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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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sökningar med mycket stor försiktighet, lik
som på svårigheterna att erhålla svar på 
givna frågor även med undersökningar av 
mycket stor omfattning, särskilt om dessa ej 
innefattar alla delar av ett objekt. 

Dan Carlsson representerar återigen en re
aktion, denna gång mot den äldre reaktio
nen. Ånyo talas om målinriktade punktunder
sökningar, och om svar på frågor som man 
kan få med ringa arbetsinsats om man grä
ver på "rätt ställe" etc. Resonemanget är ej 
fel, men det är fel att tro, att det är fråga 
om något helt nytt. Man måste komma ihåg 
att metoden prövats tidigare och då utsatts 
för kritik, vars berättigande verifierats genom 
planmässigt genomförda fältundersökningar. 

Det är ett viktigt material Carlsson pre
senterar, ett material som arkeologerna ald
rig utan kulturgeografernas hjälp skulle fått 
fram. Det är systematiskt och planenligt 
framtaget enligt den "punktundersöknings
teknik" som ovan skisserats. 

Från metodisk synpunkt kan Carlsson dock 
kritiseras för att just detta nya och viktiga 
material redan från början "infekterats" av 
att genast jämföras med de resultat, som 
nåtts på andra håll med bakgrund i betyd
ligt sämre basmaterial än det gotländska. 
Här hade varit möjligt, att utan dessa onö
diga sidoblickar disponera boken som en 
kritisk, intern bearbetning av de viktiga, nya 
gotländska fynden för att pröva hållbarhe
ten av tidigare gjorda slutsatser genom en 
därefter gjord jämförelse. Som det nu är 
(s. 32) kan det med de utländska slutled
ningarna i bakgrunden utförda modellbyg
gandet lätt ge diskussionen en anstrykning 
;'.v "förutfattad mening". 

Dan Carlsson ansluter vidare delvis, dock 
alltid — och detta bör med skärpa betonas — 
under bibehållandet av nödvändiga minimi
krav, till en modern trend för materialredo
visning som, urskillningslöst tillämpad, kan 
få betänkliga följdverkningar. 

Starkt koncentrerat och generaliserat inne
bär denna att först utarbeta en frågeställ
ning av närmast påståendets karaktär. Där
efter vid utgrävningen prioritera det mate
rial som är "relevant" för denna frågeställ
ning och därefter enbart publicera det "rele

vanta materialet". För dem som upplevt den 
"germanarkeologi" som ivrigt utövades i 
Tyskland före och under senaste världskrig 
är dessa resonemang något skrämmande, sär
skilt om vid den följande bearbetningen av 
materialet blott för frågeställningen "rele
vant litteratur" kommer till användning (s. 
31) 

Det som här sagts kan synas som en svart
målning, men bör ses som en varning, då för
ändringens vind nu blåser genom arkeologin 
och dess grannvetenskaper, dit just kultur
geografin hör. 

Det är självklart att en målsättning bör 
ställas vid varje utgrävning, men detta får ej 
annat än till en viss grad påverka urvalet 
av vad som tas till vara. Den slutgiltiga mål
sättningen bör ställas efter utgrävningen, då 
det visat sig, vad materialet självt ger för 
möjligheter. Vidare bör en objektiv total
redovisning av allt material eftersträvas. 

Detta är svårbemästrade ting i en tid då 
allt större fyndmängder i takt med den tek
niska utvecklingen kan tillvaratas, men även 
förstöras, och då en nödvändig prioritering 
måste ske till följd av ofta underdimensione-
rade ekonomiska ramar. Vägen ur detta di
lemma är innovation och utveckling på do
kumentationsteknikens område för att genom 
billig "nedfrysning" av fakta möjliggöra ett 
framtida urval i materialet för kommande 
frågeställningar. 

Situationens allvar kan utläsas av en re
kommendation från det engelska kultur
departementet, (Department of Environment 
October 1975), att vid utarbetandet av ma
terialpublikationer i arkeologi, främst av 
ekonomiska skäl följa ett mönster mycket 
likt det först skisserade. 

