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Abstract 

Andersson, B. 2016. Delaktighet utifrån? En studie kring olika nivåer av romerska 

kontakter i Skandinavien 0-500 e. Kr. Abroad participation? A study of different levels of 

Roman contacts in Scandinavia 0-500 AD. Faculty of Arts and Humanities, Linnaeus 

University 2016. 

 

Focusing on contacts and influences between Scandinavia and the Roman Empire during 

Roman Iron Age and Migration Period, the essay aims to present a way to divide those 

contacts into different sets of levels. Looking into the archaeological material of four 

Scandinavian places with rich contexts of Roman objects, the central settlement 

complexes of Uppåkra and Gudme and the graves of Öremölla and Hoby, the object is to 

try to classify certain objects into certain levels of connections to the Roman Empire. The 

contacts will be sorted out in levels from “regular” of less importance contacts to 

individual contacts where an involvement of a deeper perspective for the Scandinavian 

society can be identified. 
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1. Inledning 

Järnåldern, och kanske framförallt tidsperioderna som benämns romersk järnålder och 

folkvandringstid, är en tidsepok som alltid intresserat både arkeologer inom yrkets olika 

grader, historiker samt studenter av båda ämnena. Undertecknad är inget undantag. Efter 

att ha fokuserat tidigare uppsatser på andra fenomen och arbetsområden inom 

arkeologiämnet, framförallt järnålderslandskap och fornborgar på Öland, är jag nu 

intresserad av att vidare fördjupa mig i ett ämne jag kommit in på och snuddat vid även 

under tidigare studier, nämligen förhållandet till Romarriket under nämnda tidsperioder. 

Även om man, som i fallet med studien jag tänkt ägna mig åt här, befinner sig på platser 

som faktiskt aldrig varit att betrakta som en del av det romerska imperiet, så ser man ändå 

spår av det. I Sydskandinavien befann man sig alltid på ett visst avstånd från det 

romerska riket, som under sin storhetstid i Nordeuropa närmast sträckte sig till det vi idag 

känner som Storbritannien. Trots detta så har den arkeologiska forskningen gång på gång 

kunnat visa på romerska influenser även här (Ströbeck 2006:114). Trots att man alltså, 

åtminstone geografiskt, befann sig på neutral mark i förhållande till romarna, var man 

fortfarande medvetna om dem. Man kan se att många platser och dess invånare 

uppenbarligen på ett eller annat sätt varit i kontakt med Rom. Kanske på handelsresor 

eller i militära avseenden. Kanske lärde man sig saker från dessa möten så att man 

sedermera inte bara kunde ha med sig material hem, utan även kunskap och idéer. Detta 

ter sig rimligt när man ser till platser där exempelvis byggnader är uppförda med tydliga 

romerska influenser. Kanske fungerade det också så åt andra hållet, att även romarna tog 

med sig någon form av lärdom från kontakterna med skandinaverna. Sammantaget 

mynnar resonemanget åtminstone ut i att fenomenet med romerska kontakter är 

mångbottnat och har flera olika nivåer knutet till sig. 

 

För egen del är dessa fenomen, ämnen och intresseområdet alltså något jag kommit i 

kontakt med genom studier i allmänhet och ämnen för tidigare uppsatser i synnerhet. 

Seminariegrävningen i Sandby borg i september 2014, under min tredje termin som 

arkeologistudent är däremot något som står ut i förhållande till allt det andra. Sandby 

borg är många olika saker, men ur det här perspektivet handlar det också om ytterligare 

en plats där ett romerskt guldmynt återfunnits i fyndmaterialet och framförallt där teorier 

om kontakter med samt resor till den romerska delen av världen väckts (Victor 2015). 
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Även om det, under grävningen jag deltog i, inte gjordes några romerska fynd så är de 

fynden man gjort tidigare ändå en av de saker, tillsammans med flera andra, som gett 

platsen dess uppmärksamhet. Jag som varit intresserad av och följt utgrävningarna både 

före och efter mitt eget deltagande i dem noterade även detta som en av de mer 

intresseväckande aspekterna. Och faktumet att jag sen dessutom fick vara med och gräva 

i borgen var inte heller något som minskade detta nyvunna intresse. 

 

1.1 Syfte 

Det främsta målet för uppsatsen blir således en fördjupad granskning av det romerska 

inflytandet som finns bevarat i det arkeologiska fyndmaterialet från platser i 

Sydskandinavien under romersk järnålder (0-400 e. Kr) och folkvandringstid (400-550 e. 

Kr). Genom att ha materialet och litteraturen som beskriver dessa platser som 

utgångspunkt kommer också fokus läggas på att försöka se något mönster emellan dem. 

Detta kan ta sin form både i tydliga likheter eller mindre gemensamma nämnare, men 

även genom mer eller mindre tydliga skillnader platserna emellan.  

Arbetets syfte blir därmed att dels granska var och i vilken form influenser från Rom kan 

bekräftas i Sydskandinavien och dels om att studera hur det romerska materialet på de 

utvalda platserna sett ut, för att se om det går att finna något mönster i hur nätverken och 

kontakterna kan ha artat sig utifrån likheter och/eller skillnader i materialet. Jämförelsen 

mellan fyndplatserna ska således bli en väg till ett utökat perspektiv gällande vad man bör 

dra för slutsatser kring fenomenet med romerska kontakter i södra Skandinavien. 

 

Jag är också intresserad av att veta om det går att få ut någon mer djupgående information 

av det redan kända faktumet med romerska föremål i nuvarande Sverige och Danmark. 

Finns det något tydligare sammanhang för dessa föremål, som visar på hur och/eller 

varför de återfunnits där de gör, snarare än bara informationen om att de gjort det. 

Förhoppningen är att, i den mån det är möjligt, kunna kartlägga alternativ till varför 

romerska föremål har letat sig hela vägen upp till Skandinavien. Även en kategorisering 

av föremålen i sig kommer att göras, där jag tittar på om det är möjligt att utifrån 

föremålens karaktär, antal eller sammanhang de befinner sig, kunna dela in dem i 

kategorier av betydelse. Kontakterna bakom införseln av dessa föremål skulle på så vis 

kunna delas in i nivåer, exempelvis mer ”vardagligt” förekommande kontra sådana som 

verkar haft stor betydelse och tung innebörd. Kategoriseringen av nivåer ska även 



7 
 

innefatta själva kontakterna, för att se om det går att urskilja olika grader även inom 

dessa. 

 

Fokus kommer att ligga vid ett antal centralplatser samt ett antal intressanta gravar. 

Centralplatserna är intressanta av den anledningen att de tydligt beskriver hur eliten och 

även skikten neråt i ett samhälle kan fungerat. I detta fall bekräftar romerska fyndföremål 

på skandinaviska centralplatser att kontakt med Rom funnits. När det gäller gravar 

innebär dessa ytterligare en nivå djupare mot svaret på frågorna om romerska kontakter 

på individuell nivå. Jag har därför valt att granska det romerska fyndmaterialet från 

centralplatserna Uppåkra i Skåne, samt Gudme i Danmark. De gravplatser jag tänker 

fördjupa mig närmare i är Hobygraven på danska Lolland, samt graven i skånska 

Öremölla.  

 

 

Med bakgrund av detta har jag valt att forma arbetet utifrån, och med hjälp av följande tre 

frågor: 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

• Kan man, utifrån platserna och den typ av kontakter de verkar ha haft med Rom utifrån 

deras romerska föremål, placera in dem som delar i olika nätverk mellan Skandinavien 

och kontinenten? 

 

• Kan olika fyndmaterial, i olika prestigenivåer, också ses som ett bevis för olika nivåer i 

kontakterna? Olika typer av föremål på olika platser kan kanske tala om vilken typ av 

kontakter med Rom man har, och på vilken nivå detta placerar dem i sammanhanget? 

 

• Kan man, utifrån materialet som finns att tillgå, se något mer mönster i hur förhållandet 

till Rom kan ha sett ut? Finns det några exempel där romerska kontakter kan bekräftas på 

individnivå, snarare än på kollektiv nivå i form av plats/samhälle? Och kan man i så fall 

finna några röda trådar till vad kontakterna grundat sig i samt varför de ägt rum? 
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1.2 Material, avgränsning och källkritik 

Materialet som diskussionen utgår ifrån kommer främst att innefatta de svenska och 

danska centralplatserna och gravfälten som valts ut. Till detta material kommer även en 

samling intressanta fyndkategorier som kommer lyftas fram från de olika 

fornlämningarna. Förutom det mer övergripande syftet att studera romerska föremål finns 

det också ett antal fyndkategorier vars föremålstyper är av det mer intressanta slaget i det 

här avseendet. Rikedomar och överlag saker som kan benämnas som högstatusföremål, är 

en sådan typ av föremål. Det är genom dessa man kan anta att länkarna till kontakterna, 

på högre nivå och som innefattar hela samhällen och kulturer, kan synas. Romerska 

dyrbarheter som återfunnits som gravgåvor eller vid centralplatser borde vara de fynden 

som är mest talande för hur kontakterna och utbytet mellan personer på de aktuella 

platserna och Rom, kan ha sett ut och också vad dessa kan ha varit värda i form av 

materiella ting.  

 

En av dessa rikedomar är guld. Romerskt guld, i form av såväl mynt som andra 

guldföremål, som färdats till Skandinavien är såklart något som bör kunna ses som ett 

tecken inte bara på kontakter i form av handel och annat varuutbyte utan kanske även 

kontakter med ett djupare, mer långtgående syfte.  

En annan lämningstyp, som kanske mer passar in i kategorin statusegendom, är 

dryckesserviser. Det finns flera exempel på romerska dryckesserviser som återfunnits på 

skandinaviskt område och detta kommer också att behandlas närmare längre fram i 

texten. Att det är intressant ur kontaktsynpunkt bör det däremot knappast råda något 

tvivel om, då dessa föremål, och dessutom hela uppsättningar av dem, troligen måste ha 

representerat en varuexport av det dyrare slaget (Andersson 2013:35). 

 

Förutom de mer prestigefulla föremålen är jag också intresserad av mer vanligt 

förekommande fyndobjekt med romersk anknytning. Dessa ska tillsammans med 

högstatusföremålen bilda trappan för olika grader av kontakter, där nedersta stegen 

representerar vanligt förekommande, den allmänna kontakten, och leder upp mot 

föremålen som gestaltar de verkligt tunga och betydelsefulla kontaktförbindelserna.  

Den typ av kontakter som jag väljer att benämna som mer ”vanligt” förekommande 

utgörs av exempelvis personer i Skandinavien som ägt romerska glaspärlor, men som 

samtidigt aldrig varit i det romerska riket eller träffat en romare, utan snarare köpt eller 
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fått pärlorna från någon som i sin tur varit iväg och köpt dem av romerska 

handelsresande. Nästa steg utgörs just av de som handlat av, eller på andra sätt kommit i 

personlig kontakt med romare och på det viset kommit över sina föremål. Högst upp i 

stegen befinner sig de makthavare och den elit som genom direkta kontakter med 

motsvarigheter ner på kontinenten gjort affärer och uppgörelser där varuutbyte utgjort en 

del av processen. 

