
kan, enligt min mening göras om man tänker att 
de vardagliga tilldragelserna som ständigt upp-
repas, blir till en struktur. Då borde vardagen 
ha gett avtryck på alla nivåer i samhällena (jfr 
Braudel, ovan). Monumenten kan då ses som en 
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del även i vardagen och därför kan man inte en-
bart se dessa som uttryck för makt. De sker för-
ändringar i den materiella kulturen mellan den 
äldre och yngre bronsåldern på Gotland och tyd-
ligast framgår det i gravskicket. Att gravskicket 
förändras är välkänt och härvid skiljer sig Got-
land inte från övriga landet. Det svåra är att se 
om det sker förändringar i bosättningsmönster 
och hustyper då underlaget är så litet. Kännedo-
men om den treskeppiga huskonstruktionen har 
i vart fall funnits på ön.  Bronserna talar för liv-
liga kontakter och utbyten med omvärlden.  De 
kontakterna har säkerligen också medfört idéut-

och åtminstone för vissa måste det ha medfört 
en förtrogenhet med vattnet. Att då också före-
ta resor över vattnet var nog inte främmande. 
Visar kombinationen stenskepp-husurna att 
det fanns en mottaglighet för innovationer och 
en öppenhet till ”de andra” visar det ju också 
resandeerfarenheter och kontakter med andra 
verkligheter. 

It is frustrating that settlements can be dif-

(Bradley 2007:168).

10. 5 De problematiska boplatserna

Inledning
Det är inte bara på Gotland som kunskapen och 
vetskapen om boplatslägen från bronsåldern är 

-
landet. Går man utanför landets gränser är det, 
som Bradley i citatet ovan uttrycker det ”frus-
trerande” att inte hitta boplatserna och när man 
så gör är de inte alltid lätta att datera. Här vill 
jag lägga till att det också kan vara en svårighet 

begrepp som används för att undvika missför-
stånd, framför allt i vetenskapliga sammanhang. 

-
lämningar och fornlämningskomplex ska klas-
sas för att kunna listas och hanteras i antikva-
risk praxis. Men boplatsbegreppet är komplext 

därför att spåren efter boplatser kan se så olika 
settlement, site, 

och place. Settlement och boplats är jämförbara 

liksom place
ingen bra översättning till site. Det närmaste är 
i så fall svenskans lokal. På svenska känns den 
senare översättningen inte fullt ut motsvara vad 
som innefattas i det engelska ordet och det gäl-
ler till viss del också för plats, anser jag, för på 

det är. Site skulle i många fall vara ett mer adek-
vat uttryck att använda för alla typer av platser 

uttrycket settlement sites) och varje plats måste 
förstås utifrån sin speciella kontext.  

Plats eller boplats?
Det är få av de här presenterade områdena som 
går att leda i bevis att de är boplatser, för dessa 
platser saknar idag kända huskonstruktioner. 

osäkerhet i vad som daterats och hur husen kan 
ha varit konstruerade. Är det då boplatsområden 
som synliggjorts i Visby med omnejd? De läm-
ningar som där kommit i dagen är otvetydigt 
stolphål till hus och en utgångspunkt är då att 
dessa områden benämns boplatser. De delar av 
ett hus som kom fram i Burs i Norrlanda (nr 7 

-
platskontext. Här menar jag att de hus som 
synliggjorts inte nödvändigtvis behöver vara 
bostadshus men de har ingått i ett bebyggt om-
råde. Stolphusen vid Värmekraftverket (se kap. 
4. 4) kan i analogi med undersökta stolphus från 
andra områden i landet vara någon form av eko-
nomibyggnader. De tre-skeppiga husen i Väster-
hejde var förhållandevis små men det kan jäm-
föras mindre tre-skeppiga hus både från Halland 
och norra Bohuslän (se kap. 3. 2) och tre-skeppi-
ga hus anses som bostadshus. Här kan man dock 
fråga sig om hus I i Vibble med den oregelbun-
det placerade stolpraden, i stället kan ha utgjort 
två små hus som överlagrat varandra.  

Vid tolkning av arkeologiska data måste 
också hänsyn tas till bortodling, luckor i forn-
lämningsinventeringen, och ”feltolkade” forn-

-
gistreras. Man får vara medveten om svårighet-

fram vid en undersökning ska hänföras till en 
plats eller boplats. De listor med lämningstyper 

ges en mycket vid definition på vilka lämningar 
som kan räknas till boplats (se kap. 5. 1). Där 
anges för boplats att de ingående lämningarna 
ska bedömas höra samman kronologiskt och 
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funktionellt och avståndet mellan dessa läm-
ningar inte ska överstiga 20 meter. Stratigrafin 
kan vara avgörande men den är ofta svårtolkad 
och lämningar som ligger tillräckligt nära 
varandra och bedöms höra samman har i flera 
fall daterats till olika tider. Här måste man på 
varje plats ta hänsyn till tidsdjupet och mång-
tidigheten för att förstå att platsen under olika 
tider kan ha haft olika betydelser. 

