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Debatt 

Kring en avhandling om Gotlands kulturlandskap 

Dan Carlsson. Kulturlandskapets utveckling på Gotland. Kulturgeografiska Institutionen, 
Stockholms Universitet, Meddelande B 49. Stockholm 1979. 167 s. ISBN 91-7400-104-3. 

Ar 1968 upptäcktes en tidigare ej uppmärk
sammad typ av blockformade, vallomgär-
dade fossila åkrar på Gotland. De var ofta 
ordnade i stora system. En första presenta
tion med tillhörande diskussion gjorde Sven-
Olof Lindquist i Norwegian Archaeological 
Review 1974, varefter inventering och bear
betning av materialet med tillhörande arkeo
logiska provundersökningar har skett av Dan 
Carlsson och Bengt Winddhed vid Kultur
geografiska institutionen vid Stockholms uni
versitet. Viktigt källmaterial har varit det 
äldre lantmäterimaterialet. En intressant in-
ventcringsteknik har flygrekognosceringen ut
gjort. Dan Carlssons uppgift har varit att uti
från vissa nyckellokaler som intensivstuderats 
utarbeta en generell översikt över materialet 
och de bebyggelsehistoriska utgångspunkter 
det ger. Winddhed har koncentrerat sig på 
en enda lokal, Vinarve i Rone. 

Resultatet av Carlssons arbete presenteras 
i doktorsavhandlingen Kulturlandskapets ut
veckling på Gotland år 1979. Arbetet utgör 
ett friskt och spännande bidrag till den långa 
serien av Gotlandsarbeten som präglats av 
bl. a. Mårten Stenberger och Erik Nylén. 
Metodiskt och teoretiskt skiljer sig Carlssons 
arbete från de äldre genom starkare inslag 
av modellbyggande, längre tidsperspektiv 
och cn strävan mot förklaringsdiskussion. Av
sikten är att bygga upp en generell modell 
över det agrara landskapets rumsliga och 
funktionella förändringar över tiden, från 
bronsålder till medeltid. I centrum står för
delningen av fossil åkermark och stengrunds-
bygden, i mindre omfattning annat arkeolo
giskt källmaterial. En rekonstruktion av sten

grundsbygdens omfattning jämförs med 1600-
talets kulturlandskap såsom det framträder i 
de kartor som presenterades av Ivar Moberg 
år 1939. En utgångspunkt för D. Carlssons 
resonemang är att 1600-talets kulturlandskap 
i princip överensstämmer med medeltidens. 

I en metodisk och teoretisk inledning redo
gör förf. för lantmäterikartorna och tar upp 
en diskussion kring tolknings- och represen
tativitetsfrågor. Ett särskilt intresse ägnas 
kontinuitetsbegreppet. Carlsson ansluter sig 
till Staffan Helmfrids uppfattning att kon
tinuiteten skall ses som ett långvarigt utnytt
jande av territoriet, något som inte utesluter 
omflyttningar inom detta. Vad gäller för
ändringsfaktorer diskuteras befolkningsför
ändringar, agrar teknik och klimat, dock 
utan utförligare referenser till Stig Welin
ders analys av detta. Särskilt intressant är 
Carlssons antydningar kring tidig gränslägg
ning av mark med tillhörande privatisering 
samt det agrara samhällets inneboende trög
het och konservatism, något som kan leda 
till att den agrara tekniken ej kunnat mot
svara behoven. Detta kan medföra en exploa
tering av marginalområden. Förändringspro
cessen i kulturlandskapet kan därmed ses 
som en sekvens av krissituationer. 