En annan metodisk anmärkning är att 
Carlsson som ovedersägliga sanningar okri
tiskt accepterar relativt osäkra antaganden 
och låter dem bli bas och stöd för argumen
teringen. 

Ett exempel är dateringen av stengrun
derna till 200—600 e. Kr. som för flertalet 
av Carlssons frågeställningar är av funda
mental betydelse (ex. s. 38) . Detsamma gäl
ler den liknande dateringen för stensträngar
na (västarna). Då husgrundernas generella 
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datering exempelvis används som bevis för 
tidsställningen av den hittills outgrävda hus
grunden vid Fjäle i Ala (s. 127) där arkeo
logiska undersökningar visar närliggande be
byggelsespår från vikingatid och eventuellt 
vendeltid blir man särskilt betänksam. Just 
ett sådant läge har nämligen tagits till ut
gångspunkt för antagandet om en sen date
ring, i vikingatid, ett antagande vilket av
setts att bli prövat i en till sina huvuddrag 
publicerad forskningsplan (Krasse i Guld
rupe) utarbetad i samråd med kulturgeogra-
fisk expertis (Nylén 1973 s. 30; 1976a s. 62) . 
Det torde från vetenskaplig, metodisk syn
punkt vara klart olämpligt att som bevis 
begagna ett antaget förhållande, som på 
detta sätt ifrågasatts intill forskningsprojek
tets gräns. 

Den snäva dateringen av stengrunder och 
västar till 200—600 liksom antagandet att 
de synliga stengrunderna varit delar av ett 
under denna tid allenarådande byggnads
skick är en del av grundvalen för Carlssons 
bevisföring. Det enda undantag han säger 
sig känna till är en husgrund från ödeho-
burga på Fårö med en eventuell datering i 
sen bronsålder. 

Det förvånande att han inte här näm
ner den för frågeställningen utomordentligt 
betydelsefulla stengrund som totalundersök-
tes i samband med Vallhagar-utgrävningarna 
av A. Biörnstad och P. Lundström på Styr
mansberget i Fröjel. Sekundärt anlagda gra
var inne i husgrunden gav här genom väl 
daterbara artefakter belägg för att grunden 
endera tillhörde första århundradet efter 
Kr. f. eller var äldre (Lundström 1955). 
Carlsson nämner ej heller att flera av de på 
ön utgrävda grunderna gett fynd från äldre 
romersk tid (Biörnstad 1955 s. 964). 

Att kommande utgrävningar även skulle 
kunna avslöja stengrunder med vikingatida 
nyttjandedatering antyds även av en visser
ligen tidig men förhållandevis väl undersökt, 
av Carlsson förbisedd grund med till synes 
påminnande konstruktion från Levide i Vall, 
som genom rikhaltigt fyndmaterial visade 
sig ha använts under denna tid (Lithberg 
1906 och Hansson 1913—1915 ATA) . 

Det finns alltså i fyndmaterialet säkra, av 
Carlsson tydligen okända belägg för att sten
grunder av likartad utformning nyttjats 
minst två hundra år före och kanske även ca 
400 år efter tiden 200—600. Det bör även 
förekommit en ovan jord, nu oftast helt 
omärkbar träbebyggelse från stenålder fram i 
nutid, en bebyggelse som även under den 
"kritiska perioden" 200—600 kan ha funnits 
parallellt med stengrundshusen. Den stora 
treskeppiga träbyggnad, som tillsammans 
med ytterligare några liknande huskonstruk
tioner påträffades av Arne Hallström under 
en större gravanläggning från sen stenålder 
och tidig bronsålder på Vallstenarum i Vall
stena talar för ett sådant antagande (Nylén 
1976a s 52). Likartade konstruktioner från 
Burge i Lummelunda (s. 127 och där anf. 
litt.) och Fjäle i Ala (s. 127 ff.) samt det 
något förbisedda hus nr 8 i Vallhagar pekar 
i samma riktning. 