I de områden som jag diskuterat som möjli-
ga boplatser kan inte alla synliggjorda lämning-
ar sättas i samband med ”hus och hem”. Mat och 
matlagning kan knytas till ceremonier och riter 
som utfördes i anslutning till skärvstenshögar 
och gravmonument. Många andra aktiviteter 
avsätter också spår och det kan ha eldats, stängs-
lats och uppförts andra mer eller mindre stabi-
la konstruktioner och problemet uppstår hur 
de ska skiljas åt. Skärvstenshögarna som ofta 
anses indikera boplatser visar sig inte alls göra 
det utifrån de få områden där det kommit fram 
huslämningar på Gotland. De lämningarna har 
synliggjorts därför att områdena skulle exploa-
teras. Skärvstenshögarna utgör heller ingen ho-
mogen fornlämningsgrupp och de måste tolkas 
utifrån de sammanhang de ingår i. Som jag tagit 
upp tidigare (ovan och i kap 5) har där skett oli-
ka aktiviteter och de uppträder i olika kontexter. 
Den av Nylén tidigt framförda tanken att de ut-
gjort bålplatsen där de döda brändes och senare 
Kaliff som ser skärvstenshögen som ett kultred-
skap med elden som det viktiga rituella mediet 
är en av dessa kontexter (Nylén 1958: 34; Ka-
liff 2008:129). Skärvstenshögarna i t.ex. Bönde 
i Lau kan inte sättas in i ett gravsammanhang 
utan de får i stället kontextualiseras med de 
lämningar som synliggjordes vid de arkeologis-
ka undersökningarna. Andra synliga lämningar 
i områden med sammansatta lämningar indi-

och som jag ser det utgör områdena, om än frag-
mentariska, delar av bronsåldersmänniskornas 
livsmiljöer. Man kan se platserna som arenor för 
handlande och möten (Björhem & Magnusson 

liv rörde sig mellan olika platser eller stationer, 
enligt Torsten Hägerstrands begreppsapparat 
som Björhem & Magnusson Staaf applicerar 

boplatsforskning

Var ska boplatserna sökas?
Generellt kan det gotländska bronsåldersland-
skapet också delas in i arenor eller som jag här 
använder; olika zoner. Vid vatten och längs kus-

utgör zoner för deponeringar. Ett sådant områ-

gjorts. I övrigt har inga undersökningar företa-
gits i området så några osynliga boplatsspår har 
inte kommit fram. Gravarna ligger i ett stråk från 
havet upp mot depåfyndet i den forna myrmar-

gravarna och myrmarken. I eskelhemsområdet 

stenåldern och fram till mellersta järnålderns 

sammansatta lämningar är det en liknande bild 
-
-
-

att det vid undersökningar av stengrundshus 
har kommit fram äldre kulturlagerhorisonter 
i 13 av 71 undersökta, eller delvis undersök-

med stengrundshus i t.ex. Vallhagar i Fröjel 
socken och Solsänget i Levide spår efter äldre 

. Det som fram-
går är att skärvstenshögar och husgrunder i så 
många områden har en tydlig relation då de ofta 
återfinns inom samma områden och på samma 

-

Fig. 10. 2. Antal skärvstenslokaler och avstånd i meter till 
närmsta stengrundshus. Av de 172 lokalerna är det 31 % 
(54 skärstenslokaler) som ligger närmare än 50 m till en 
husgrund.  
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(av 172) som ligger på ett avstånd av 1 km el-
ler längre från en husgrund. Således är det 83 
% av lokalerna som är närmre än 1 km från 

daterade till förromersk och romersk järnålder 
på fastlandet (se kap. 3) och några få på Gotland, 
bl a den tidigare nämnda skärvstenshögen intill 
ett stengrundshus i Hangvar socken. Den visade 
sig vara samtida med huset (se kap. 5. 1). Men 

inte närhet alltid vara liktydigt med en tidsmäs-
sig närhet. Skärvstenshögar vill jag i första hand 

-
ringar som motsäger detta. Det menar jag beror 
på att begreppet skärvstenshög dels är så vitt 

-
het inte behöver vara liktydigt med samtidighet. 
Skärvstenshögar från olika tider har inte heller 
fyllt samma funktion.  De från järnålder ska möj-
ligen ses mer i betydelsen av kokstenshögar. 

Ser man till de två områden som i fornläm-
ningsbild framträder som rika, lärbroområdet 
och mästermyrområdet accentueras relationen 
mellan skärvstenshögar och stengrundshus. I 

men här är det påfallande att skärvstenshögarna 
Fig. 10. 3. Skärvstenshögar i relation till stengrundshusen 
(kartan framställd av Gustaf Svedjemo 2013).

Fig. 10. 4. Utbredning av bronsålderns fornlämningar i jämförelse med stengrundshusen i lärbroområdet (kartan framställd 
av Gustaf Svedjemo 2013).
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med få undantag ligger på eller intill ängsmark 
och där finns också husgrunder. I mästermyr-

depåfynd som jag inte har kunnat plotta ut på 
1700-talskartan utan enbart till sockenhemvist 

-
na myren som även en del rösen gör. Här fram-

vid kusten och de saknas norr och nordost om 
Mästermyr där skärvstenshögarna återfinns på 
ängsmarkerna vid eller intill stengrundshusen. 

Det som framgår är alltså att skärvstens-
högar, fossil åkermark och husgrunder åter-

 och 
här ser jag att boplatslägena kan sökas. Därmed 
inte sagt att det är en boplatskontinuitet från 
den äldre bronsåldern fram till stengrundshu-
sens uppförande, men däremot en kontinuitet 
i bosättningsområdena och där boplatslägena 
har skiftat över tid. Det är av vikt att se till hur 
lämningarna inom områdena ligger i förhållan-
de till varandra och nogsamt göra en avvägning 
mot vad som synliggjorts från tidigare arkeo-
logiska undersökningar.  Under den långa tid-
rymd som människor nyttjat områdena har de 
förhållit sig till de lämningar som redan funnits 

på plats och de som samtidens människor ad-
derade. De olika tidshorisonterna i områdena 
tyder på att man valde att knyta an till de äldre 
lämningarna på olika sätt. De stolphål som kom 
fram t.ex. i Stenkyrka kan rent hypotetiskt vara 
äldre än de intilliggande skeppssättningarna. Då 
gravarna anlades på denna plats kan det ha va-
rit en medveten handling för att inkorporera de 
äldre lämningarna och de blev då en del av de 
människornas historia. 