 

Romerska pärlor är ett fyndobjekt som är ständigt återkommande i Skandinaviska 

kontexter, något som visar att det är en vara som var betydligt mer lättåtkomlig och som 

betydligt fler i det skandinaviska järnålderssamhället fick ta del av. Detta gör dem till en 

bra kontrast till föremålen som troligen bara hanteras av den samhälleliga eliten.  

Mängden pärlor och deras mindre ”spektakulära” utformning har däremot gjort dem 

mindre omskrivna i arkeologisk litteratur, i förhållande till exempelvis guldföremål, mynt 

eller glasuppsättningar. Detta gör att pärlor som fyndkategori även i den här texten 

kommer tvingas bli lite mindre omtalat, eftersom det inte finns lika mycket källor och 

information att utgå ifrån när det gäller dem. Fokusen på dem som fenomen och del i 

studien kvarstår däremot. 

 

Ämnets geografiska avgränsning, med andra ord faktumet att det, i stor utsträckning, 

begränsas till södra Skandinavien, beror i första hand på arbetets storlek och omfattning. 

Att inkludera ett större område skulle såklart göra materialet bredare och med största 

sannolikhet leda till fler, eller åtminstone utökade, slutsatser. Eftersom ämnet för 

uppsatsen är specificerat till just kontakter med och influenser från Rom, så blir det 

således fördelaktigt att fokusera sig på ett område som legat nära men samtidigt inte inom 

gränserna för det romerska riket. Hade man istället även valt att granska andra delar av 

Nordeuropa, exempelvis Storbritannien som till skillnad från Sydskandinavien faktiskt 

var koloniserade av Rom, så hade man också haft andra förutsättningar i materialet och 

således även behövt andra infallsvinklar i sina frågeställningar etc.  

 

I gravarna i Hoby och Öremölla har fynd gjorts som tolkats som tydliga indikationer på 

vilka de gravlagda varit och hur dessa kan ha levt och agerat. I det här sammanhanget gör 

det dem intressanta utifrån perspektivet med tänkbart individuella kontakter. Däremot ska 

det klargöras att man inte med säkerhet kan säga att gravgåvorna talar specifikt för 

personerna som ligger där, precis som all arkeologi bygger på tolkningar gäller detta även 
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i de här fallen. Om gravfynden representerar de som begravts med dem eller något helt 

annat, kanske snarare personerna som begravt dem, är inget man kan säga säkert. 

Däremot kan man anta att föremålen som återfinns i gravar, och kanske även 

människorna som begravts där, åtminstone på något vis representerar samhället och 

människorna runtomkring.  

 

Det romerska inflytandet över samtida sydskandinaviska samhällen som kunnat påvisas 

genom arkeologiska utgrävningar, undersökningar och vidare forskning anser jag vara ett 

så pass brett område i sig att det gör sig lämpligt som ämne för en uppsats av den här 

storleken.  

Geografiskt kommer jag också välja ut områden och platser som jag anser vara centrala 

för ämnet och studien. Dessa nyckelplatser blir alltså de som kommer få störst utrymme i 

mitt material. De ställen där fynden är mest intressanta och också de där det finns mest 

litteratur samt andra källor som berättar om dem kommer, naturligt, dra till sig störst 

fokus. 

 

Det är också framförallt det romerska materialet från aktuella fyndplatser som kommer 

redovisas. Även där det finns mycket annat intressant arkeologiskt material att granska 

kommer ändå det romerska vara utgångpunkten för den fördjupande studien. Annan 

information som hör till ämnet kommer i sådana fall enbart redovisas i korthet. 

De geografiska avgränsningarna samt de utvalda platsernas placering i förhållande till 

varandra kommer att illustreras med hjälp av kartbilder (fig. 1). Ett hjälpmedel som med 

fördel kan användas för ändamålet kartbilder är Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök 

som är en del av Fornminnesregistrets (FMIS) databas och som finns tillgänglig på deras 

hemsida (2016).  
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Figur 1. Karta över platserna som studien avser.  

1: Uppåkra, 2: Gudme, 3: Öremölla, 4: Hoby.  

1.2.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer följa en ordning där de utvalda platserna redovisas, först genom en 

översikt om vad det är för plats och sen mer specifikt inriktat på intressanta 

fyndkategorier. Om det här är möjligt att se ytterligare något mönster i huruvida 

kontakterna med Rom var större eller mindre under någon specifik tid under den 

romerska utbredningen, så skulle även detta vara en givande insikt. 

För varje plats kommer ett antal fyndkategorier, som är intressanta och givande för syftet 

att studera olika kontaktnivåer, läggas fram. Platserna, föremålen och de olika sorters 

kontakter som är knutna till dessa kommer således också att jämföras sinsemellan. 

Jämförelsen kommer främst stå mellan mina centralplatser (Uppåkra och Gudme) samt 

mina gravfält (Öremölla och Hoby). Eftersom det handlar om en centralplats och ett 

gravfält vardera i Sverige respektive Danmark finns det utifrån detta också möjlighet att 

se om förhållandena skiljer sig mellan nutida nationsgränser. 
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1.2.2 Definitioner och beteckningar 

De två tidsperioder av järnåldern som uppsatsen i första hand behandlar är romersk 

järnålder och folkvandringstid. Även dessa periodindelningar är i sin tur uppdelade i 

kronologiska avsnitt (fig. 2).  

Förromersk järnålder (500 f. Kr-0) utgörs av periodsindelning i form av A1 (500-300 f. 

Kr), A2 (300-150 f. Kr) och A3 (150 f. Kr-0) (Wikborg 2011:118). 

 

Romersk järnålderns kronologi (0-400 e. Kr) delas in i B1 som innebär år 0-70, och som i 

sin tur delas in i B1a (0-40) och B1b (40-70), följt av B2 (70-160), C1a (160-210/220), 

C1b (210/220-250/260), C2 (250/260-310/320) samt C3 (310/320-400) (Wikborg 

2011:118). 

 

Det samma gäller folkvandringstiden (400-550 e. Kr) där D1 och D2 utgör varsin halva 

av tidspannet (Jøgensen et al 2003). 

Tidsmässigt rör sig alltså romersk järnålder och folkvandringstid om två tidsperioder 

nedbrutna till sju respektive två kronologiska faser vardera. 

 

Figur 2. Kronologiska faser för förromersk järnålder, romersk järnålder och 

folkvandringstid. Från: Jørgensen et al 2003. Bilden är beskuren. 

 

1.3 Det romerska imperiet 

Den nation, stat, stormakt, eller vad man tycker passar bäst som beskrivning, som vi idag 

namnger som Romarriket i historiska ordalag, var som andra liknande exempel genom 

världshistorien inget fenomen som existerat eller existerade för evigt. Staten Rom bestod 

till en början av ett flertal mindre städer eller stadsstater belägna utefter den italienska 

halvön. Detta nätverk av stater och samhällen var i sin tur resultatet av att staden Rom 
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och dess politiska styre någonstans kring 500 f. Kr. hade gjort sig självständiga och 

grundat republiken Rom. Under det närmaste hundratalet år knöt man även kontakt och 

bildade allianser med de andra mindre staterna i nuvarande Italien. Romarna fortsatte att 

bygga vidare på imperiet som fortsatte att växa kraftigt under kommande generationer. 

Man tog kontroll över hela nuvarande Italien och år 146 f. Kr hade man underlagt sig ett 

landområde som norrut sträckte sig hela vägen till, och innefattades av, Nordafrika 

(Wells 1984:160f). Ytterligare några hundra år framåt i tiden, i början av första 

århundradet e. Kr. var den romerska utbredningen som störst, förutom Nordafrika i söder 

hade man även lagt under sig hela Sydeuropa, i nordvästlig riktning hade man nått så pass 

långt upp som till nutida Storbritannien, samt även så långt i sydöstlig riktning som till de 

sydvästra delarna av Asien (Andersson 2013:11).  

 

Men det var också strax efter vår tideräknings början som expansionen av den romerska 

civilisationen skulle bromsas upp och avstanna. År 9 e. Kr mötte den romerska armén sitt 

största nederlag. Under den dåvarande kejsaren Augustus hade man haft siktet inställt på 

att även lägga Nordeuropa till det romerska landområdet, varför man också hade börjat 

avancera i detta område, som på den tiden kallades Germanien. I Teutoburgerskogen, 

beläget i den nordvästra delen av nutida Tyskland, lurades tre romerska legioner in i ett 

förödande bakhåll. Den germanska militärstyrka som väntade dem oskadliggjorde 

nästintill hela de romerska trupperna som fanns på plats och närmare 20 000 romerska 

soldater miste livet (Wells 1984:81f; Andersson 2013:37). 

 

Nederlaget i Teutoburgerskogen är alltså något av en nyckel i sammanhanget, då det 

tillintetgjorde en vidare romersk utbredning över Nordeuropa och även vidare längre 

norrut till Skandinavien. Konsekvenserna militärt och politiskt blev således att man från 

romerskt håll istället fick rikta om intresset, från militär erövring till att istället söka andra 

vägar till möjligt inflytande i norr. Kontakterna med Skandinavien, som behandlas som 

huvudämne här, kan således betraktas som ett resultat av både faktumet att det tidigare 

varit ett område utanför den romerska räckvidden och att romarna inte heller lyckades ta 

sig in på nordeuropeisk mark när man väl bestämde sig för att försöka. Istället fick man 

inrikta sig på att försöka vinna fördelaktiga förhållanden i landområden som man 

misslyckats med att, eller ens nå fram till för att försöka kolonisera. När de militära 

strategierna misslyckats kom detta istället att ske genom metoder som var till fördel för 
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båda parterna, vilket också lagt grund för nätverket mellan Rom och Skandinavien som 

beskrivits ovan. 

 

Delningen av riket är också intressant ur det här avseendet, då mycket av det man kan 

anta av bakgrunden för de romerska föremål som återfinns i Skandinavien bygger på 

vilken del av Rom de kommit ifrån. Någon gång i slutskedet av 300-talet, år 395 brukar 

vara det vedertagna årtalet, delades det romerska riket upp i Öst- och Västrom. Honorius 

blev kejsare över den västra halvan medan kejsare Arcadius tog kommandot över den 

östra, med utgångspunkt från Konstantinopel. I den östra delen klarade man att axla 

utmaningen bättre än i den västra. Västrom led av stora problem redan tidigt efter 

uppdelningen, och mindre än hundra år därefter, år 476, upplöstes den delen av riket 

(Thylander 1973:355, 361f).  
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2. Teori och metod 

Jag har i den här studien valt att använda mig av två olika teoretiska inriktningar. 