Avhandlingens huvudavsnitt utgörs av a) en 
litteraturgenomgång rörande Gotlands be
byggelsehistoria från bronsålder till tidig me
deltid, b) en analys av det egna fältmate
rialet, samt c) en resultatsammanställning. 
I centrum står helt naturligt frågan om sten
grundsbygdens "upphörande", en av de 
"klassiska" frågorna i nordisk arkeologi. En 
utgångspunkt är den ovan nämnda uppsat-
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sen av Lindquist, där Carlsson vänder sig 
mot den processudla syn som där framföres. 
Han menar att förändringar i det agrara 
samhället skett snabbare. Detta illustreras 
enligt förf. dels av en övergång från de stora 
åkersystemen till mindre, intensivodlade 
ytor, dels av stengrundsbygdens uppkomst 
med de tillhörande stensträngsystemen. Carls
son tillämpar därvid rumslig och tidsmässig 
analogi, dels jämförelsen med upphörandet 
av celtic fields på kontinenten, dels den 
gängse dateringen på stengrunderna. Därmed 
är några av de viktigaste frågeställningarna 
preciserade: sker förändringarna i det got
ländska kulturlandskapet hastigt och jämnt 
fördelat över hela ytan eller sker de ojämnt 
i en fortlöpande process? Kan man bakom 
förändringar i bosättningsmönster se jord-
bruksmässiga förändringar, t. ex. övergång 
till intensiv brukningsform eller en förskjut
ning från vegetabilisk till animalisk produk
tion? 

I sitt referat av stengrundsbygden påpekar 
Carlsson förekomst av skilda strukturer, dels 
de små enheterna, dels de stora som bildar 
grupper, förenade med stensträngar som be
gränsning av inägomarken. Åkerarealerna 
kan i genomsnitt beräknas uppta ca 1/10 
av den totala inägomarken. översikten över 
den omfattande litteraturen kring den för
modade regressionen under folkvandringstid 
är kortfattad med en utblick över kontinen
tala förhållanden. 

Genom en statistisk analys visar Dan Carls
son att stengrunderna motsvarar ca 800 går
dar. Detta bör rimligen motsvara den totala 
agrara bebyggelsen. En för resonemanget vik
tig och av förf. delvis förbisedd fråga är 
huruvida detta antal motsvarar en bestämd 
tidshorisont eller är produkten av en process 
med ideliga omflyttningar, under vilken även 
andra, nu ej iakttagbara byggnadstyper till-
lämpats. Detta är en kärnfråga vid analys av 
stengrundsbygdens tillkomst och upphöran
de, tidpunkter som av förf. sätts till ca 200 
resp. 600 e. Kr. En successiv övergång till 
andra hus- och gårdstyper kan innebära fort
satt kontinuitet i Helmfrids mening in i ven
del-, vikinga- och medeltid, medan det ar
keologiska materialet skenbart tyder på öde

läggelse. Carlsson anser efter diskussion av 
t. ex. vikingatida silverskatter och andra vi
kingatida fynd att kontinuitet råder vad gäl
ler inägomarkens nyttjande (sid. 42) : "Den 
rumsliga kongruensen mellan 1600-talets går
dar, de vendd-vikingatida lösfynden och 
skatterna, och stengrundsgårdarna tyder på 
att det övervägande antalet historiska gårdar 
har sitt ursprung i en äldre järnåldersgård." 

Grundläggande för resonemangen är ana
lysen av fältmaterialet. Detta utgörs av sten
grunderna, hägnader, röjningsrösen, åkerval
lar och åkerytor samt även skärvstenshögar 
och bryor. Undersökningsmetoderna är främst 
kartanalyser och begränsade arkeologiska un
dersökningar. Kartanalyserna kan betraktas 
som en väg till hypotesbildning, de arkeolo
giska undersökningarna är testerna på hypo
teserna. De stora åkersystemen och andra 
fossila odlingsspår har efter kompletterande 
fältinventeringar lokaliserats på ca 140 lo
kaler med varierande storlek från något 
hektar upp till 200 hektar. Flertalet har 
rumsligt samband med stengrunder. Gränsen 
till de såsom större system betraktade sätts 
vid 5 hektar. Spridningens tyngdpunkt ligger 
på södra Gotland. Carlsson hävdar att de 
stora systemen huvudsakligen tillhör äldre 
järnålder. Vid fem lokaler har undersök
ningar gjorts: Bonde i Lau, Gudings i Alva 
(dvs. nära Havor) , Anningåkra inom Hab
lingbo och Havdhem, Stånga annex och 
Sjonhem nr 4. Till detta kommer den i sam
manhanget ej behandlade Vinarvdokalen. 