Grötlingbo 
-

liga fornlämningar intill dessa platser får repre-
sentera vad som kan dölja sig under markytan 

-
na platser ger också en potential till mycken ny 
kunskap om sådana ”titthål” kunde följas upp 
på ett mer systematiskt sätt. En sådan uppfölj-
ning har gjorts i forskningsprojektet Fornläm-
ningar i odlingslandskapet som startade i början 
av 2000-talet. Det inriktade sig främst på de 
vikingatida skattfyndplatserna i syfte att med 

-
ra fornlämningar i odlingsmark och att upprätta 
en åtgärdsplan och ett prioriteringsförslag för 
de mest hotade lämningarna (Östergren 2004). 

Fig. 10. 5 Utbredning av bronsålderns fornlämningar och depåfynd i jämförelse med stengrundshus i mästermyrområdet 
(kartan framställd av Gustaf Svedjemo). 
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Framtidens boplatsforskning
Är det då möjligt att få en ökad förståelse för 
innebörden av bronsålderns osynliga boplatser 
och bosättningsområden och deras relation till 
andra mer synliga lämningar? Ja, det anser jag 
men under förutsättning att man är medveten 
om att varje plats, oavsett prefix av bo- eller inte, 
måste ses i sin kontext och att det inte går att 
dra alltför generella slutsatser om vad olika läm-
ningar indikerar. Här är skärvstenshögarna en 
sådan lämning och närvaron, eller frånvaron, av 
dem i de här presenterade områdena, kan möj-
ligen ses som att ha löpt som en röd tråd genom 

indikerar det att det skett aktiviteter på platsen 
och då i många fall under bronsåldern, men det 
står tämligen klart att det har varit olika aktivi-
teter. De lämningar som synliggjorts har ibland 
kommit fram av slumpen, och ibland av riktade 
forskningsgrävningar. Det kan ändå konstateras 
att det är större exploateringsgrävningar som 
har varit, och förmodligen framgent kommer 
att vara viktiga för att synliggöra det osynliga. 
Därmed inte sagt att det är omöjligt med riktade 

-
-

ligga en relation mellan de synliga lämningar-
na och de under mark dolda. Även om det från 

det dock exempel på platser som verkar ha över-
givits, som i Nygårdsrum i Vallstena med date-
ringar från senneolitikum till äldre bronsålder 

Bosättningsområden och boplatser från 
bronsåldern på Gotland är en del av det dolda 
kulturarvet –  och rela-
terar till andra samtida synliga lämningar från 
bronsåldern och den äldre järnålderns land-
skap. Delar av bronsålderns landskap överlag-
rades av den äldre järnålderns lämningar och 
på de bättre jordbruksmarkerna inåt land också 
av yngre förhistoriska och historiska aktiviteter.   
Bronsålderslandskapet idag är synligt genom 

huvudsak vid kusterna. Det kan vara ett uttryck 
för att kusten hade en annan betydelse under 
bronsåldern för att där gravlades de döda på 
liknande sätt som under epokerna före. När jär-

av myrmalm (Arnberg 2007:109) och kustzo-
nen skiftar i betydelse. Inlandet får en ökad 
roll med fossil åkermark och borgar av Havor-
typ. Sammantaget med andra förändringar vid 
övergången till den äldre järnåldern, som ett 

förändrat gravskick, åkermarkens utbredning 

ha påverkat både idévärlden och hur man såg på 
och utnyttjade den fysiska omgivningen. 

Bronsålderslämningar inåt land på den 
-

riska lämningar men odling under lång tid och 
de lager på lager som avsatts av senare tiders 
bruk har i hög grad gjort åverkan framför allt på 
de mindre distinkta lämningarna. En annan vik-
tig orsak till att inte mer synliggjorts är avsak-
naden av större exploateringsföretag. Gotland 
är glest bebyggt med få större tätorter och stora 
infrastrukturella satsningar som t.ex. större väg-
byggen ligger nog väldigt långt fram i framtiden. 
Men de planerade fortsatta exploateringarna i 
östra Visby kommer att vara viktiga för det är 
mycket troligt att där genereras nya insikter om 
både bronsålderns boplatsproblematik och an-
dra förhistoriska tider. De ”osynliga” lämningar-
na är ju inte så påtagliga men önskvärt vore att 
det ges betydligt mer tid för varje undersökning, 

kan göras av materialet. En sådan viktig analys 
vore att all keramik som kommit, och förmod-
ligen kommer fram i områden som kan knytas 
till en boplatskontext ägnas en lika ingående 
studie som t.ex. Thomas Eriksson (2009) har 
gjort av keramiken i Mälardalen. Keramikana-
lyser kan generera fördjupad kunskap om mat-
hållning, vad som odlades och om, och i så fall 
vad som skiljer boplatskeramiken från andra 
fyndkontexter. Det har inte gjorts någon sådan 
analys av den gotländska bronsålderskeramiken 

-

boplatsforskningen på Gotland; uppföljning av 
de exploateringsgrävningar som görs, riktade 
mindre forskningsgrävningar i de områden som 
här tagits upp samt fördjupade studier av käll-
materialet och då i första hand keramiken. 
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11. SUMMARY

I. Introduction, aim and question formula-
tion 

 The island of Gotland in the middle of the Baltic 
Sea is famous for its rich archaeological rema-
ins of monuments and relics from all pre-histo-
ric periods, and the Bronze Age (1700-500 BC) 
especially is well represented. There are nearly 
a thousand cairns, over 300 stone-ship settings 

-
tations have been made of the social structure 
during the Bronze Age and due to the monu-

-

chieftain. This is good enough but where did the 
chieftain, his family and the commoners live? 