Stensträngarna eller västarna sätts av Dan 
Carlsson i direkt sammanhang med stengrun
derna och anses liksom dessa tillhöra tiden 
200—600. Sammanhanget anses så sannolikt 
att all förekomst av ensamma hägnadssystem 
skulle indikera bortodlade stengrunder ( t .ex. 
s. 37). Det finns dock exempel på västar 
som bl. a. av stratigrafiska skäl bör kunna 
ges en datering i förromersk järnålder. 

På Vallhagars mellersta gravfält (Nylén 
1955 s. 380) har en väst i husgrundsområ
dets hägnadssystem med avsikt byggts vid 
sidan om och ej ovanpå låga stensättningar 
från mitten av första århundradet f. Kr. 

Stensättningar av denna typ övertorvas er
farenhetsmässigt på 10—15 år, varför deras 
respekterande talar för närhet i tid. En väst 
i anslutning till den ovan berörda husgrun
den på Styrmansberget ges vidare av Per 
Lundström en äldre datering, i första år
hundradet e. Kr. 

Då som ovan nämnts stengrundernas och 
vastsystemens fixering och allenarådande 
ställning inom tidsgränserna 200—600 e. Kr. 
är av så stor betydelse för hela Carlssons be
visföring, kan de förbisedda fakta som här 
framförts kraftigt försvaga dess bärkraft och 
ge möjlighet till andra tolkningsförslag. 

I sin inledande teori och litteraturdiskus-
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sion hävdar Carlsson gentemot andra för
fattares tolkningar av centralproblemet i den 
gotländska kulturgeografiska situationen, de 
två varandra överlagrande kulturlandskapen, 
att förändringen skett senare och mer abrupt 
än som tidigare antagits (s. 32 och 33). Ovan 
gjorda analys av stengrunder och västar tycks 
dock ej ge denna teori det stöd som Carlsson 
vill göra gällande. Av övrigt material borde 
gravfälten ha stor betydelse för här berörda 
frågeställningar. 

Sedan två decennier har väl planerad, 
långsiktig forskning med brett upplagda fält
undersökningar sökt lägga en säker grund för 
studiet av den förhistoriska bebyggelsens ut
veckling på Gotland (Nylén 1971; 1979). 
Metoden har varit följande. Totalundersök
ningar av, om möjligt intakta, gravfält ut
förs för att möjliggöra en noggrann känne
dom om gravfonnernas förändringar. Sär
skild uppmärksamhet ägnas åt en analys av 
vad som är lokalt bundet (exempel genom 
familjetradition) och allmängiltigt för hela 
ön. Den härvid vunna informationen används 
sedan vid en analys av de ca 700 gravfälten. 

Detta sker genom att ett förenklat karte-
lingsförfarande av dessa fält kombineras med 
begränsade avtorvningar och dokumentation 
av sådana detaljer, som visat sig betydelse
fulla för den kronologiska bedömningen. 
Dagsläget för denna forskningsverksamhet är 
att två stora gravfält, Sälle i Fröjel och 
Annelund i Visby, till ca tre fjärdedelar är 
undersökta. De täcker tiden yngre brons
ålder — period IV:2 romersk tid (ca 200 
e . K r . ) . (Englund 1979 och Wennersten & 
Pettersson 1979). Vidare finns ett antal 
mindre, totalundersökta gravfält från för
romersk järnålder (Nylén 1963). Under pla
nering är totalutgrävning av gravfältet vid 
Ihre i Hellvi för att täcka .den ännu ytterst 
fragmentariskt kända tiden 200—800 e. Kr. 
(ett skede där perioden 200—600 av Carls
son däremot bedöms som bäst undersökt och 
känd på Gotland, (s. 34). Vikingatidens 
gravskick är relativt väl känt genom Sten-
bcrgcrs totalutgrävning av den vikingatida 
delen på Ihregravfältet (Stenberger 1962). 
Därtill kommer utförda totalgrävningar av 