 

2.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken är en teori introducerad till ämnet av den postprocessuella arkeologin som 

växte fram under sent 1970- och tidigt 1980-tal. Tillsammans med andra mer eller mindre 

närliggande inriktningar, såsom fenomenologi, strukturalism och postkolonialism, utgör 

den en gren i det som sammantaget benämns som postprocessuell arkeologi (Olsen 

2003:51).  

 

I grunden för hermeneutiken, vilket också är det som gör den attraktiv och lämplig för det 

här ändamålet, ligger tolkningar utifrån förståelse. Fokus ligger inte på vad vi förstår eller 

faktumet att vi gör det, utan snarare hur detta är möjligt. En sammanfattande förklaring 

till hur vår förståelse av en historisk händelse och/eller en text som beskriver denna delas 

här upp i olika steg. Att förstå bakgrunden till händelsen som beskrivs i texten är 

nödvändigt för att också kunna förstå innebörden av den. Att förstå skillnaderna som 

faktorer för avståndet i tid, blir också en metod för att enklare kunna ha förståelse för det 

man läser (Gadamer 1997:144; Olsen 2003:90f). 

Detta kan genomföras med hjälp av en metod som kallas hermeneutisk cirkel som ur sitt 

traditionella perspektiv är grundläggande för förståelsen av alla olika typer av text. 

Cirkeln tar sin början i ett stadie som beskrivs som för-förståelse som sedan övergår i 

förståelse. Genom att dela upp texten som två objekt kan detta användas genom att för-

förståelse för objekt A skapas. Denna insikt ska sedan vara det som tillåter att förståelse 

av objekt B kan åstadkommas. Och när denna förståelse infinner sig så underlättar den i 

sin tur för ännu större förståelse av objekt A. Rundgången i denna princip gör således att 

man kan se på metoden kanske snarare som en spiral än som en cirkel. (Gadamer 

1997:139ff) 

 

En annan ståndpunkt inom hermeneutiken, som är viktig att ta med sig i det här 

sammanhanget, är den att fördomar kan vara ett användbart element i sökandet efter 

utökad förståelse. Detta är ett fenomen som framförallt lyfts av Hans-Georg Gadamer, 

tysk filosof och en av frontfigurerna i hermeneutikens utveckling. Gadamer skriver själv 

att: 
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”De fördomar och förhandsmeningar, som ockuperar tolkarens medvetande, står honom 

inte fritt till förfogande. Han kan inte själv på förhand skilja de produktiva fördomar, som 

möjliggör förståelse, från de som hindra förståelse och leder till missförstånd. Dessa 

måste istället skiljas åt i och med själva förståelsen och därför måste hermeneutiken fråga 

efter hur den går till.” Gadamer (1997:142). 

 

Grundtanken här, med fokus på sammanhanget för uppsatsen, blir således att en fördom 

är nödvändig som utgångspunkt i strävandet efter att förstå något främmande. Våra 

fördomar blir därför ett verktyg för förståelse när vi granskar och bemöter exempelvis 

historiska och forntida ting och händelser (Olsen 2003:96f). 

 

Min egen ingång i användandet av denna teoretiska tradition kommer således vara i form 

av att jag använder mig av min egen för-förståelse för ämnet och sätter denna i relation 

till det jag lär mig och den nya förståelse jag skapar genom att studera materialet som 

ligger till grund för uppsatsen. Min för-förståelse finns i min tidigare kunskap om 

romerska kontakter och platser där fynd som pekar på sådana har gjorts. Den nya 

förståelsen jag söker handlar om hur man kan kategorisera dessa kontakter och kanske 

även dela in dem i olika nivåer. Det hermeneutiska tankesättet får här ligga i grund för 

min teoretiska utgångspunkt, för att med tidigare i kombination med nyvunnen förståelse 

kunna bilda mig en betydligt mer utökad förståelse kring järnålderskontakter mellan 

Skandinavien och Rom. 

 

2.2 Actor-network theory  

Den andra teoretiska utgångspunkten är actor-network theory (ANT). Denna teori, som i 

vissa fall beskrivs snarare som en metod, används framför allt inom det sociologiska 

ämnet för att beskriva relationer mellan olika aktörer i ett nätverk. Det är en ganska 

komplicerad och svårdefinierad teori, något som exempelvis en av grundarna till 

tankesättet, Bruno Latour (2005:9f) nämner i flera av sina texter. 

 

Men grundtanken, där teorin ska användas i sammanhang där relationer mellan aktörer 

(ex. människor, samhällen) inom ett nätverk är en central del, är något som intresserar 

mig. Jag anser att det stämmer bra överens med spelplanen jag själv satt upp för det här 
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arbetet. Nätverket här är således södra Skandinavien i förhållande till Romarriket, och 

relationen mellan de som är verksamma inom nätverket, romarna och skandinaverna, är i 

fokus. 

ANT har tidigare använts som teori i arkeologiska texter, bland annat i Networks and 

nodal points: the emergence of towns in early Viking Age Scandinavia (Sindbæk 2007). 

Den teoretiska utgångspunkten användes för att studera Skandinavien under vikingatid 

och dess handelskontakter med samhällen, och platser långt borta. Detta genom att 

granska sju olika, redan undersökta, samtida fyndplatser från Sverige, Norge, Danmark, 

Tyskland och Polen. I det teoretiska sammanhanget kallas dessa för ”nodal points” 

(nodpunkter). Författaren argumenterar här för att det finns tecken i fyndmaterialet som 

tyder på att samtliga platsers samhällen innehållit människor som i sin tur haft kontakt 

med varandra. Detta genom handel av exempelvis keramik (Sindbæk 2007:120ff).  

 

Teorin är således, i arkeologiska kontexter, menad att användas för att kunna se och 

förstå skillnaden mellan människorna å ena sidan och materialet eller den materiella 

kulturen, å andra sidan, för att i sammanhanget man studerar kunna skilja på vilka roller 

de haft i förhållande till varandra (Johnson 2010:226). 

 

Denna teori kring nätverk ska användas för att kunna studera hur olika romerskaföremål 

har tagit sig upp till Skandinavien och specifikt också hur dessa bör bedömmas i 

förhållande till varandra. Vilka föremål som tyder på vilken sorts kontaktnätverk och hur 

dessa kan placeras in i olika nivåer av betydelse, från nära och personliga kontakter till 

distanserade och kollektiva sådana.  

 

2.3 Metod 

Som hjälpmedel för att förestå och se potentiella nätverksperspektiv kan även tankesättet 

för aktör-nätverk, som nämnts ovan, användas som metod likväl som teori (Latour 

2005:9f). Metod-delen blir således att utifrån data från olika fyndplatser försöka bygga 

sin studie kring möjligheterna för att platser ingått i nätverk (Williams 2012:428). 

 

Betydelsefullt här är också huvudsyftet, nämligen att försöka urskilja kontaktnivåer i 

förhållandet Rom-Skandinavien, genom att se till romerska fyndkategorier i 
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Skandinaviska kontexter. Detta gör också att samtliga romerska fyndtyper, oavsett hur 

spektakulära eller inte de må framstå, är intressanta i sammanhanget.  

 

Att inte bara se till praktföremålen, utan också till de mindre spektakulära föremålen i 

samma helhet kanske är ett sätt att dela upp olika former av kontakter sinsemellan. Med 

utgångspunkt i den redan etablerade och väl använda pyramiden för centralplatser som 

återgivits ovan kanske man också kan kategorisera olika typer av kontakter mellan 

romare och skandinaver enligt liknande modell. Om man genom detta tillvägagångssätt 

även här delar in föremålen första-, andra- och tredjehands-nivåer, för att på så sätt kunna 

identifiera vilka romerska föremål som speglar vilka typer av kontakter. 
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3. Forskningshistorik 

Det finns, som påtalats tidigare, en långtgående fas, eller trend om man så vill, bestående 

av arkeologisk forskning som indikerar och visar på Skandinaviska kontakter med och 

medvetenhet om den Romerska delen av den forntida världen. Ett stort antal fyndplatser 

och även fyndtyper som skickar ut dessa signaler har återfunnits. Detta manifesterar sig i 

materiell kultur, rikedomar, vilket ofta tar sig form i romerska mynt och praktföremål i 

anslutning till boplatser eller gravar – ofta under benämningen högstatusfynd. Handel och 

andra former av varuutbyte med romerska samhällen speglar denna typ av fynd 

(Andersson 2013:33). Därtill ska även läggas fynd av krigsmateriell som pekar på 

militära kontakter och/eller militärt inflytande. 

Här ges en övergripande och sammanfattande inblick till tidigare forskning gällande den 

typ av platser, de vanliga fyndkategorierna och andra fenomen som senare specifikt 

kommer behandlas utifrån de valda platserna. 

 

3.1 Centralplatser 

Centralitet var något som var viktigt redan under forntiden. Man kan inte med säkerhet 

säga när städer blev samlingspunkter för de skandinaviska samhällena. Definitionerna går 

isär i den frågan. Därför är det också tvetydigt huruvida det kan ha funnits platser som 

gått att betrakta som städer under romersk järnålder (Helgesson 2002a:15). Däremot finns 

det belägg för att en uppsjö av platser under den här tiden ändå har varit mer eller mindre 

urbana. Det urbana och det centrala behovet är också något som kan härledas till 

influenser från Rom. I Romarriket var Rom huvudstad och allteftersom riket växte 

skapades nya städer och nya centrala platser fram inom imperiet, såsom exempelvis Köln 

och Trier i nutida Tyskland. Influenserna därifrån anammades senare över hela det 

germanska området. När det romerska riket delades och allt mer försvagades togs 

stadskulturen också över av germanerna (Helgesson 2002a:14). Tiden för Romarrikets 

dalande kurva och försvagande ställning under sent 300-tal och vidare in i 400-talet e. Kr. 

är också samtida med tiden då centralplatser börjar växa fram i Skandinavien (Fabech 

1999:455).  

 

Benämningen centralplats valdes som ord för att beskriva denna typ av platser i Danmark 

1989, efter att man under 1980-talet undersökt flertalet boplatser från vilka 

fyndmaterialet talade för att en samlad benämning för den typen av bosättningsplatser 
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behövdes (Fabech 1997:146, 1999:455f). Vidare skapades en modell av Charlotte Fabech 

och Jytte Ringtved där fyndmaterialen sorterades in i en pyramid som innehöll tre nivåer, 

baserat på användningsområdet, värdet och exklusiviteten hos de olika fynden (Fabech & 

Ringtved 1995). Pyramidens indelning visar således hur man utifrån fyndmaterialet på en 

plats kan bedöma den som betydelsefull på ett lokalt, regionalt eller överregionalt plan 

(Fabech 1997:150). Precis som pyramiden visar kunde också fyndmaterialet den skapades 

utifrån delas in i ett stort antal boplatser av den mer vanligt förekommande typen, ett 

mindre antal regionalt intressanta platser och ett ännu mindre antal platser med verkligt 

över- eller interregionalt betydelsefulla egenskaper (fig. 3). 