-
centiate essay (Hallin 2002) and they are also 
the focus in this dissertation: to look for the 
traits of settlement areas and settlements. They 
are still rare, not to say totally invisible, but in 

the period in the shape of post-holes, hearths 
and cooking pits. This is true for the exploited 
areas in the eastern part of Visby, the only city 

-
vate, or “dig”, and this can also be understood 

problem to enchase an understanding and new 
ways to interpret. The intention of this study is 
to go deeper into the problems of settlement 
areas and settlements from the Bronze Age on 
Gotland and in doing so hopefully also reach an 
understanding of the living conditions for the 
people who were alive during the Bronze Age, 
not just those who died. 

discoveries through new approaches and deve-
lopment of research methods mean that the evi-
dence of prehistory is consistently reinterpreted 
and rewritten. Research published during the 

and refreshing interpretations concerning sett-
lements and houses from the period in question 
on both a regional and in more comprehensive 
studies across a Scandinavian perspective. With 
few exceptions the settlements from all the 
pre-historic periods are in one way “invisible” 
but during the last decades the context has 
changed, as has knowledge of the settlements 
from the Bronze Age. This is due to continued 
advances in archaeological site enhancement 
by todays Society, and many of the sites are dis-

-
gard, the conviction of my licentiate essay is a 

The excavated burnt mounds on the island, alt-
hough few, contained debris from a domestic 
sphere and they could also be seen in a context 
with other monuments from the Bronze Age, 
mainly the graves. This interpretation is highly 
debated among other researcher today and the 

(!) debate. 
The aim of this study is to reach a deeper 

understanding of the meaning of the invisible 
settlements from the Bronze Age and if there are 

-

and ancient forts. 
The main questions are:

* What is the relation between settlements and 
burnt mounds?

* Are there any relations to the monuments, i.e. 
the cairns and the stone ship settings? 

* 

* Are there any differences to be seen in the 
settlements and in settlement patterns from 
the early to the late Bronze Age?

The theoretical framework is a hermeneutic 
approach in the study of the relations of each 
contemporary types of monuments contextuali-
zed with possible settlements. As Gotland is an 

-
late to the meaning of landscape and islands. To 
get closer to the society and the social organisa-
tion, my aim is also to come closer to the people 
who lived their daily lives on Gotland during the 

of the chiefdoms and the social organisation. 

2. Bronze Age research on Gotland

history from the end of the 18th century with 

in the Gotlandic Bronze Age during the 21th 
century are presented. There are only two 
doctoral dissertations concerning the Bronze 

Got-
lands bronsålder by Harald Hansson. Recently 
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(2013) Joakim Wehlin presented his research 
in Östersjöns skeppssättningar. Monument och 
mötesplatser under ynge bronsålder. 
the fact that research on the Bronze Age hasen’t 
had any main focus on Gotland.  This in con-
trast to research concerning the Stone- and the 

the medieval era on Gotland. Hansson wanted 

same then, i.e., several researchers published 

Age but none on the Bronze Age. 
for me to formulate much of the same reason on 
doing research on the Gotlandic Bronze Age as 
Hansson did over 80 years ago! There has been 
research directed by e.g. the former RAGU, that 

on Gotland, but most of the projects concerned 
singular sites or monuments. The human geog-
raphers at the University in Stockholm conduct-
ed extensive research on Gotland between the 

-

Age 

various periods and debris from domestic activ-
ities has revealed that some of them were dated 
to the Bronze Age. 

The human geographer Dan Carlsson’s 

and   archaeologist Stig Welinder models of the 
prehistoric landscapes from the Bronze- to the 

-
tral in the territory with surrounding acres and 

the ritual places with graves are the focal points 

dimension as crucial because in many sites on 
Gotland there is a layer-to layer situation, with a 
complex mixture of layers from many periods of 
the pre-history. Even though continuity can be 
seen there are also traces of graves covering ol-
der settlement layers and settlements overlap-

time. On, or nearby an older settlement graves 
were placed, later new settlements were laid out 

-
vered a great deal of the sites. The sites got a new 
meaning but the knowledge of the older sites 
remained valid even though parts of it became 

invisible. At Campus Gotland, Uppsala universi-
ty (former Gotland University) a renewed inter-
est in the Bronze Age can be noticed and new 

2000. The projects still concern the monuments, 

of course important but equally important is to 
include the more mundane debris to get a more 
complete understanding of the Bronze Age so-
cieties. 

3. The problematic Bronze Age settlements
As there are few sites on Gotland with real traces 

-
spective to the Swedish mainland where over 
the last decades many sites have been discove-
red with settlements from the Bronze Age. The 

areas outside Malmö in the southwest and also 
in the southeast part surrounding the city Ystad. 
During recent years mostly after rebuilding the 
E4 and E18 roads a huge number of new sites 

the site Pryssgården is an example. On the west 
coast of Sweden there are many settlements 

the Bronze Age were found due to exploitation 
excavations, as many of the other mainland sett-
lements. 