gravfälten vid Mölner i Väte och Koppars
vik vid Visby, samt en undersökning av den 
vikingatida delen på det stora gravfältet 
Barshaldershed i Grötlingbo (Mälarstedt 
1979 och Trotzig 1979.) De hittills vunna 
resultaten från denna mångåriga utgräv
ningsverksamhet visar att ytterst viktig in
formation går att vinna på detta sätt. Ett 
påtagligt exempel är upptäckten av de s. k. 
sydkonstruktionerna ("sydstenarna") som 
med regelbundna, kronologiskt betingade 
förändringar kan följas så gott som hela 
forntiden igenom med början i tidig brons
ålder. De kan redan nu, som Carlsson även 
påpekat, just genom sina kronologiskt bund
na fluktuationer ge möjlighet till för bebyg
gelsehistoriska analyser viktiga dateringar 
även på oundersökta gravfält. Först då det 
samlade materialet från de stora gravfälts-
undersökningarna kunnat genomgås och grav
formernas detaljer utväiderats (delvis med 
hjälp av datateknik), kommer dock de av
sedda resultaten av undersökningarna att ge 
full effekt. Möjligheterna att med hjälp av 
gravarna bedöma bebyggelseutvecklingen 
kommer då att öka än mer, och en kombi
nation av forskningsresultaten från de dödas 
och levandes boningar att utmynna i väl un
derbyggda hypoteser. 

Även om man som Carlsson lägger huvud
vikten vid spåren av bebyggelse och agrar 
aktivitet måste gravfälten ges betydande ut
rymme i en diskussion kring kulturlandska
pets utveckling. Det är därför beklagligt att 
behandlingen av detta material visar så stora 
och för totalanalysernas bärkraft så beklag
liga brister. 

Just de äldsta gravfälten kan nämligen ha 
betydligt större möjligheter än det, ej minst 
genom Carlsson framtagna, nog så viktiga 
faktamaterialet från boplatser och åker-
system, att förklara varför och när man på 
Gotland övergick från extensiv, kanske kol
lektivt driven odling av stora arealer, till 
mindre, mer intensivt nyttjade familjejord
bruk. 

Dan Carlsson vill koncentrera skeendet i 
en tidpunkt ca 200 e. Kr. Mot detta talar 
dock allt man hittills vet om gravfälten och 
deras utveckling, liksom inte minst hans egna 
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C1 4-dateringar av de framtagna åkerspåren 
och byggnadsresterna (s. 160). 

Gravfälten från äldsta järnålder och över
gången mellan brons- och järnålder känner 
vi genom koncentrerad, faktacentrerad forsk
ning förhållandevis väl, kanske mer på denna 
ö än annorstädes i Skandinavien. Det råder 
en klar gräns mellan bronsålderns enstaka, 
monumentala anläggningar från den äldre 
delen av skedet och de karakteristiska grav
formerna med bl. a. skeppssättningarna från 
den yngre å ena sidan och de verkliga grav-
fälten från järnåldern å den andra. Skill
naden är relativt lätt att definiera. Under 
bronsåldern begravdes blott ett litet, bestämt 
urval av populationen. I och med järnålderns 
inträde begravs alla eller ett ytterst generöst 
urval. Att just vissa urvalsprinciper tilläm
pats under bronsåldern antyds av resultaten 
från utgrävningen av det mellersta gravfältet 
vid Vallhagar. Fältet som stammar från det 
äldsta järnåldersskedet är sannolikt det i de
talj hittills bäst genomarbetade fornläm-
ningskomplexet på Gotland (Nylén 1955). 
Den ytterst noggranna analysen av benmate
rialet från det till synes helt oplundrade 
gravfältet visade att blott könsmogna indivi
der begravts. Detta tyder i sin tur på en ini-
tiationsrit av något slag som förutsättning 
för gravrätt. Förhållandet bör vara vägle
dande vid bedömande av den föregående 
bronsålderns gravskick. Det mellersta grav
fältet utgör ett i en serie liknande relativt 
små, ibland ganska nära varandra liggande 
fält med tidsställning före Kristi födelse, där 
totalundersökning genomförts. Gemensam 
nämnare för dessa fält är att det osteolo
giska materialet, jämfört med den tidrymd 
fältet nyttjats, visar på så små populationer 
att de ej kan ha överstigit den enskilda fa
miljens ram (Nylén 1963; 1973 s. 24 f.). De 
produktiva enheter de representerar bör där
för varit enfamiljsjordbruk. Vid sidan av 
dessa smågravfält finns ett fåtal fält med 
till synes större befolkningsbakgrund. De hit
tills säkert kända är de bägge ovan nämnda 
från Sälle i Fröjel och Annelund vid Visby, 
vilka bägge tycks sluta att användas ca 200 
år efter Kristi födelse. 