 

Figur 3. Pyramiden som skapades av Fabech och Ringtved för att dela in och 

kategorisera den stora mängden boplatsfynd. Ursprungligen från Fabech & Ringtved 

1995. (Fabech 1997:150, 1999:456). 

 

Oavsett på vilken nivå, lokalt, regionalt eller interregionalt, som platsen är central är det 

just det som gett skäl för namnet centralplats, att den uppfattas som central (Fabech 

1999:456). Däremot finns det vissa svårigheter med benämningen och viss kritik grundat 

på att tydliga definitioner för termen centralplats ännu inte har lagts fram. Kanske 

kommer det heller aldrig vara möjligt att fullt ut enhetligt definiera begreppet, en 

definiering som kanske inte heller är nödvändig att nå (Helgesson 2002b:31).  
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I Skandinavien var det centralplatser (boplatser som befann sig i central och stark 

ställning i samhället), handels- och hantverksplatser samt stormansgårdar som fick den 

centrala innebörden. Ytterligare teorier kring romerska influenser gör gällande att man i 

Skandinavien kände till platser som exempelvis Rom och Konstantinopel och därför 

valde att se till sina föreställningar om dessa när man formade sina egna samhällen och 

platser med centrala funktioner i det egna närområdet (Helgesson 2002a:15). Bertil 

Helgesson sammanfattar innebörden av fenomenet centralplatser under järnålder såhär: 

 

”Järnålderns centrala platser har givits många benämningar, exempelvis ”centralplats”, 

”centralort”, ”högreståndsmiljö”, ”residens”, handels- och hantverksplats”, 

”rikedomscentra”, ”storgård” eller ”hövdingagård”. Bakom benämningarna framskymtar 

att det rör sig om geografiskt bestämda platser till vilka centrala funktioner var knutna. 

Dessa benämningar används många gånger för att profilera de speciella platser som 

diskuteras gentemot andra.” (Helgesson 2002a:15). 

 

Områden som innefattar flera sådana platser har också i sin helhet varit intressanta ur 

arkeologisk synpunkt. Så är fallet med en av platserna som kommer granskas närmare 

senare, nämligen området Gudme-Lundeborg på danska Fyn, där Gudme var en 

centralplats medan Lundeborg varit en handelsplats (Stilborg 1997:44). 

 

Svårigheterna kring tydliga definitioner av centralplats-begreppet kan också påvisas av 

det faktum att platser som innehåller så pass rikt metallfyndsmaterial för att, enligt 

pyramiden ovan, kvala in som centralplats, ökar för varje år som går. Detta komplicerar i 

sin tur begreppet, samt hur man ska tolka den växande mängden fynd utifrån det 

ytterligare (Hårdh 2003:41). Allt eftersom debatten om definitionerna kring fenomenet 

centralplaster har fortlöpt har det också framkommit nya namn för samma typ av platser, 

exempelvis ”elitplatser” (Rundkvist 2011). 

 

3.2 Intressanta föremålskategorier 

De fyndkategorier som kanske är mest talande när det kommer till spår av Skandinaviska 

kontaker med Rom under järnålder är de romerska praktföremålen. Oavsett vilken typ av 

föremål det rör sig om är det väldigt talande för tesen gällande kontakt och varuinförsel 

från kontinenten när dessa varor, som i den romerska delen av värden betraktades som 
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rikedomar, också återfinns i den skandinaviska jorden. Den stora utbredningen av denna 

typ av fynd talar också för att det i stor utsträckning bör ha rört sig om just kontakter och 

varuutbyte, snarare än att man lagt beslag på dessa genom exempelvis stöld och 

plundringar. 

Man kan kanske tänka sig att denna mängd av högstatusföremål som färdats från Rom 

hela vägen upp till Nordeuropa och så småningom även Skandinavien, har funnit denna 

väg med hjälp av ett bakomliggande syfte. Romare, troligen inflytelserika sådana, har via 

exporten av dessa varor skapat sig ett kontaktnätverk med mottagarna uppe i 

Skandinavien. Vilken del skandinaverna har spelat, och hur de bidragit till nätverket 

återstår att fördjupa sig i. Att det skulle ha fraktats varor åt båda hållen har varit en teori. 

Och även om det finns arkeologiska fynd av typiskt Skandinaviska järnåldersföremål som 

gjorts på den dåvarande romerska kontinenten, så är dessa betydligt mindre vanligt 

förekommande.  

 

Föremål från hela det germanska (nordeuropeiska) området är sammantaget glest 

förekommande i fyndmaterialet. En speciell sorts bärnstenspärlor, som är ett betydligt 

mer vanligt fynd exempelvis på danska Själland, är däremot ett exempel på materiell 

kultur som istället verkar ha färdats åt motsatt håll (Andersson & Herschend 1997:49). 

Bärnstenspärlorna har hittats i romerska gravar i nutida Tyskland och Belgien. 

Utsmyckningar av den typen var vanligt under framförallt 200-talet e. Kr. Ett 

handelsnätverk mellan östra Själland och de västromerska provinserna tros kunna ge 

svaret på frågan om ursprunget för dessa pärlor (Andersson 2013:57). 

Pärlorna som färdats den motsatta, mer vanligt förekommande vägen, från Rom till 

Skandinavien är, som nämnts i tidigare avsnitt, intressanta som ett mer vanligt 

komplement till högstatusvarorna när det gäller romersk import.  

 

3.2.1 Mynt 

Romerska mynt är en fyndkategori som är välrepresenterad i Skandinaviska kontexter. 

Ett inledande exempel på det är Öland där Sandby borg, som nämndes i inledande 

stycken som en av anledningarna till intresset att skriva om det här ämnet, är den mest 

dagsaktuella platsen för arkeologiska undersökningar. Under utgrävningarna i borgen har 

ett solidus (romerskt guldmynt) återfunnits (Victor 2015:106). Av flera sorters romerska 

mynt är solidus det mest vanligt förekommande (fig. 4). Inledningsvis behöver man inte 
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ta sig särskilt långt från Sandby borg för att befinna sig på platser där fler exemplar av 

solidus har hittas tidigare. Sammantaget har man på Öland hittills gjort fynd av en siffra 

på runt 300 solidimynt, detta kan ställas i relation till att man i hela Sverige hittat cirka 

800 stycken. Det ska också framhållas att fynd av så många såklart också talar för att det 

under den aktuella tiden måste funnits betydligt större antal i omlopp. Mängden av andra 

guldfynd samt vetskapen om guldföremål också tillverkades lokalt på Öland, liksom på 

andra platser i Skandinavien, talar i sin tur för att ens stor del mynt också kan ha smällts 

ner och använts för att producera nya guldföremål (Andersson 1996:185f). Således är 

Öland, tillsammans med Gotland och Mälardalen, samt Bornholm och Fyn i Danmark de 

platser i Skandinavien där fyndtätheten är som högst av dessa (Fischer 2005:149).  

 

Präglingen på mynten är något som, likt de mynt vi använder oss av idag, talar om deras 

ålder och ursprung. Därför går det exempelvis att se att mynten som funnits sin väg till 

Gotland i hög utsträckning är yngre än sina motsvarigheter på Öland. Detta indikerar 

således att inflödet av dessa fortsatte på Gotland även efter att det avstannat till Öland. 

Gotland får mot den bakgrunden ses som en punkt i det romersk-skandinaviska nätverket 

som är yngre än sin grannö söderut (Andersson 2013:140f).  

Präglingen på de yngsta gotländska mynten som återfunnits är gjorda under tiden då 

Justinianus den förste var kejsare av det romerska riket, åren 527-565 e. Kr. Detta medan 

de yngsta mynten på Öland härstammar från tiden innan Justinianus I kom till makten 

och Anastasius fortfarande var kejsaren i Rom, 491-518 e. Kr. (Fischer et al 2011:193f; 

Andersson 2013:142). Anledningen till faktumet att införseln av romerska mynt var ett 

mer långlivat fenomen på Gotland är okänd. Däremot är det känt att den västra delen av 

romarriket upplöstes år 476, medan rikets östra delar skulle leva vidare i ytterligare ett 

drygt sekel innan det skulle efterföljas av kommande makten som exempelvis det 

bysantinska riket (Thylander 1973:362f; Näsman 2008a:21). Västroms fall skulle således 

kunna vara en händelse som ligger bakom stoppet i myntinflödet till Öland. Att det 

alltjämt fortsatte på Gotland, skulle alltså i den meningen tyda på att deras kontaktvägar 

istället varit mer inriktade mot Östrom.  
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Figur 4. Solidusmynt hittat i Lilla Frö på Öland. Präglat under kejsare Justinianus I 

(527-565 e. Kr). Foto: Gunnel Jansson SHM 1994-06-03 

 

Om vi dröjer oss kvar vid de öländska guldmynten, så finns det studier som visar att 

importen var som störst under 460-talet, och att den då också var så pass stor att 

samhället som stod som mottagare till och med fick svårigheter med att absorbera den 

mängd guld som fördes in (Herschend 1980a:104). I mitten av 470-talet går däremot 

intensiteten i importen ner (Herschend 1980a:105f). Större samlingar av mynt finns i 

skatterna som hittats i Åby (80 mynt) och Björnhovda (36 mynt), vilket troligen 

representerar platser där makthavare uppehållit sig (Herschend 1980a:76; Fischer et al 

2011:192). På båda ställena finns mynt från både östra och västra delarna av romerska 

riket (Herschend 1980a:75). Genomgående för båda skatterna är också att mynt med 

prägling före år 450 är vanligast förekommande (Herschend 1980a:145). 

 

Solidus är däremot inte den enda förhistoriska romerska guldmyntet. Fram till år 325 e. 

Kr var deras föregångare, aureus, den framstående romerska valutan, även om de första 

solidi-mynten tillverkades redan år 309 under dåvarande kejsaren Konstantin I (Fischer 

2005.149). År 325 genomförde däremot samme Konstantin en myntreform som ersatte 

aureus-mynten med solidus. Fynd av aureus är i sin tur betydligt ovanligare i Sverige, 

även om ett par sådana hittas på Öland, vilket kanske upplyser om att tiden då romerska 

mynt var vanligt förekommande i området är samtida med när solidus var den aktuella 

valutan i det romerska riket (Andersson 2013:140). Ett av de öländska aureus-fynden 
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gjordes på våtmarksofferplatsen i Skedemosse, med prägling från tiden 161-175 e. Kr 

(Erlandsson 2015:63). I Östergötland hittades ett 1981 i närheten av Mjölby (Westermark 

& Ambrosiani 1983:81). Exempel på aureus i andra danska sammanhang är myntet som 

hittats i Ejsböl. Det är präglat under perioden strax efter år 141 e.Kr. och var en del av ett 

större vapenofferfynd (Horsnæs 2003:337). I Brangstrup gjorde man under 

undersökningsperioden 1985-1991 fynden av 51 mynt. Hela 27 av dessa var aureus, 

tillsammans med 21 solidi och 3 mynt som verkade vara försök till imitationer av 

romerska mynt (Jørgensen et al 2003:425).  