On Gotland there are more modest deve-
lopments in the infrastructure but there can be 

-
risons to the relations to visible remains on or 

-
clude in the example sites given not any, except 
for Uppland, are the burnt mounds in context 
with the settlements. There are graves on, or 
nearby the settlements on the mainland but the 
locations of the graves changed over time. Es-
pecially during the early Bronze Age the grave 
mounds were placed on heights. There can also 
be seen changes from the early to the late Bron-
ze Age on the settlements as in the spatial and 
social organisation, family structure and this 

Not “only” the shift from two- to three aisled 
houses but also in the interior of the houses. The 
last will be hard to compare on Gotland due to 
the few houses found but on the possible sett-
lements sites on Gotland there are either graves 
and burnt mounds, or both, as can be related to 
the settlement remains. 
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4. Sites on Gotland with traces of settle-
ments from the Bronze Age

-
sents contemporary sites that can host remains 
of settlements from the Bronze Age. Earlier ex-
cavations on sites interpreted as settlements in-

-
ted is Liffride in Alskog parish that is an example 

as a plausible settlement area from the Bronze 

in Visby, whereas excavation during the last de-
cade in the vicinity of a similar site revealed the 

South of Visby in Västerhejde parish also the 

carbon dates from the Late Bronze Age. Earlier 

-
gical report and later in literature it is described 
as a settlement from the Late Bronze Age. The 
dates rest on a bronze sickle, probably from one 
of the two stone ship settings on the site. Close 
to these two graves were postholes and a hearth 
assumed to be contemporary with the Stone 

as settlements the evidence of houses lacks alt-

well be seen as domestic remains. The problem 

be house remains or just debris interpreted as 
domestic remains?  The concept of settlement is 
truly problematic. One can conclude that these 
sites are complex with a multitude of periods 
represented and therefore the remains are hard 
to date. The methods used in exploitation exca-

-
ments but the problem on Gotland is that the-
re are so few executed. Where there has been, 
as in the eastern part of Visby and in Vibble in 
Västerhejde parish, there are settlement rema-
ins but few that can be interpreted as house 
foundations. The farming and foresting has also 
damaged parts of the areas. Even so, there are 

-
lements in these areas by e. g thoroughly studies 
and analyses in the areas including test pits. 

mounds on Gotland
There is no consensus how to interpret the burnt 
mounds from the Bronze Age in Sweden, as they 

can be seen as indicators for settlements, as the 
foundation for the cremation pyre and other 
more or less provoking interpretations. Chap-

 is therefor entirely devoted to the exca-
vated burnt mounds on Gotland. The conclusion 

be seen in their context. Some burnt mounds in 
the examples given are in close contact with gra-

-
mains from more mundane activities conducted 
close to the living space, but far from all cannot 

-

burnt mounds on the island. The problems on 
Gotland with the burnt mounds in some cases 
are also their close connection to the stone hou-

plotted burnt mounds sites are also a part of the 
but this mustn’t mean all are 

contemporary. 

-
vings

Chapter 6 is a brief review of some of the exca-
vated graves from the Bronze Age, such as cairns 
and stone ship settings, and also the few rock car-

any relation to the” invisible” or a day- to-day life 
context. The cairns, most of them erected during 
the Early Bronze Age, contain in many cases in-
humations from the early Bronze Age, seconda-
ry graves from the Late Bronze Age and in some 
there are burials even from the Viking Period. 
To interpret the huge cairns as monuments er-
ected for the chieftain is in my opinion incorrect, 
Even in the Late Bronze Age it seems that cairns 
were built, but they never grew as monumental 

ship settings are erected on the island and there 
are known ca 380 of these types of graves. Of the 
excavated stone ship settings 18 % contained 

-
re are just three rock-carvings sites known on 
Gotland.  Of these are two sites depicting more 
than cup marks and feet. One site was found in 

animals, depicted bronze artefacts besides cup 

of carving ships ends at the transition to the Late 
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Bronze Age. The interpretation is that instead 
huge stone ships settings were erected marking 
either graves although some do not contain any 
burial, or could have another role as assembling 
ritual sites. Another conclusion is that both gra-
ve forms mainly were erected in contact with 
water, in many cases close to the coast but also 
inland to the small lakes and swamps. The lat-
ter are today mostly drained. The monuments 
should be understood in a principal context as 
water-monument-visibility and not as indicating 
settlements. Again the concept of settlement is 
problematic and this is important in the context 
whereas one tries to grasp the relations between 
graves and settlement. 

 bronzes categori-

a hazardous category, e.g. persons then did not 
deliberately drop bronzes, as they were too pre-
cious. Bronzes were, and also are, up to 100 % 
recyclable. Bronzes in graves are not so com-
mon, especially not from the Late Bronze Age, 

-
able to draw conclusions from. But have the de-

from a house due to the two hearths and post-
holes on the site. The site Grdarve is close to a 
former marshland, Mästermyr, as most of the si-

cases have excavations been performed at these. 

with the marshlands and not as in connection 
with settlements. 

most of them (48) from the late Bronze Age fol-
lowing a trend that can be traced in the rest of 
Scandinavia. That is, from the Early Bronze Age 
the hoards contain axes, daggers and swords. 
Needles, rings and axes are more common in the 

to the debate among anthropologists and Pola-
ny, the type of exchanges are, according to the 

and can be seen as a down-the-line pattern. The 

as they tend to build clusters around the former 
great marshlands in the south and north on the 
island. This points to the fact that the bronze 

reciprocal society but the hoards to redistribu-
tion from leading centres. 

8. Fossilised Fields 
Archaeological investigations on areas with 

many periods of prehistory and some date to 

-

burnt mounds and graves. These types of areas 

in hectares. The number of sites on the island 
reaches 174, and in context with a map of the 
Gotlandic landscape during the year 1700 one 
can notice that most of them were situated on 

Age cultural landscape but the postholes haven’t 

unearthed remains can in many cases be seen in 
a domestic context. The problems in these are-

the areas presented in chapter four. And one can 
add how to look in these huge areas with exten-

the most successful (but least likely) is to unturf 
the area mechanically with a machine. 