Vad vi hittills vet om gravfälten talar allt

så för en betydligt tidigare etablering än vad 
Carlsson antagit av de konstaterade mindre 
brukningsenheter på familjebasis som, inten
sivt använda, tycks avlösa och överlagra de 
stora, eventuellt kollektivt och extensivt nytt
jade åkerarealerna. 

Ovan har påvisats att stengrundernas da
tering ej heller ger entydigt stöd åt en så 
sen tidsättning, kring 200 e. Kr., som Carls
son antagit. För övrigt är det en märklig 
slutledning att en plötslig, extrem föränd
ring av byggnadsskicket skulle sammanfalla 
med en lika extrem förändring av åkerbruket 
om även på lång sikt ett visst samband kan 
vara möjligt (Nylén 1979). 

En detalj av stort intresse i detta samman
hang är bakgrunden till det nya, intensiva 
åkerbruket. Gödsling av jorden har antagits. 
Det kan dock sättas ifråga om det som Carls
son föreslår, gödslats med hushållsavfall (s. 
83) och genom att kreaturen släppts ut på 
åkrarna innan sådden. Dessa föga effektiva 
rutiner är svåra att se som bakgrund till det 
skarpa brukningsskiftet även om de kombi
neras med nya årder- och plogtyper och en 
eventuell utökning av sädesslagen. En vik
tig fråga är därför: när började spridning 
av systematiskt insamlad kreatursgödsel? För 
detta fordras i allmänhet vinterstallade krea
tur. Märkligt är då att de gotländska sten
grunderna mycket sällan eller kanske aldrig 
gett klara belägg för att ha hyst boskap. Ökli-
matet möjliggör dock och bör även tidigare 
möjliggjort att kreaturen i större utsträck
ning än i övriga Skandinavien kunnat gå ute 
under vinterhalvåret. För ett intensivt åker
bruk nödvändig gödselinsamling är emeller
tid även då genomförbar, om djuren samlas 
i vinterfållor för utfodring (Nylén 1976 b 
s. 382). 

Detta allmänt om de delar av Carlssons av
handling som rör den äldre järnåldern och 
problematiken kring den viktiga upptäckten 
av de överlagrande åkerbruksfaserna. 

I detalj finns även åtskilligt att anmärka 
på Carlsson bevisföring, ej minst då det gäl
ler resultaten från egna undersökningar, lik
som hans sätt att citera litterära stöduppgif
ter för sina påståenden. 
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Några exempel kan nämnas. På s. 18 talas 
om att de intilliggande gravfälten hyser går
dens befolkning från 600 till ca 1050. 

Detta antagande styrkes av endast en grav
undersökning och kan kommenteras med, aft 
vid hittills gjorda bebyggelseundersökningar 
på Gotland, ett huvudproblem just varit, att 
intilliggande gravfält i allmänhet icke visat 
sig innehålla med boplatsen synkrona gra
var. Detta var särskilt påtagligt vid den mest 
omfattande av alla — Vallhagarundersök-
ningen. Bristen på närmare kännedom om 
denna problematik förklarar då också förf:s 
yttrande på s. 42 att "gravfältets belägenhet 
i förhållande till bebyggelsen gör det rimligt 
att anta samtidighet". 

Ett underligt intryck gör även det enkla 
sätt varpå Carlsson avfärdar ett av de verk
ligt stora problemen i skandinavisk forntid, 
den eventuella skillnaden i sociala förhållan
den mellan brons- och järnålder ("ingenting 
antyder att en social förändring inträffat vid 
övergången från brons till j ä rn" ) , genom att 
ur den mycket rika litteraturen kring denna 
fråga endast citera några kortfattade ut
talanden ur en symposieskrift kring ett helt 
annat ämne (s. 33) . 