På grundval av erhållna dateringar, främst 
genom C14-analyser, drar förf. den slutsatsen 
att de stora åkersystemen anlagts under pe
rioden 500—300 f. Kr. 

De stora åkersystemen sätts i ett visst 
funktionellt samband med fornborgar av låg
landstyp och i princip med en övergång till 
mera stationär bosättning. Utvecklingen går 
från primärenheter mot uppdelning till flera 
separata brukningsenheter (gårdar) , av vilka 
några så småningom utflyttats till inägomar
kens ytterkanter. Vid mitten av romersk järn
ålder har en växande befolkning resulterat i 
den s. k. stengrundsbygden. 

För en närmare analys av stengrundsbyg
den använder Carlsson sex socknar på östra 
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Gotland: Sjonhem, Vänge, Buttle, Ala, Kräk
lingbo och Angå. En jämförelse mellan sten
grundsbygdens omfattning och 1600-talets 
kulturlandskap görs i resonerande text och 
med beräkningar av inägomarkernas omfatt
ning utifrån stensträngarnas verkliga eller 
tänkta utsträckning som yttre begränsnings
linjer. Resultatet blir en rekonstruktion av 
gårdarnas fördelning i grupper eller enstaka 
enheter. En närmare analys görs av Sjon
hem 4, vilken består av en grupp om sju 
gårdar förenade med stensträngar, dessutom 
av fornborg, stort gravfält och skärvstens
högar. Utifrån detta och andra undersök
ningar preciseras bebyggelsestrukturen till de 
nämnda typerna, dvs. dels gårdsgrupper, dels 
ensamgårdar. De skilda gårdsenheterna be
står i genomsnitt av tre stengrunder medan 
inägorna är starkt varierande från 3,3 till 
37,2 hektar, i genomsnitt 17,6. Endast en 
mindre del av inägomarken har utgjorts av 
åker. Odlingen har varit intensiv med göds
ling och i form av ensäde. Boskapsskötseln 
har varit betydande. 

Beträffande den yngre järnåldersbygden häv
dar Dan Carlsson som ovan nämnts i princip 
en kontinuerlig bebyggelse med viss regres
sion, vilken i första hand skall ha drabbat de 
ensamliggande gårdarna, vilka författaren an
ser vara senare anlagda i marginalerna. Inom 
undersökningsområdet beräknas stengrunds
bygden ha omfattat ca 75 gårdar, medan 
1600-talets motsvarande antal uppgår till 72. 
Förf. anser att ca 15 stengrundsgårdar ej 
har kontinuitet till 1700-tal, medan ett 
mindre antal nyetableringar skett. Frågan är 
därmed om och i så fall när en viss öde
läggelse skett eller om det hela får betrak
tas som resultatet av en fortlöpande process. 
I detta sammanhang är undersökningen av 
gården Fjäle i Ala särskilt betydelsefull. Detta 
är ett exempel på en perifert belägen sten
grundsgård, invid vilken lämningar av vi
kingatida och tidigmedeltida bebyggelse kan 
beläggas. Särskilt intressant är därvid om 
kontinuitet föreligger mellan stengrund av 
äldre järnålderstyp och vikingatida stolphåls-
hus. Carlsson kan knappast övertygande ha 
visat detta, men trots alla källkritiska reserva

tioner som kan framföras kommer Fjäle i 
framtiden att vara en nyckellokal i diskussio
nen. 