9. Ancient Forts on Gotland
-

terogeneous group of remains but in all there 

forts, lowland forts and forts in marshlands. A 

this can be truth just for a few. Many forts must 
be interpreted in other terms such as ritual si-
tes. Traditionally the forts on the island are seen 

-
ly, in this heterogeneous group of remains some 
are described as ramparts/earthwork dating 

-
torical background of ancient forts in Sweden 
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2011).
There are in the Swedish National Boards regis-
ter 86 ancient forts on Gotland. 45 of which are 

on the two islands Öland and Gotland and da-

This strengthens the common dating to the early 

are exceptions, as two ramparts have carbon da-
tings from the Bronze Age. Among the hill forts 
there are also indications of earlier dates than 

of the hill forts were erected during the Bronze 
Age also on Gotland, as dating from the Swedish 

from the Bronze Age is correct also on Gotland 

-
skirt on strategic sites and had no relation to 
built environments. 

10.  The Bronze Age Settlement sites and 
settlements on Gotland 

The answers to my questions are that it is pos-
sible to reach a deeper understanding of the 
meaning of the invisible settlements and sett-
lement areas from the Bronze Age on Gotland 
and how they relate to the visible remains. This 
is due to the awareness of each site, whether it 
is a settlement site or just a site, must be under-
stood in its own context as general statements 
can hardly be drawn. There aren’t any obvious 
relations in the areas with possible settlements 
and the graves and most of all not the ”expec-
ted” relation to burnt mounds. The burnt mound 
and their absence or presence on the sites in 
this study, can be seen as a ”red thread” through 
this work. Where burnt mounds are present it 
indicates were activities took place during the 
Bronze Age, but it is rather obvious that these 
activities have been multiplied. The invisible re-
mains uncovered in the vicinity of these mounds 
can be, but not in all cases, connected to a do-
mestic sphere. This is in comparisons with the 

burnt mounds on them either, with few excep-
tions. There are in most of the presented settle-
ments on the mainland no doubts for whereas 
the sites are settlements or not because there 
are two- and three aisled houses counted as re-
sidential houses.  On Gotland the concept sett-

lement is not so obvious due to the absence of 
houses. One can conclude that neither graves 
or burnt mounds are indications of settlements 
but were activities took place during the Bronze 
Age. On some sites graves were erected on ol-

a zone for the dead. Another distinct zone were 
the marshlands were bronzes were deposit and 
these zones had no close relation to the settle-
ments. 

-
hejde parish were actually house foundations in 
the form of postholes were unearthed in explo-
itation excavations there aren’t any registered 

5.2) also host possible settlements. This indica-
tes that in areas with burnt mounds different 
activities took place during the Bronze Age and 
was a part of the landscape were people lived 
their daily lives, but the burnt mounds do not 
directly indicates settlements.  

-
tion-excavations are the main method to visuali-
se the invisible but not to exclude the possibility 

settlements. Where there are examples of sites 
with visible remains it can lead to the fact that 
there are invisible remains beneath ground. A 
”layer-on-layer” situation can be seen with ol-
der remains covered by built remains from later 
pre-historic periods.  The people then had to re-
late to older sites and it seems that they found 
it important to connect to people who had built 

that some settlements sites from previous pe-
riods where used as cemeteries. A strategy for 
future archaeological research could be to exca-
vate under the graves from the late Bronze Age 
in the search for settlements from the earlier 
periods. The site Stora Bjers in Stenkyrka parish 

settlements. There are known sites, although 

house have been unearthed. When excavations 
reveal postholes they cannot always be inter-
preted as residential houses as in Nygårdsrum 

covered what was interpreted as an older settle-
ment. The postholes formed two houses, one of 
these were a large house, 136 m2, the other was 
smaller, 36 m2. These two houses can be compa-
red to the two buildings on the hills in Ryssgär-
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det in Uppland, and should be interpreted as a 
part in the ritual activities. Two cairns were la-
ter erected and close to them the excavation also 
revealed the so far only known Cult House on 
the island. The activities on the site seem to have 
ended after the early Bronze Age. The poor do-
cumentation makes it hard to draw conclusions 
but this is a site worth a deeper examination. 

The settlements from the Bronze Age on 
Gotland are a part of the hidden Cultural Herita-
ge- they are invisible but still they do exist and 
many of them relate to contemporary, visible re-

landscape. Parts of the landscape from the Bron-

on the good farmlands inlands were later rema-
ins added. The Bronze Age landscapes are still 
visible as the cairns and the stone ship settings 

be interpreted as the coast meant something ex-
traordinary because the dead were buried the-
re as in previous times. With the introduction 
of iron it was supplied for on the island as bog 
iron from the small lakes and swamps (Arnberg 

-
ded and there were lowland forts erected as e.g. 

changes in burial rites the extended acres and 
the forts, both the ideological and the more phy-
sical exploitation of the landscape changed. 