 

Romerska silvermynt, av typen denarer, är också vanligt förekommande i Skandinaviska 

kontexter. Silvermynten återfinns ofta i anslutning till vapenofferplatser, där de är starkt 

överrepresenterade i förhållande till andra romerska mynt. Exempel på detta är de danska 

fyndplatserna i Illerup Ådal, Nydam och Thorsbjerg (Horsnæs 2003:335). Anledningen 

till att denarerna återfinns i vapenmossar tros kunna vara ett resultat av att silvermynten 

fungerat som betalning till krigare efter militära uppdrag (Andersson 2013:139). Totalt 

har cirka 11000 denarer återfunnits i Norden. Präglingen är gjort under åren mellan 69 

och 192 e. Kr och införseln av mynten från Rom tros ha inletts efter år 230-240 (Horsnæs 

2003:335; Andersson 2013:139). Förutom på offerplatser hittas denarerna också ofta i 

form av skatter, vilket i sin tur också belyser att de haft ett stort värde för de som ägt dem. 

Myntens ursprungsområde är inte alltid enkelt eller möjligt att fastställa, men man vet 

med säkerhet att vissa av dem kommer från sydöstra Europa, från området vid den 

romerska gränsen vid Donau (Andersson 2013:139). 

Bornholm är också en plats som bör nämnas när det kommer till mynt i Skandinavien, då 

fyndtätheten av dessa är hög på ön. I Vester Herred, som är ett 145 kvadratkilometer stort 

området beläget sydväst på Bornholm. Nära 6000 mynt har hittats i området, majoriteten 

av dessa är denarer med präglingar fram till första halvan av 200-talet (Horsnæs et al 

2013:8f). 

 

Även mynt av brons och koppar återfanns i den romerska valutan. Fynden av dessa är 

däremot färre i Skandinavien. I Sverige har sådana exempelvis hittats i Uppåkra (Hårdh 

2003:46). I Danmark är bronsmynten ovanliga, men några exemplar har återfunnits. På 

offerplatserna i Thorsbjerg och Ejsböl (som båda tidigare nämnts) samt i Vimose har man 

sådana mynt återfunnits (Horsnæs 2003:337). Och i tidigare nämnda Vester Herred har 

ett fåtal bronsmynt hittats (Horsnæs 2013:9). 
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Troligen har ingen av mynttyperna från Rom, använts som valuta i Skandinavien. Egna 

mynt började man inte använda och prägla i Skandinavien förrän först under vikingatid 

(Andersson 2013:137).  

 

Varför, och genom vilka metoder, de romerska mynten tagit sig vägen upp till 

Skandinavien under järnåldern går givetvis inte att ge ett rakt och enkelt svar på. Men, 

som nämnt ovan, så har troligen flera av dem betalats från romare till skandinaver, 

exempelvis som lön för militära arbeten. En annan tolkning är att de ofta kan ha tjänat i 

diplomatiskt syfte, som mutor från romerska makthavare till skandinaviska 

motsvarigheter exempelvis (Andersson 2013:139). Det är också tydligt i forskningen på 

området att framförallt guldmynten kommit till Skandinavien i större mängder när de väl 

kommit. Det rör sig alltså till stor del inte om enstaka mynt här och där utan snarare 

införsel av större laster vid enstaka tillfällen (Herschend 1980a:104). Att romarna 

använde sig av mutor är heller inget nytt, inte heller är det ett fenomen som enbart riktat 

sig till Skandinavien. För att freda sina landområden från attacker och plundringar 

betalade man exempelvis ut stor mutor till både hunnerna och östgoterna, under perioden 

från 430- till 470-talet (Andersson 2013:140).  Detta medför givetvis också att romerska 

mynt finns utspridda över så gott som hela den dåtida germanska delen av Europa, och 

finns i betydligt större mängd i de områden som legat nära den romerska gränsen. 

 

Kontakten kan då alltså sett ut på olika sätt i det här fallet. Dels har nätverket utgjorts av 

förbindelser mellan makthavare, dels har dess deltagare också bestått av mer ”vanligt 

folk” i form av soldater. Att Öland är ett så tydligt exempel när det kommer till platser 

som lyckats införskaffa sig stora mängder av romerska guldmynt får ses som ett resultat 

av att man under den tiden var ett starkt samhälle med en social hierarki genom vilken 

man hade möjlighet att mobilisera människor som reste till kontinenten och skapade 

kontakter med romarna eller som för den delen också kunde pressa de senare på pengar i 

olika avseenden (Herschend 1980a:106; Andersson & Herschend 1997:108). 

 

3.2.2 Glas 

Även glasföremål från den romerska delen av världen som hamnat i Skandinavien kan i 

ganska stor utsträckning ses som prestigeföremål som fyllt sin funktion som mutor eller 

liknande. Några av de mer exklusiva romerska glasföremålen är de romerska dryckeskärl 
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som i stor utsträckning importerats till Skandinavien och återfunnits här liksom även 

genomgående i hela norra Europa. Glaskärl från de dåtida romerska delarna av världen, 

som senare återfunnits i norra Europa är i hög utsträckning sådana som använts som 

dryckeskärl. Högstatusfynden i den här meningen utgörs bland annat av komplett 

utrustade serviser med dryckeskärl samt metallkärl, oftast tillverkade i brons, där drycken 

förvarades innan upphällning. Dessa kunde användas för att spetsa vinet med kryddor, 

kyla ner det med snö eller för att tillsätta andra ingredienser, exempelvis honung för en 

sötare smak. (Andersson 2005). 

 

Romarna, och även grekerna, ska ha varit de som i första hand använde sig av dessa 

bronskärl, som man kallas för krater. Här ingick även en långskaftad skopa, också den i 

brons, som även var utrustad med en sil för att hålla kryddor och andra lösa ingredienser 

kvar i kärlet när vinet hälldes upp i kärlen det sedan dracks ur. Fullständiga 

dryckesserviser innehöll således dryckeskärl, bronskärl (krater), skopa och sil (Andersson 

2013:35). I Sverige har hittills en sådan komplett uppsättning hittats, i skånska Öremölla. 

I Danmark finns också exemplar av fullständiga dryckesserviser. Två av dessa har hittats 

i Himlingöje på Själland. I en av gravarna, en upptäckt som gjordes redan 1828, hittades 

bland annat två bronskärl tillsammans med två glaskärl, ett dryckeshorn, sil och skopa 

samt en tallrik i brons (Jørgensen et al 2003:393). Den andra hittades 1949 i en annan 

grav på platsen. Servisen utgjordes här av ett bronskärl, tre glaskärl, sil och skopa i brons 

samt två bronstallrikar (Jørgensen et al 2003:394). 

 

3.2.3 Dräktspännen, fibulor och smycken 

Andra förekommande föremålskategorier när det kommer till fynd med romerskt 

ursprung i Skandinavien är sådana som är relaterade till kläder och smycken. En stor del 

av fibulorna och även andra typer av dräktspännen från den aktuella tiden är tillverkade 

lokalt. Anledningen till att det finns en hel rad olika sorter beror på svängningar i modet. 

Därför är de också kronologiskt enkla att urskilja (Andersson 2013:55). Men importer 

från Rom förekom också här. Till skillnad från många andra varor verkar inte dessa ha 

varit del av något handelsnätverk utan snarare souvenirer som införskaffats under besök i 

romerska delar av världen. Fenomenet är pågående under perioden 0-400 e. Kr. På svensk 

mark är de vanligast förekommande i Småland, Uppland, Östergötland samt på Öland 

och Gotland (Andersson 2013:56). Romerska fibulor har också återfunnits i Skåne, bland 
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annat i Uppåkra. I Danmark har fibulor med romerskt ursprung bland annat hittats i 

Vimose (Jørgensen et al 2003:409f; Pauli Jensen 2007:131). 

Romerska tillverkningssätt har också letat sig till Skandinavien som influenser i 

produktionen av fibulor. I närområdet kring Eketorps borg på sydöstra Öland gjordes 

fyndet av en fibula, där spännet var knappt 5cm, med halvcirkelformad båge. Spännet var 

ovanligt i den meningen att det hade en rund platta över axelfästet (Näsman 2008b:363f). 

Vid närmare granskning visade det sig vara ett spiralspänne av typen som namnges 

”Soest-Ardey”, som kan dateras till sent 300- eller tidigt 400-tal (Näsman 2008b:365). En 

del av en armborstfibula, som med största sannolikhet tillverkats i Östersjöområdet men 

som gjorts med tydliga romerska förtecken. Liknande finns även i Polen (Näsman 

2008b:366f). Fyndet och kopplingen till Romarriket sägs också kunna ha militära 

förtecken, då den typen av fibulor använts som mantelspänne av soldater, och är väldigt 

lik motsvarigheten i senromerska militärfibulor (Näsman 2008b:368). 

 

Hängsmycken är en annan typ av järnåldersaccessoarer som är intressanta i 

sammanhanget. Med den tidigare vetskapen om att romerska solidusmynt var vanliga i 

Skandinavien kan vi här lägga till ett användningsområde för dessa. Mynten användes 

nämligen stundtals som material i tillverkandet av hängsmycken där man gjöt 

hänganordningen och dess öglor runt mynten så de fick utgöra själva smyckena. Det 

kunde röra sig om hängsmycken med två mynt, eller med flera stycken där de sedan 

kunde sammanfogas till exempelvis ett halsband. I Danmark har sådana halsband hittats 

bland annat vid fyndplatsen Sorte Muld på Bornholm. Fyndet gjordes 2001 och bestod av 

sex mynt med ingjutna öglor, som kunde dateras till folkvandringstid (Jørgensen et al 

2003:427f; Popovic 2008:77). Hängsmycken som tillverkats av solidusmynt är 

förekommande också på andra platser i Europa, till exempel i Serbien (Popovic 2008:73). 

 

Det finns även hängsmycken av typen utan tillhörande mynt. 17 sådana har återfunnits i 

danska Brangstrup, som tidigare nämnts som fyndplats för aureus- och solidusmynt. De 

17 hängsmyckena var samtliga i guld, med datering satt till sen romersk järnålder 

(Jørgensen et al 2003:425). Även i Gudme har man gjort fynd av hängsmycken 

(Jørgensen et al 2003:431). 