Dan Carlsson anser sammanfattningsvis att 
landskapet förändras under yngre järnålder, 
detta till följd av en serie omstruktureringar. 
Vissa marginellt belägna gårdar ödeläggs, 
hustyperna förändras och blir därmed svå
rare att lokalisera i terrängen. Gränserna 
mellan inägomark och utägomark förskjuts 
och därmed även bebyggelsens lokalisering. 
Utmarkerna uppdelas och gränsläggningar 
sker. Den bakomliggande förklaringen anser 
förf. i likhet med flertalet av sina kultur
geografiska föregångare vara tvåsädets in
förande. 

Carlsson anlägger ett långt tidsperspektiv 
men ser i princip kontinuitet över tiden med 
förhållandevis hastiga förändringar vid två 
tillfällen, dels vid mitten av romersk järn
ålder i samband med stengrundsbygdens till
komst, dels vid den yngre järnålderns början. 
Detta sammanfattas i en modell som på ett 
grafiskt-rumsligt mycket pedagogiskt sätt 
sammanfattar hans resultat. 

Dan Carlssons avhandling ansluter väl till 
den nu tämligen långa serien av kulturgeo
grafiska arbeten med arkeologiskt innehåll. 
Metoderna liknar de i tidigare arbeten an
vända, dvs. kartanalyser, analyser av fält
material och stickprovsmässiga arkeologiska 
undersökningar med stor tillförsikt till erhåll
na C1 4-dateringar. Texten är resonerande 
och ej teoretiskt överlastad men uttrycker 
ofta den osäkerhet som vidlåter tolkningen 
av materialet. Det är för den arkeologiska 
diskussionen mycket centrala problem som 
här tas upp. Carlsson får därmed räkna med 
att hans resultat och underbyggnad kommer 
att utsättas för särskilt ingående granskning. 
Detta framgår tydligt av Erik Nyléns genom
gång, skriven parallellt med denna anmälan. 
Dessa båda uppsatser bör därför betraktas 
som en enhet där kritiska synpunkter fram-
föres utifrån skilda arkeologiska utgångs
punkter. 

Avhandlingen är lättläst, klart disponerad 
och logiskt uppbyggd. Som kritik kan anföras 
att källförteckning saknas. Referenserna är 
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något ofullständiga (jfr Nyléns synpunkter) 
och de många analyskartorna över sten
grundsgårdarna i undersökningsområdet sak
nar nummer enligt Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregistcr. Som mera övergripande 
anmärkningar gäller en viss oklarhet i be
gränsningen av källmaterial (gravfälten be
handlas ej, ej heller fynd, bildstenar m . m . ) , 
något som begränsar värdet av slutsatser och 
modell. Därtill kan sägas, att huvudtesen, 
dvs. modellen, ej klart diskuteras mot och 
jämförs med den alternativa, processudla 
förändringen. Carlsson är därmed en aning 
låst vid sin egen uppfattning, och det känns 
som om han ibland försöker pressa in sina 
resultat i en på förhand given ram. En annan 
brist är att Vallhagarundersökningen inte 
tas upp i någon större omfattning. De båda 
Vallhagarpublikationerna är en djup brunn 
att ösa ur när det gäller att finna utgångs
punkter och jämförelser, inte minst vad gäl
ler hustyper och kronologi. 

För en arkeolog med källkritisk skolning 
är det naturligt att granska förf:s analys av 
källmaterialet, dvs. dels de stickprovsmässiga 
arkeologiska undersökningarna, dels tolk
ningen av stengrunder och stensträngar så
som de framträder på de schematiserade 
analyskartorna. En omsorgsfull granskning 
av erhållna undersökningsresultat, t. ex. vad 
gäller stratigrafiska iakttagelser och hållbar
heten av C1 4-dateringar, leder ofelbart till 
att många påståenden i avhandlingen kan 
diskuteras. Detta är den generella problema
tiken vid tolkning av mycket begränsade un
dersökningsytor, något som Carlsson kanske 
borde ha betonat hårdare. Det skulle föra för 
långt att i detta sammanhang i detalj redo
visa exempel på källkritiska svagheter, men 
några antydningar kan göras. 