I vissa fall förvånas man över Carlssons 
sätt att citera sina källor. Förf. till ett på s. 
57 citerat arbete har exempelvis ej konstate
rat "en omflyttning av bygden vid över
gången mellan brons- och järnålder". Istäl
let har han på den citerade sidan med skärpa 
framhållit att "detta icke skall uppfattas 
som en omflyttning". På ett annat ställe (s. 
89) talas om förekomsten av förromersk 
keramik, där den citerade källan uttryck
ligen anger att den berörda keramiken da
teras till romersk tid. 

Märkliga upplysningar ger Carlsson även 
då han på s. 52 påstår att "hus och bo
platser från tiden före stengrunderna är i 
lika hög grad okända (Nylén 1976)". Det 
torde dock vara Carlsson bekant att en aka
demisk doktorsavhandling tidigare behand
lat den rikliga förekomsten av stenåldersbo
platser på ön (Nihlén 1927). Likaså blir en 
specialist på området något förvånad över 
uppgiften, att på ursprunglig plats kvar
stående bildstenar skulle utgöra indikation 

på fast bebyggelse (s. 107). 
Den d d av Dan Carlssons bok som här 

kritiskt berörts gäller i huvudsak ett tidigt 
skede av äldre järnålder. Dess senare del och 
yngre järnåldern samt den viktiga och föga 
diskuterade övergången mellan vikingatid 
och medeltid, granskas av en annan förfat
tare (Åke Hyenstrand). Som ett samman
fattande omdöme av hela Carlssons arbete 
måste dock framhållas det utomordentligt 
viktiga fynd- och faktamaterial som han 
bragt i dagen och den mönstergilla gräv
ningsteknik han nyttjat vid sina punktunder
sökningar. 

Särskilt gäller detta bronsåldersboplatsen 
vid Bonde i Lau (s. 59 ff.) där en helt ny be
byggelsehorisont upptäckts. Spåren av runda 
hyddbottnar och andra iakttagelser gör den
na boplats så märklig att ytterligare utgräv
ningar för fastställande av bl. a. konstruk
tionsdetaljer och kontroll av stratigrafiska 
förhållanden bör förordas. Likaså är under
sökningarna på Stånga annex (s. 70 ff.) be
tydelsefulla utanför avhandlingarnas direkta 
målsättning med tanke på fynden av järn
framställningsugnar som väl faller in i det 
mönster som börjar framträda i forskningen 
kring det äldsta järnet i Norden. 

Ytterligare ett område där Carlssons forsk
ningar och slutledningar ger verkligt viktiga 
bidrag till diskussionen rör gravarnas och 
eventuellt andra fornlämningars egenskap av 
revirmarkeringar och ägogränser (s. 150 ff.). 
Det bör helt naturligt ha funnits en tid då 
befolkningstäthet och social organisation var 
sådan att blott mindre områden var föremål 
för enskilt ägande, och längre tillbaka bör 
ägoförhållandena enligt vad just kultur
geografernas nya upptäckter tycks ange, varit 
än mer diffusa. Under tidig medeltid vet vi 
att det skedet för länge sedan var förbi och 
att jordägandet var i detalj reglerat. Mellan 
dessa två ytterligheter måste en etablering av 
reglerade ägorättsförhållanden och uppdel
ning av åtminstone all brukbar jord ha kom
mit till stånd, en process som säkert bör gjort 
sig märkbar i fornminnesmaterialet. Här finns 
sannolikt mycken information att inhämta. 
Bildstenarnas ändrade placering utanför grav
fälten kan vara en del i denna process och 
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t i den k r ing 700, för ä g a n d e t s rät ts l iga e ta -

bler ing, bö r d å v a r a en vikt ig mi ls to lpe i 

G o t l a n d s bebyggelsehis tor ia och socialpoli

tiska u tveckl ing . 

Er ik Nylén 
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