Peltaformade hängen är en sort som talar om romerska influenser och som finns 

representerade i fyndmaterialet från både Uppåkra och Gudme (Hårdh 2003:61; 

Jørgensen et al 2003:431). 
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En annan föremålskategori som tolkats till att berätta mycket om kontakterna med Rom 

är guldbrakteaterna (fig. 5). Också en typ av hängsmycke, som i det här fallet kan liknas 

vid en medalj. Guldbrakteaterna är ett exempel på romerska influenser som anpassat till 

statusföremål i det skandinaviska samhället. Smyckena finns i olika sorter, några med 

slående likhet med romerska solidi, andra liknar romerska guldmedaljonger, som under 

samma tid delades ut av kejsaren som diplomatiska gåvor (Näsman 2008a:30).  

 

Figur 5. Guldbrakteater från Väsby socken, Skåne. Foto: Ulf Bruxe SHM 1993-07-30 

 

Guldbrakteaterna är vanligast förekommande i Sydskandinavien där de återfunnits 

exempelvis på Öland, Gotland och Bornholm. Längre norrut är de betydligt färre, men ett 

fåtal finns från Mälardalen (Herschend 1980b:250f; Näsman 2008a:30). Det rör sig alltså 

om en Skandinavisk förlaga vars idé man hämtat från kontinenten. Guldbrakteatern har 

tillsammans med andra typiskt skandinaviska dräktsmycken också hittats i England. Detta 

tros vara en följd av romarnas reträtt från dåvarande Britannien, vilket efterföljdes av att 

den istället övertogs av germanska stammar från kontinenten, men också delvis av 

skandinaver (Näsman 2008a:32). 

 

3.2.4 Pärlor 

Tidigare har det nämnts att bärnstenspärlor varit ett föremål som färdats från 

Skandinavien till romerskt område. Ett stort antal pärlor har även färdats i omvänd 
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riktning. Romerska glaspärlor var en vanlig importvara och användningen av dessa nådde 

sin höjdpunkt under 300-talet e. Kr. I olika former användes de som utsmyckningar av 

både kvinnor och män (Andersson 2013:56). Uppsättningar av pärlor förekommer ofta 

som gravgåvor, och i Danmark finns det exempel på gravar innehållandes ett tusental 

olika pärlor (Andersson & Herschend 1997:53). De flesta av dem är troligen tillverkade i 

den delen av dåtida Romarriket som idag utgörs av de tyska städerna Köln och Trier, vid 

floden Rhen. Andra tros kunna vara från platser vid Svarta havet, norra Italien. Pärlorna 

var en typisk sådan handelsvara som romerska handelsmän tog med sig ut på sina resor, 

något som refereras till i skrivna romerska källor (Andersson 2013:57). 

 

Även i vapengravar förekommer i vissa fall pärlor som gravgåvor. Utan att ge sig in i den 

diskussionen så visar det väl ändå att typiskt ”manliga” och ”kvinnliga” föremål kan vara 

kombinerade i fyndkontexterna. Och oavsett kön på de som begravts där har de 

åtminstone fått både pärlor och vapen med sig (Nicklasson 1997:135). 

Det mest kända exemplet på detta är Simrisgravfältet i Skåne, där ett stort antal gravar 

från yngre bronsålder fram till yngre romersk järnålder undersökts (Björk 2005:89). I 

graven som fått det arkeologiska namnet Simris 41 hittades bland annat keramikkärl och 

glaspärlor, tillsammans med vapengåvor i form av ett tveeggat svärd, en sköld samt spjut- 

och lansspetsar. Gravens datering är satt till tidigt till mitten av 200-talet (Stjernquist 

1955:14ff, 108ff). Även i Danmark finns fenomenet med pärlor i vapengravar, 

exempelvis i Vimose (Pauli Jensen 2007:131). 

 

Pärlor med romerskt ursprung är ett vanligt, och därmed inte alltid lika uppmärksammat, 

fenomen i Skandinaviska fyndkontexter. Längre norrut i Sverige finns exemplet från 

gravfältet i Kolbäck i Västmanland, där en stor uppsättning av olika sorters pärlor, några 

av dem med romerskt ursprung, fanns deponerade. Glaspärlor, några i mosaik, 

tillsammans med bärnstenspärlor och pärlor i guld- och silverfolie framkom under 

undersökningarna (Magnusson 1970:228f). 

Även på boplatser förekommer pärlor ofta som ett vanligt fynd, där, återigen, just det 

vanliga i företeelsen kanske gör att den vid första anblick tycks mindre intressant att 

vidare granska och skriva ingående om utifrån perspektivet med romerska kontakter. I 

Sandby borg har man hittat ett stort antal i glas, bland annat en svärdspärla i mosaik 

(Victor 2015:102, 105f). 
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3.3 Militära kontaker och influenser 

Också i militära avseenden finns det vissa företeelser som tyder på att kontakt funnits och 

brukats mellan det romerska riket och stater längre norrut. Den romerska armén 

opererade aktivt längs rikets gränser och kom således också i kontakt med samhällena 

som befann sig utanför dem. Kontakterna med militära motsvarigheter på germanskt 

område visar sig i första hand genom att den romerska militärmakten valde att utöka 

besättningen genom att ta in soldater från den germanska delen av världen. Germanska 

stammar som var vänskapligt inställda till Rom kunde bidra med legosoldater som med 

egna vapen tog värvning i romerska legioner (Andersson 2013:60). Att det finns exempel, 

som det som nämnts ovan, på skandinaviska vapenoffernedläggningar som innehåller 

romerska mynt kan såklart tolkas som ett tecken på att soldater från den här delen av 

världen tjänstgjort i den romerska armén. När det gäller Öland är den arkeologiska 

tolkningen av det stor antalet fynd av solidus att en väg för dessa att ta sig dit från Rom 

har varit som soldatlöner för personer som rest därifrån för att ta värvning i romerska 

legioner och sedan återvänt hem efter avslutad tjänstgöring (Näsman 1997:151). 

 

Det finns även exempel på hur strategier från den romerska krigsmakten letat sig upp till 

Skandinavien. Ismantorps borg på Öland är ett sådant exempel. Den senare tidens 

tolkningar av platsen har gjort gällande att borgen i första hand skulle ha använts och 

tjänat som ett militärt träningsläger (Andrén et al 2006:36f). De som var aktiva på platsen 

skulle alltså varit krigare, eller blivande krigare, som tränats och förbretts för att senare 

ansluta sig till aktiv krigföring. Själva upplägget, där man använder en anläggning som 

Ismantorp för att träna och utbilda soldater, är ett fenomen som ska visat på tydliga 

romerska influenser. I den romerska delen av världen hade man också, under samma 

tidsperiod som Ismantorp var aktiv, liknande läger där man tränade och organiserade sin 

armé. Det var också ett utspritt fenomen, ständigt återkommande på olika platser i hela 

det romerska imperiet (Andrén 2011:134f). De romerska militära träningslägren ska i stor 

utsträckning varit byggda som avbildningar av den romerska kosmologiska världsbilden 

(Andrén et al 2006:37). Eftersom Ismantorp däremot var beläget i en annan del av 

världen, och man således hade egna förutsättningar att utgå ifrån, ska man istället ha tagit 

denna romerska idé och gjort en egen version av den, med utgångspunkt i den lokala, 

nordiska kosmologin. Själva borgen tros kunna representeras Midgård, som i den 

nordiska mytologin är människornas rike, och som gestaltas av en borg i många 
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beskrivningar. I mitten av Ismantorp har man gjort fyndet av ett stolphål, tolkningen här 

är att det där skulle ha stått en stolpe, som i sin tur varit en avbild av världsträdet 

Yggdrasil, som i sagorna står placerat i mitten av världen. Världsträdet omgavs också av 

nio olika världar, något som i Ismantorp kan representeras av borgens nio portar, där var 

och en i så fall skulle representera porten mot varsin värld (Andrén 2011:135). 

 

Även ett antal skandinaviska borgar, exempelvis Eketorp på Öland, utgjordes av 

bosättningsområden med husbyggnader som visar på snarlikheter med romerska 

motsvarigheter. Detta tyder i sin tur på influenser från det romerska riket gällande hur 

byggnader innanför murarna skulle sett ut, framförallt i moduler och mått (Olausson 

1997:159). 

 

Ett annat fenomen som gör ett antal Skandinaviska fornborgar snarlika med sina dåtida 

motsvarigheter nere på kontinenten, är de som är byggda på kullar eller andra höjder, 

något som här är främst förekommande i nutida Stockholms län, där det finns ett flertal 

sådana höjdbefästningar. En av dessa är borgen i Runsa. Även hela det samlade 

fenomenet med det stora antal befästa borgar som under den aktuella tiden var vanligt på 

danska Bornholm, i Sverige och i Norge kan i sig också beskrivas som en influens från 

Rom. Motsvarigheter fanns i Norra Italien och vidare norrut i Slovenien, Österrike, 

Schweiz, norra Frankrike, södra Tyskland och Belgien (Olausson 2010:5). Michael 

Olausson beskriver fenomenet på det här viset: 

 

”Olika krigargrupper och deras deltagande i striderna mellan det romerska imperiet och 

andra barbarfolk kan antas ha varit ett av de viktigaste kontaktfälten för spridning av 

idéer och kunskap. Borgkulturen inom vissa områden i Sverige, på Bornholm och i delar 

av Norge kan mot denna bakgrund ses som ett resultat av en social rörlighet och kulturell 

påverkan från kontinenten. Detta betyder dock inte att områden som saknar befästningar, 

exempelvis västra och södra Sverige och de danska öarna var utan kontakter med 

kontinenten, tvärtom. Av olika skäl manifesterade sig eliten i dessa områden inte genom 

anläggandet av befästningar.” (Olausson 2010:5) 

 

Från Runsa fornborg kontrollerades och utgick distributionen av romerska importer och 

tillverkningen av föremål med romerska influenser. Detta användes för att införskaffa sig 

krigare som betalades med solidimynt och andra exklusiva föremål (Olausson 2010:5). 
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Enligt den romerska världsbilden ska också befästningar på höjder inneburit högre 

politisk status, något som med det synsättet skulle gjort att borgen i Runsa hamnade på 

den högsta nivån (Olausson 2010:7). 