The Bronze Age remains inland on the good 
soils may be found as fragments but the inten-
sive agriculture and the layer on layer situation 

less distinct remains. Another important expla-
nation is the absence of exploitation investiga-
tion due to the lack of larger investments in the 
infrastructure on Gotland, e.g. roads. The conti-
nued exploitations in the eastern part of Visby 
will be most important because it will probably 
generate new insights on settlements-areas. The 
invisible remains are far beyond substantial but 
in the best of worlds one hopes to get more re-

will stress the importance of ceramic analyses as 
have been done for the Mälardalen area on the 

has conducted. Such thorough analyses will ge-
nerate deeper knowledge of food, the crops and 
types of vessels used in different contexts. There 
has not been any of this kind of analyses on the 
Bronze Age pottery on the island but there is a 
potential to do so both with new material and 

material from the sites presented in this study. 
There is more than one way to go further in the 

-
cavated sites, and areas to be exploited, especial-
ly in the eastern parts of Visby, selected research 
excavations on the sites referred to in this study 
and studies of the source material especially the 

Bronze Age even on Gotland.  
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12.1  Kandidat- och magisteruppsatser om 
bronsålder på Gotland

Uppsatser:Vitalis

Uppsatser på kandidat- och magisternivå 
Högskoleutbildningen på Gotland (fram till
1998) och Högskolan på Gotland 
(från 1998-2013)

 boplatslokalisering med hjälp fosfatkar- 
 tering. 

 socken. 

 av boplatslokalisering med hjälp  
 av fosfatkartering. 
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12. 2 Figurförteckning

Kapitel 2
Fig. 2. 1 Teckning av Hilfeling över området kring Baraberget (Gislestam 1994:116). 
Fig. 2. 2 Bronsålderns bebyggelsecentra enligt Hansson. (Teckning Gunilla Runesson, 
 Efter P-E Nilsson 1986). 
Fig. 2. 3 Hanssons karta I över skeppssättningarnas utbredning samt Litorinahavets kustlinje 
 (Hansson 1927). 
Fig. 2. 4  Hanssons kartor II och III visar depåfynd från den äldre bronsåldern och den 
 yngre bronsåldern (Hansson 1927). 
Fig. 2. 5 Två olika modeller av bronsålderssamhället enligt Carlsson och Windelhed (Carlsson
                 1983:35). 

Kapitel 3
Fig. 3. 1 Fosie IV: Boplatser och gravar från SN-Bronsålder (Björhem, Säfvestad 1989:127 och   
 1993:359, 361). 
Fig. 3. 2 Tabell: Varaktigheten i de arkitektoniska traditionerna under senneolitikum och äldre
              bronsålder (Gröhn 2004: 260).  
Fig. 3. 3 Område A och C i Stora Köpinge (Gröhn 2004:378 appendixkartan beskuren).
Fig. 3. 4 Grav- och boplatsområdet i Sannarp, Halland (RAÄ 3:1 och:6) (karta FMIS). 
Fig. 3. 5 Undersökningsområdena i Munkedal, Bohuslän. (Fastighetskarta i skala 1:40 000 ur 
 rapporten. Petersson 2008:4).
Fig. 3. 6 Apalle i Uppland Plan över huskonstruktioner, skärvstenshögar, större hägnader, brunnar 
 och lertäkter (Ullén 1997:52).
Fig. 3. 7 Översiktsplan över undersökningsområdet i Ryssgärdet (Östling & Eriksson 2007:50). 
Fig. 3. 8 Karta över Pryssgården i Östergötland (Borna-Ahlqvist 2002:14). 

 
Kapitel 4.
Fig. 4. 1   Karta över boplatsområdet med stenskepp vid St. Bjers Stenkyrka socken (Silvén 
                  1953).  
Fig. 4. 2    Plan över UO från 1953 (Sylvén 1954:28f).  
Fig. 4. 3    Skäran från St. Bjers i Stenkyrka socken (foto Gunilla Runesson). 
Fig. 4. 4    Fornlämningsbilden kring boplatsen vid Stora Vikers i Lärbro sn (karta FMIS). 
Fig. 4. 5    Fynd från Stora Vikers i Lärbro sn (SHM bilder). 
Fig. 4. 6    Gardarve i Fardhem under utgrävning (Foto: Carin Häglund). 
Fig. 4. 7    Skiss visande Gardarve Fardhem sn. Skala 1.50 (efter schaktplan ATA). 
Fig. 4. 8    Karta över områdena kring Mästermyr (Moberg 1938). 
Fig. 4. 9    Fyndplatsen vid Gardarve i Fardhem idag och utblicken från platsen söderut över
                   Mästermyr (foto Gunilla Runesson).
Fig. 4. 10 Tabell: 14C-dateringar från Liffride, Alskog sn, 1997 (Hallin 2002). 
Fig. 4. 11 Fornlämningar och markslagsindelning Liffride Alskog socken (efter Carlsson 1994, 
     bearbetad av Johansson 1993)
Fig. 4. 12 Stensättning II i Liffride Alskog socken (Hallin 2007).
Fig. 4. 13 Halsringen i tre delar funnen i stensättning II i Liffride Alskog sn 
    (foto Johan Norderäng).
Fig. 4. 14 Den större stensättningen med hällkistan markerad i mitten, kantkedjan och fynd-
     spridning. (plan av Joakim Wehlin). 
Fig. 4.15 Keramik från st. Bjers i Stenkyrka socken (foto Gunilla Runesson). 
Fig. 4.16 Keramik från Liffride i Alskog socken (foto Johan Norderäng). 

Ängar och Gålrumsgravfältet
                (karta FMIS). 
Fig. 4. 18 Fornlämningskarta över Terra Nova-området i Visby 
   (originalkarta av Dan Carlsson). 
Fig. 4. 19 Karta över det karga ytterområdet kring Visby (Moberg 1938). 



152

Fig. 4. 20 Undersökningsområden i östra Visby (karta FMIS). 
Fig. 4. 21 Undersökta stolphål i stolphålshuset vid Värmekraftverken i Visby 
       (foto Gunilla Wickman-Nydolf). 
Fig. 4. 22 Fornlämningsbilden kring undersökningsområdet  i Vibble i Västerhejde socken 
                  (karta FMIS). 
Fig. 4. 23 Plan över Hus I i Vibble, Västerhejde socken (rapport Wickman-Nydolf 2010:23).
Fig. 4. 24 Plan över Hus II i Vibble, Västerhejde socken (Rapport Wickman-Nydolf 2010:23). 
Fig. 4. 25 En annan möjlig tolkning av hus I, Vibble i Västerhejde socken. (Bearbetning av
                   planen i Wickman-Nydolf 2010). 
 