En viktig utgångspunkt är dateringen av 
de stora åkersystemen. Dan Carlsson fram
håller att blockfonnen med de omgärdande 
vallarna är en funktion av årdret, ett red
skap som på Gotland användes in på 1800-
talet (sid. 50). Äkerytorna går sällan att sä
kert datera (sid. 50) och ofta har anmärk
ningsvärt sena dateringar erhållits (sid. 102). 
Tre undersökningar kan nämnas: Bonde, An-
ningåkra och Stånga annex. I Böndelokalen 

finns en boplats med bronsåldersdateringar, 
enligt Carlsson inkomponerad i ett omgivan
de åkersystem på ett sådant sätt, att det sist
nämnda har kronologiskt samband med bo
platsen. Tolkningar av profiler i avhand
lingen kan tyda på motsatsen, nämligen att 
nedskuren kantplöjning mot boplatsen visar 
att åkrarna är yngre. Beträffande Anning-
åkra kan en bronsåldersboplats mycket väl 
ha överlagrats av betydligt yngre stengrun
der och åkersystem. Målsättningen för stick
provsundersökningen vid Stånga annex var 
att belägga en övergång från stora åkerytor 
till stengrundsgårdar, dvs. från extensiv till 
intensiv odling, vid mitten av romersk järn
ålder. Lokalen består av ett omfattande åker
system och en stengrundsgård. Carlsson redo
visar fyra provschakt, varav tre genom sten
grunder och ett i åkervall. Stengrunderna 
visade sig vara komplicerade. Förf. kan knap
past belägga att de ej kan tillhöra förromersk 
järnålder. Underliggande stolphål och årder
spår tyder på tidig odling och äldre, enklare 
bebyggelse, samtidigt som ett C1 4-värde från 
åkervall tyder på en datering till yngre järn
ålder. Åkrar fanns uppenbarligen på lokalen 
redan under förromersk järnålder, men var 
hela systemet utlagt då? 

Frågan är därmed om de stora åkersyste
men överhuvud generellt kan dateras till 
äldsta järnålder och yngsta bronsålder. Det 
säkraste belägget tycks fortfarande vara den 
ej behandlade Vinarvdokalen, och det är 
med spänning man motser Bengt Windel-
heds presentation av detta objekt. I samman
hanget kan även de av Carlsson ibland be
rörda skärvstenshögarna nämnas, befintliga 
bl. a. i Bönder och Sjonhem 4. Vid den för
nyade fornminnesinventeringen på Gotland, 
f. ö. berörd i en ej refererad uppsats av Lars 
Löthman och Sune Jönsson i Fornvännen 
1977, påpekas den vanliga förekomsten av 
skärvstenshögar i omedelbar anslutning till 
stengrunder. Detta innebär att enstaka skärv
stenshögar kan signalera bebyggelse av sten-
gnmdstyp, kanske betydligt yngre än brons-
ålder-förromersk järnålder, vars grunder orb 
stensträngar numera är bortodlade. 

Den av Carlsson refererade uppfattningen 
atl stengrunderna tillhör perioden 200—600 
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förefaller ej vara möjlig att kategoriskt häv
da. Resultaten från Stånga annex kan tolkas 
så, att stengrunder är anlagda tidigare Det är 
även svårt att generellt hävda stensträngar
nas datering till nämnda period, något som i 
sin tur skulle betyda en i tid fastslagen in
ledning av inägomarkens utläggande runt de 
skilda gårdarna. Man frågar sig onekligen 
om de överhuvud nödvändigtvis behöver 
vara så konologiskt synkrona med stengrun
derna som förf. tycks förutsätta. 