 

Kontakterna på det militära planet kan också manifestera sig i fynd av romerska vapen 

och/eller annan militär utrustning i skandinaviska vapengravar. Exempel på detta finns i 

Skedemosse, Møllerup och Vimose (Monikander 2010:15; Pauli Jensen 2013:177f).  
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4. Uppåkra 

Boplatsen, eller boplatsområdet, i Skånska Uppåkra, en ungefärlig halvmil från Lund, är 

en av de boplatser från järnåldern som i den arkeologiska beskrivningen pekas ut som 

centralplats. Området är stort, någonstans mellan 40 och 50 hektar mark som använts för 

bosättningar under järnåldern (Helgesson 2002a:45; Larsson 2002:17). Det centrala läget 

uppkommer också genom att den ligger både centrerat och delvis även högt upp i 

landskapet. Åtminstone med skånska mått mätt då landskapet i sin helhet är mer platt 

med få markområden belägna på högre höjd. Från den högsta punkten, på 34 meter över 

havsnivån, inom området har man god uppsikt i samtliga väderstreck. Detta läge gör 

således platsen till något av en mittpunkt i de sydvästra delarna av det skånska landskapet 

(Helgesson 2002a:47). Uppåkra är också en av de mer välkända platserna ur arkeologiskt 

synpunkt. Detta gör också att den passar bra in bland de centralplatser jag valt att 

beskriva och arbeta utifrån.  

 

Förutom att vara ett väldigt stort boplatsområde är Uppåkra också en plats med en väldig 

mängd fynd ur ett stor antal olika kategorier. Däribland även romerska sådana. 

Arbetet som innefattar de senare och mest aktuella arkeologiska undersökningarna på 

platsen inleddes 1996. Redan 1934, när platsens status som fornlämningsområde först 

fastställdes, utfördes däremot de första undersökningarna då man grävde ut en mindre yta 

som senare skulle användas till husbyggnation (Vifot 1936:100ff). Man gjorde redan här 

ett antal fynd av både brons- och järnföremål. Dateringen av det översta kulturlagret 

kunde göras till övergången romersk järnålder-folkvandringstid, alltså någon gång kring 

år 400 e. Kr (Larsson 2002:9f). Något man upptäckte redan här, och som senare varit 

genomgående för det på senare tid vidareutvecklade Uppåkra-projektet, var att tjockleken 

på kulturlagret i jorden som mest var hela två meter (Helgesson 2002a:45f; Larsson 

2002:10; James 2009:135).  

 

När projektet återupptogs 1996 inleddes arbetet genom avsökningar med metalldetektor. 

Man sökte främst i området där koncentrationen av svartmylla i jorden var som högst, då 

detta är något som indikerar att det rör sig om bosättningar och/eller annan bebyggelse. 

Metalldetekteringarna visade på ett stort antal metallfynd. Spridningen av fyndplatserna 

är i hög utsträckning koncentrerad till ett större område vars yttre gränser gör ytan 

ovalformad (Helgesson 2002a:46; Larsson 2002:14f).  
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Det tjocka kulturlagret indikerar givetvis att platsen varit i bruk under en lång tidsperiod. 

Även om det genomgående fyndmönstret och de allra flesta dateringarna talar om olika 

perioder under järnåldern finns det samtidigt också fynd som talar om aktivitet på platsen 

långt tidigare. Både stenåldern och bronsåldern finns representerade i fyndmaterialet, 

även om dessa är få till antalet. Det går inte heller att säga om dessa fynd har någon 

koppling till den dominerande mängden järnåldersmaterial, och därför har inte heller 

sten- och bronsåldersföremålen vidareanalyserats (Helgesson 2002a:47). 

Däremot är man på det klara med att boplatsen kontinuerligt använts från de sista 

århundraderna f. Kr. fram till 900-talet e. Kr (Nilsson 2015:261). Platsen innehåller också 

fynd från samtliga perioder under denna tusenåriga livstid. Bosättningarnas intensivitet 

varierar från period till period beroende på vilken del av området det handlar om, man 

bör alltså ha brukat platsen under hela detta tidspann och under tiden flyttat runt inom 

densamma (Helgesson 2002a:47ff). Till detta ska även läggas att det gjorts fynd som 

daterats till medeltid, vilket i sin tur kan peka på ytterligare förlängning av platsens aktiva 

tid (Larsson 2002:21). 

 

Fynden från undersökningarna i Uppåkra har alltså varit många. Redan i ett 

förhållandevis tidigt skede av projektet, när platsen varit föremål för undersökningar i 

enbart några år, hade avsökningarna med metalldetektor gett utslag för en bra bit över 

10000 olika metallfynd. Något som, åtminstone på den tiden, var den största utdelningen 

av det slaget i södra Sverige. Eftersom projektet också fortskridit sedan dessa har antalet 

fynd givetvis också stigit med tiden (Larsson 2002:14).  

Romerska fynd är i det sammantagna perspektivet inte dominerande, men ändå i sådant 

slag att det bildar en intressant del i diskussionen kring platsen som sådan. Det romerska 

avtrycket är inte heller fokuserat till en viss typ av föremål utan förekommer i flera olika 

fyndkategorier (Hårdh 2003:44ff). 

 

4.1 Offerplatsen 

Ur militära aspekter är fyndmaterialet från Uppåkra intressant i den meningen att man på 

platsen återfunnit en stor mängd vapen och annat krigsmaterial. Även detta är således till 

stor del ett resultat av de omfattande avsökningarna med metalldetektor. Under perioden 

2001-2004 undersöktes ett område i boplatsens södra del, som också innefattade en 
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husgrund. Här gjordes fynden av ett 40-tal spetsar från spjut och lansar, samt beslag från 

rustningar (Helgesson 2002a:58). Bertil Helgesson skriver såhär om vapenförekomsten i 

Uppåkra: 

 

”Weapons, spurs, mountings and other objects connected with warriors’ equipment have 

been found at Uppåkra, dating from B2 in the early Roman Iron Age and throughout the 

whole Iron Age. From C1b in the Late Roman Iron Age until the early Migration Period, 

weapons were deposited in a restricted area on the Uppåkra site. Most of these weapons 

are lanceheads and spearheads, and several of them were deliberately destroyed before 

being deposited.” (Helgesson 2003:323) 

 

Vidare, och än mer talande i textstycket är att vapnen blivit förstörda innan de nedlagts i 

marken. Denna avsiktliga förstöring av vapen innan de begravs eller deponeras är inget 

som är unikt för Uppåkra, men detta tillsammans med faktumet att mängden vapenrester 

koncentrerade till samma plats får ses som något extremt, tyder på att det kan ha rört sig 

om någon form av vapenoffernedläggning eller möjligen att det är boplatsens vapenförråd 

man hittat. Men om det skulle handla om ett vapenförråd borde inte vapnen heller blivit 

förstörda (Helgesson 2002a:58, 2003:323). Skulle det däremot röra sig om en 

vapenoffernedläggning så är vapenoffer förvisso ett fenomen som tycks varit vanligt 

förekommande på just centralplatser (Herschend 2009:331). Däremot är den ovanlig av 

den anledningen att den skett på barmark, då de allra flesta som återfunnits har varit 

placerade i våtmarker, sjöar eller vattendrag. Ett annat exempel på vappenofferplatser 

som befinner sig på torr mark kommer från Sorte Muld på Bornholm, där man på 

liknande sätt har placerat just spjut- och lansspetsar på en liknande nedläggningsplats 

(Helgesson 2003:323). Den vanligare sorten, där vapenoffer läggs i vatten, så kallade 

våtmarksoffer, har bland annat återfunnits på den väl uppmärksammade platsen 

Skedemosse på Öland där resterna av ca 38 människoskelett hittats tillsammans med både 

vapen och andra föremål (Monikander 2015:85ff). Tolkningen av platser som 

Skedemosse gör ofta gällande att det skulle röra sig om en anläggning för så kallade 

krigsbytesoffer, en tacksägelse till gudarna för lyckad krigföring. Däremot skiljer sig 

Uppåkra även i detta avseende då vapnen återfunnits inuti boplatsen, i kontrast till en 

speciellt utvald plats som annars är regel när det kommer till krigsbytesoffer (Helgesson 

2002a:58; Monikander 2015:92f). 
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Det är heller inte bara vapnen som gör huset och området omkring speciellt. Inuti 

husgrunden återfanns både guldgubbar och glasbägare, något som starkt talar för att det 

varit en byggnad som använts för ceremonier (Larsson & Lenntorp 2004:22ff). Huset har 

varit 13,5 x 6 meter stort, med fyra takbärande stolpar (Larsson & Lenntorp 2004:6). 

Stolphålens djup, som var minst 170 cm, talar tydligt för att stolpar varit höga och att 

huset i sin tur var en imponerande byggnad (Larsson & Lenntorp 2004:9, 22). Helheten 

med den typen av föremål, vapenoffernedläggningen samt den ståtliga 

byggnadsstrukturen som huset verkar ha haft är sammantaget något som starkt talar för 

att det varit en speciell, kanske helig, plats (James 2009:136). Dateringarna visar också 

att byggnaden använts under en lång tidsperiod, något som framgår bland annat av det 

faktum att de fyra takbärande stolparna har reparerats under sin aktiva tid, från romersk 

järnålder ända in i vikingatid (Stjernquist 2004a:153, 2004b:104). Benämningarna på 

huset varierar lite, men alla talar i termer om en helig plats, med ord som tempel, kulthus 

och hallbyggnad (Larsson och Lenntorp 2004:31f; Larsson 2006:151; Herschend 

2009:369f). 

 

4.2 Vapenfynden 

Det finns lite olika tolkningar gällande vapnen på Uppåkra, och andra platser där vapen- 

och föremålsfynden är många, och dessa skiljer sig också en hel del när det kommer till 

frågan om Rom. Det kan å ena sidan ses som ett tecken på att den del av fyndmaterialet 

som visar på kontakter med och/eller import från Rom också visar att man stod i 

ekonomiskt välstånd på grund av detta, och således var beroende av det i större eller 

mindre utsträckning (Helgesson 2003:324). Samtidigt kan å andra sidan just vapnen i 

Uppåkra kanske vittna om att platsen varit stark och också noga förstärkt ur militär 

synpunkt. Detta kan eventuellt ses som en fördel man ådragit sig genom välståndet från 

långväga kontakter. Eller, som också påpekats, kan man se det så att om Uppåkra redan 

var så starkt, och hade varit det redan innan införseln av romerska föremål påbörjades i 

Skandinavien, så kanske man istället ansåg att man klarade sig utan att ta allt för stor del 

av denna inströmning av varor utifrån (Helgesson 2002a:138f). 

 

4.3 Fibulorna, hängena och spännena 

Fibulor, som är en typ av broschliknande dräktspännen, utgör tillsammans med andra 

typer av dräktspännen en av platsens rikaste föremålskategorier. En stor del av dessa är 
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från inhemsk produktion, men inte alla (Helgesson 2002a:47). En av fibulorna som 

daterats till perioden runt första och andra århundradet e. Kr. är av romerskt ursprung 

(Helgesson 2002a:48). En annan intressant typ är de så kallade cirkulära plattfibulorna, 

som är en typ som var vanligt förekommande i dåtida England under folkvandringstid 

(Helgesson 2002a:49). Ett landområde som åtminstone under delar av den tidsperioden 

tillhörde Romarriket, även om det också var den tid då romarna så småningom också 

lämnade området. Det är också svårt att bedöma plats för ursprunget av sådana föremål 

som daterats till just folkvandringstid, då utseendet såg likartat ut över stora delar av 

Europa under samma tidsperiod (Hårdh 2002:42). 