Kapitel 5
Fig. 5. 1 Diagram visar de socknar med möjliga boplatsområden och antal lokaler med 
                skeppssättningar, skärvstenshögar och rösen. 
Fig. 5. 2 De 177 lokaler med skärvstenshögar på Gotland (kartan framställd av Gustaf Svedjemo)
Fig. 5. 3 Offerröse III under utgrävning vid Lautersgårdarna på Fårö (Claesson 1933, ATA). 
Fig. 5. 4 Gjutformsfragment från Överstekvarn Lummelunda socken (SHM bild).
Fig. 5. 5 Röse II i Överstekvarn Lummelunda socken (Stenberger 1940). 
Fig. 5. 6 Sektioner av röse III Överstekvarn, Lummelunda socken (Stenberger 1940).  
Fig. 5. 7 Rakkniven funnen i gravröset Överstekvarn Lummelunda socken (SHM bild). 
Fig. 5. 8 Tabell: TL-dateringar erhållna i Liffride, Alskog 1996 (Hallin 2002). 
Fig. 5. 9 Koncentriska cirklar i skärvstenshög E (foto Gunilla Runesson). 

Fig. 5. 12 Antalet inventerade skärvstenshögar/län i Sverige (Victor 2007:238). 

Kapitel 6
Fig. 6. 1 Utbredningen av alla registrerade rösen på Gotland (karta framställd av Gustaf 
              Svedjemo).
Fig. 6. 2 Kauparveröset i Lärbro socken (foto Gunilla Runesson). 
Fig. 6. 3 Utbredning av skeppssättningar på Gotland (karta framställd av Gustaf Svedjemo). 
Fig. 6. 4 Fornlämningskarta över området med skepssättningar i Rute socken (karta FMIS). 
Fig. 6. 5 Det undersökta skepp II i Alskog socken (foto Gunilla Runesson). 
Fig. 6. 6 Gravgömman i skepp II Alskog socken (foto Gunilla Runesson). 
Fig. 6. 7 Hägvideristningen i Lärbro socken (Burenhult 1973:98f). 
Fig. 6. 8 Teckning av Fåröristningen (Broström 1999, FMIS).   

Kapitel 7
Fig. 7. 1 Diagram: Bronsfyndens procentuella fördelning i äldre bronsålder, yngre bronsålder
             och okänd eller osäker datering (Hallin 2002).
Fig. 7. 2 Diagram: Fördelning av antal bronsfynd/period (Hallin 2002). 
Fig. 7. 3 Diagram: Dominerande föremålstyper under äldre bronsålder (Hallin 2002). 
Fig. 7. 5 Karta: Depåfynd från äldre och yngre bronsålder (Hallin 2002). 
Fig. 7. 6 Eskelhemsfyndet (Pettersson 2009:14. (Kartan delvis bearbetad). 

Kapitel 8
Fig. 8. 1 Lokaler med fossil åkermark på Gotland (karta framställd av Gustaf Svedjemo).
Fig. 8. 2 Fornlämningskarta över Ekeskogs i Kräklingbo socken (Johansson 1993). 
Fig  8. 3 Fornlämningsbilden kring Bönde i Lau socken (karta FMIS). 
Fig. 8. 4 Fornlämningsbilden i Vinarveområdet i Rone socken (karta FMIS). 

Kapitel 9 
 på Gotland (karta framställd av Gustaf Svedjemo).

Fig. 9. 2 Havorborgen i Hablingbo socken, Gotland (Nylén et al. 2005). 
Fig. 9. 3 Gothemshammar med vallen över udden markerad samt ritning av vallen och gropsystemen  
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 (Wallin et al 2011:7 och 27). 
Fig. 9. 4 Fornborgen, RAÄ 70 i Tingstäde (Manneke 1997:25).
Fig. 9. 5 Hilfelings avteckning (Gislestam 1994). 
Fig. 9. 6 Fornlämningsbilden på norra Gotland med den föreslagna 11m strandlinjen under 
                mellersta/yngre bronsålder (Kartan framställd av Anders Bornfalk Back 2011).
Fig. 9. 7 Fornborgen vid Gisslause i Lärbro, RAÄ 117:1 (foto Gunilla Runesson). 
Fig. 9. 8 De tre klintarna med en fornborg i Stenkyrka sn. (Karta FMIS).
Fig. 9. 9 Stenkyrka RAÄ: 23 med den av gråsten uppbyggda muren (foto Gunilla Runesson). 
Fig. 9. 10 Övriga registrerade fornborgar på Gotland (karta framställd av Gustaf Svedjemo).

Kapitel 10
Fig. 10. 1 Möjliga boplatsområden på Gotland (karta framställd av Gustaf Svedjemo). 
Fig. 10. 2 Diagram: Antal skärvstenslokaler och avstånd i meter till närmsta husgrund.  
Fig. 10. 3 Karta: Lokaler med skärvstenshögar i relation till stengrundshusen (karta framställd av   
 Gustaf Svedjemo).
Fig. 10. 4 Utbredning av bronsålderns fornlämningar i jämförelse med stengrundshusen i
                 lärbroområdet (karta framställd av Gustaf Svedjemo).
Fig. 10. 5 Utbredning av bronsålderns fornlämningar i jämförelse med 
                stengrundshus i mästermyrområdet (karta framställd av Gustaf Svedjemo).
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