Dan Carlsson använder stensträngarnas 
fördelning som underlag för beräkning av 
inägomarkernas omfattning inom de sex 
socknar som utgör hans undersökningsom
råde. Vissa källkritiska reservationer kan 
därvid göras kring hans tolkning av den ur
sprungliga inägomarken. Ofta förutsätts att 
mycket långa partier stensträng odlats bort 
(jfr analyskartor Ala 1 och 2 fig. 100, Sjon
hem 4 fig. 75, Buttle 2 fig. 92, Vänge 5 fig. 
90 e t c ) . Rekonstruktionen av undersöknings
området, fig. 118, blir därmed i högsta grad 
att betrakta som en arbetshypotes eller till
fällig modell i en forskningsprocess. 

Därmed över till den viktigaste frågan i sam
manhanget: källmaterialets utsago beträffan
de statiskhet eller förändring. Carlsson tycks 
bortse från att de av honom utnyttjade 
formerna inom undersökningsområdet, dvs. 
stensträngar och stengrunder, såsom de nu 
framträder på en samlad översiktskarta, kan 
vara produkten av en långvarig process och 
ej representera elt statiskt bosättningsmönster. 
En närmare granskning av stensträngarnas 
formationer i landskapet visar, att de ofta 
går omlott och i vissa fall nästan bildar "kon
centriska cirklar" (jfr analyskartorna Buttle 
3 fig. 93, Kräklingbo 2 fig. 103, Kräklingbo 
3 fig. 104, Angå 1 fig. 106 e t c ) . Mot denna 
bakgrund är det onekligen frestande att be
trakta även stengrundernas fördelning som 
resultatet av en process med intern flyttning 
av gårdarna, kanske i takt med mindre juste
ringar av inägomarkerna. I och med detta 
kan en rekonstruktion av stengrundsbygdens 
totala omfattning vid ett visst tidssnitt vara 
mycket komplicerad. Att enbart utgå från 
former i fält och göra kvantitativa jämförel

ser med andra tidshorisonter, t. ex. bebyg
gelsemönstret under 1600-talet, blir källkri
tiskt komplicerat liksom beräkningarna av in
ägomarkens omfattning. 

Förf. kan därmed ej på ett källkritiskt till
fredsställande sätt bevisa följande hypoteser: 

1. De stora åkersystemen faller i tid före 
stengrundbygden. 

2. Stengrundbygden tillhör perioden 200— 
600. 

3. Stengrunder och stensträngar är i tid syn
krona former. 

Att en ständig omfördelning av inägomark 
och gårdsplatser har skett inom stengrunds
bygden och att även andra hustyper har an
vänts torde ej vara någon orimlig mothypo-
tes. Den processudla hypotesen, såsom den 
framlagts av Sven Olof Lindquist, blir där
med det alternativ som Carlsson borde ha 
vägt sina resultat och modeller emot. 

Därmed slutligen några ord om Dan Carls
sons förklaringsdiskussion. Arbetets empiriska 
prägel och omsorgsfulla analys av fältmate
rial och undersökningar dominerar klart över 
dess teoretiska avsnitt och försök till förkla
ringar av förändring. Diskussionen kring folk
mängdens roll känns en aning ofullständig 
liksom framhävandet av ekologiska faktorer. 
Tvåsädets införande med sammanhängande 
ökning av inägomarkernas areal blir den do
minerande förklaringen. En viss fixering 
vid åkerbrukets roll i den agrara produk
tionen kan förmärkas (Dan Carlsson är inte 
ensam om detta bland kulturgeografiskt in
riktade forskare), medan det antydda för
hållandet åker-äng (jfr sid. 195) ej ut
vecklas närmare (jfr Bertil Almgrens recen
sion av Vallhagarpublikationen i Fornvännen 
1957 och där antydda diskussion kring löv
ängens betydelse). En till synes obetydlig 
men måhända viktig detalj antyds i förhål
landet mellan nötboskap och får/get (sid. 
153), där de senare tycks förhållandevis öka 
över tiden. Man frågar sig om förhållanden 
av denna typ kan ha varit viktiga för kultur
landskapets omvandling på Gotland under 
järnåldern. 

Dan Carlsson har i sin avhandling fram
hållit ett tidigare nästan helt okänt fältma-
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terial. Avhandlingen blir därmed trots vissa kommer att leda till en fortsatt konstruktiv 
brister ett synnerligen centralt bidrag till 
den fortsatta diskussionen kring järnålderns 
samhällsförändringar på Gotland och annor
städes. Han har med stor energi och uppslags
rikedom gjort en betydande insats som säkert 

diskussion. 
Ake Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Gotlandsforskning på "nya" vägar 
Dan Carlsson, Kulturlandskapets utveckling på Gotland. 

Avhandlingen är baserad på det material som 
genom initiativ från kulturgeograferna vid 
Stockholms universitet under ledning av 
Sven-Olof Lindquist det sista årtiondet bragts 
i dagen med såväl kulturgeografisk som ar
keologisk metodik. 

I grunden ligger upptäckten av fossila 
åkersystem överlagrade av senare, förhisto
risk bebyggelse, vilken innefattar stengrun
der och västar. Materialet har till stor del 
framtagits av Dan Carlsson vid fleråriga in
venteringar och utgrävningar. Som teoretisk, 
metodisk bakgrund ligger delvis den modell
byggande "nya arkeologin", och utgräv
ningarna är genomgående målinriktade 
punktundersökningar av större eller mindre 
omfattning. 

Det bör här framhållas att metoden med 
punktundersökningar, där avsikten är att er
hålla stöd för teoretiskt uppbyggda hypoteser 
(modeller), bör ses i forskningshistoriskt per
spektiv. Tre generationer arkeologisk forsk
ning kan här utgöra en slags historiskt kon
trollerbar "modell". Den första generationen 
var sällan (ofta av ekonomiska skäl) i stånd 
att utföra större totalundersökningar. Den 
var vidare (kanske främst av denna anled
ning) målinriktad och ville, liksom i dag den 
"moderna arkeologin", få svar på vissa, spe
ciella frågor. Resultaten av de punktunder
sökningar, som var karakteristiska för denna 
tid, tolkades ofta med stor djärvhet. Enstaka 
gravar på ett större gravfält fick "datera" 
fältet, liksom några få undersökta husläm

ningar, borgar och boplatser blev represen
tativa för större områden etc. 

Under 1930- och 40-talen växte en reak
tion mot detta förfarande fram. Det hade 
visat sig att generaliseringarna ofta inte stäm
de och att man måste undersöka "allt" av ett 
objekt för att överhuvud taget veta något 
med större säkerhet. 

Flera exempel finns på totalundersökningar 
av detta slag eller försök till sådana. I fråga 
om gravfält kan nämnas Valsgärde vid Upp
sala, och då det gäller boplatser, utgräv
ningen av husgrundskomplexet Vallhagar på 
Gotland. Den sistnämnda undersökningen, 
som genomfördes under ledning av Mårten 
Stenberger, gällde just några av de huvud
frågor Dan Carlsson tagit upp i sin avhand
ling Kulturlandskapets utveckling på Got
land. Ett entydigt svar på de frågor som 
ställts vid Vallhagar-undersökningens början 
erhölls ej trots att utgrävningarna, som var 
bland de första och största i allsidigt tvär
vetenskapligt samarbete, drevs mot fullstän
dighet med alla de resurser som man under 
1940-talets slut kunde ställa till förfogande. 
Istället tillkom nya och skärptes äldre, hit
tills olösta frågeställningar kring den aktuella 
utvecklingen av det gotländska kulturland
skapet. 

Enligt moderna (1980) mått var dock 
Vallhagar-undersökningen blott till vissa de
lar total, i motsats till utgrävningen av Vals
gärde. Den bör visa på det berättigade i att 
tolka resultaten från begränsade punktunder-
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