Hängsmycken med sydeuropeiskt ursprung har också hittats. Dels rör det sig om 

granatbesatta hängen samt typen kapselberlocker som båda två är förekommande från 

kontinenten (Hårdh 2003:61f). 

 

Ett antal spännen av annan typ, som också kan dateras till folkvandringstid, återfinns 

också i fyndmaterialet. En av dessa är en s-formad variant som vanligen återfinns i nutida 

Italien och uppåt till södra Tyskland. Innan broschen hittades i Uppåkra fanns det heller 

inga fynd av den typen gjorda längre norrut än södra Tyskland (Hårdh 2003:43). En 

annan s-formad brosch som tillhör en annan typkategori har också hittats. Spridningen av 

just den typen har däremot kunnat kartläggas till ett större område. Förutom Uppåkra och 

Sverige har den återfunnits i stora delar av Norra Europa, ända ner till norra Italien. 

Broschens förmodade ursprungsområde är i den dåtida gallo-romerska delen av 

Romarriket, vilket idag utgör södra Frankrike (Hårdh 2003:43). 

Till dessa ska också läggas ytterligare ett antal olika ornament-föremål som tycks ha varit 

en del av samma importnätverk och kommit från samma område, även dessa med 

datering till 500- och 600-talet (alltså under folkvandringstiden och övergången in i 

vendeltid), som de som nämnts ovan (Hårdh 2003:44). 

 

Brakteater återfinns också bland fyndkategorierna. Bland annat en runbrakteat som 

hittades år 2000. Den var bruten på mitten, något som verkar inträffat i samband med 

fyndet, men i övrigt i ett fullständigt välbevarat skick (Axboe & Stoklund 2003:81). 

Även peltaformade hängen har hittats, inte helt men i form av silverfragment som 

ursprungligen kommer från ett sådant (Hårdh 2003:60f).  
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4.4 Mynten 

Kontakten med det romerska riket finns däremot mer representerat i andra kategorier av 

Uppåkramaterialet. Flera romerska fynd i form av silvermynt, så kallade denarer, har 

gjorts på platsen. Tillverkningen och präglingen av mynten är utförd under olika kejsare 

som styrde Rom under de två första århundradena efter vår tideräknings början. Mynten 

har jämförts med motsvarigheter i andra delar av Skåne, på Bornholm och på Själland, 

vilket visat på att de är likvärdiga i utformning och sammansättning. Exemplaren från 

Uppåkra utmärker sig däremot genom att de inte är slitna i samma utsträckning som de 

andra. Detta belägger en teori om att samtliga platserna kan ha ingått i ett nätverk som 

destinationer för silvermynt från den romerska kontinenten (Hårdh 2003:33f). Med 

utgångspunkt från tillverkningsplatserna på romerskt område har i så fall mynten alltså 

färdats norrut upp till södra Skandinavien. Där har de slussats vidare till ett antal 

destinationspunkter, på nutida danskt och svenskt område, där de hamnat i händerna på 

de som agerat mottagare i nätverket och transportkedjan. 

Mynten bör ha tagit denna väg till Uppåkra och andra platser i samma nätverk under 

senare delen av romersk järnålder, som en del av den importström som under den tiden 

färdades i samma riktning (Hårdh 2003:34).  

Även kopparmynt med romersk härkomst ingår i fyndmaterialet. Mynten dateras till 300- 

och 400-talet, alltså sen romersk järnålder-tidig folkvandringstid (Hårdh 2003:46). 

 

4.5 Glaset 

I Uppåkra har man också gjort ganska många glasfynd, karaktären på och digniteten av 

dessa är utspridd. 

I det hus som beskrivits tidigare, med bland annat vapenoffer i fyndkontexten, har även 

glas återfunnits. Inuti och i närheten av ett stolphål i husgrundens sydöstra del gjorden 

man fyndet av 3 glasskärvor som med stor sannolikhet var från samma föremål. Den 

största med ett mått på 6 x 4 cm, en annan mätte 2,6 x 1,5 cm och den sista var ytterligare 

något mindre. Deras utformning samt ett visst spår av mönster från dekorationer på den 

större skärvan, visar att alla tre bör ha varit delar av en cylinderformad bägare med en 

diameter på uppåt 8 cm, där den största skärvan återfunnits i dess nedre del (Stjernquist 

2004a:154, 156). Glasets färg är i en ljusgrön nyans, och har en kemikaliskt klar yta. En 

fjärde glasskärva hittades i ett annat stolphål, i huset östra del. Den skiljer sig från de 

övriga tre eftersom glasytan exempelvis innehåller fler lager. Därför är det troligt att 
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denna skärva i sin tur varit en del av ett annat glaskärl (Stjernquist 2004a:155f). 

Dateringen av skärvorna har satts till romersk järnålder, då de hittats i blandade jordlager 

har ingen mer precis åldersbestämning kunnat göras. Glasets exakta ursprung har inte 

med säkerhet kunnat fastställas, även om det ingår i den fyndkategori av glas som brukar 

länkas till kontinenten (Stjernquist 2004a:157f). Kemiska analyser av dessa glasskärvor, 

tillsammans med andra som också hittats i Uppåkra, har visat att de har stora likheter med 

romerskt glas som hittats i Norge. Jämförelser mellan dem har gett resultat som indikerar 

att det rör sig om samma sorts glas (Stjernquist 2004a:163). 

 

Återigen inuti samma husgrund gjordes 2001 ett annat glasfynd, modell större och 

intressantare. I husets mitt, centrerat mellan stolphålen återfanns en härd (Stjernquist 

2004b:104). Fyndet i fråga gjordes strax söder om härden och var i form av en välbevarad 

glasskål och en förgylld bronsbägare. Skålen ska ha befunnit sig i jordnivån som återgav 

den folkvandringstida perioden av husets användningstid (Stjernquist 2004b:104). 

Skålen återfanns i uppochnervänt läge i ett, under omständigheterna, välbevarat skick. 

Skadorna den åtdragit sig under tiden som oupptäckt har varit genom trycket från 

överliggande jordmassa (Stjernquist 2004b:105, 108). Utseendet är i form av en glasyta i 

två lager, där det innersta är 4-6 mm tjockt med en klar yta i gröngul nyans. Det yttre 

lagret är smalare, 2-3 mm, med blåfärgad yta. Måtten utgörs av en höjd på nära 10 cm, en 

basdiameter på 4,8 cm samt en diameter i toppen på 16,5 cm (Stjernquist 2004b:108f). 

Dekorationen består bland annat av ett rundgående blått band, ungefär 1 cm tjockt. 

Bandet är uppdelat i rektangulära mönster (fig. 6). Nedanför bandet följer 

ornamentikmönster som också de är i blått. Skålens insida utgörs av en slät yta 

(Stjernquist 2004b:109). 

 

När det gäller skålens datering har den genomförts dels utifrån jämförelser med den 

förgylla bronsbägaren som hittades bredvid. Bägarens stil och utformning är sådan att det 

rör sig om senast år 500 e. Kr. Eftersom skålen varit i bruk samtidigt som bägaren drar 

man slutsatsen att detsamma gäller för den. Sen har man också granskat stilen på skålen, 

vilket utifrån jämförbart material talar för att den är från folkvandringstiden. 

Tillverkningen av skålen bör således ha skett någon gång under 400-talet (Stjernquist 

2004b:111).  

Det fanns däremot inga liknande motsvarigheter, när det gäller skålen, i tidigare känd 

glasproduktion. Därför analyserades den utifrån jämförelser med andra glasföremål med 
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liknande karaktärsdrag. Liknande dekoration samt likheter i tekniska aspekter blev det 

man la fokus på i granskningen (Stjernquist 2004b:112). 

 

 

 

Figur 6. Rekonstruktion av skålen. Teckning av Berta Stjernquist. Från Stjernquist 

2004b:142. Bilden är något beskuren. 

 

Som nämnts ovan har analysen av en mängd av glasfynden från Uppåkra, så också detta, 

jämförts med samtida fynd av romerskt glas från Norge, som en del av analysen. 

Resultaten av den kemiska analysen visade att glaset komposition hade väldiga likheter 

med 19 romerska glasobjekt som analyserats i Norge (Lang 2004:151). Det sammantagna 

resultatet talar också för att glaset är av en sådan typ som det romerska glas som 

tillverkades i Köln (nutida Tyskland) under 400-talet (Lang 2004:151).  

4.6 Pärlorna 

Glaspärlor har i Uppåkra bland annat hittats under utgrävning av en avfallsdepå 1997, 

samt året därpå när ett område i den västra delen av Uppåkra, ett område som gett ett stort 

antal utslag på metalldetektorn jämfört med andra, undersöktes (Lindell 2001:11, 17). Ett 

flertal pärlor har också framkommit i områdets västra delar (Lindell 2001:20).  
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5. Gudme 

Centralplatsen i Gudme, beläget på sydöstra Fyn, några mil sydöst om Odense i 

Danmark, benämns i arkeologiska sammanhang ofta tillsammans med Lundeborg, som i 

sin tur ligger vid kusten, med Gudme på ett avstånd av 3 km inåt landet (Stilborg 

1997:40). Gudme-Lundeborg hade länge varit känt som ett område med mycket 

fornlämningar och det var efter att privatpersoner och amatör-arkeologer gjort flertalet 

intressanta fynd, flera av dem strax väster om Gudme, i form av fibulor, solidi och 

denarer som det arkeologiska forskningsprojektet startade 1982 (Stilborg 1997:41; 

Jørgensen 2011:78). Flera av de större fynden från platsen gjordes av amatörarkeologer 

under den här tiden (Madsen 1995:26) Området är stort, närmare 100 hektar där över 30 

000 kvadratmeter varit föremål för undersökningarna (Jørgensen 2011:77). Storleken, 

innehållet samt kontakten med ett kustbeläget handelscenter (Lundeborg) gör att Gudme 

får räknas som en av Skandinaviens starkaste och mest inflytelserika centralplatser under 

sin aktiva tid (Näsman 1996:148; Hedeager 2011:152; Jørgensen 2011:77f). Aktiviteterna 

på platsen kan dateras så långt bak i tiden som till förromersk järnålder. Statusen som 

centralplats antas ha nåtts i mitten av romersk järnålder, runt 200 e. Kr (Stilborg 1997:39; 

Jørgensen 2011:78). I området som helhet har fynd gjorts som kan datera aktiviteter på 

platsen från ungefär år 100 f. Kr fram till tidig medeltid (Hedeager 2011:153). 

Markradarundersökningar som gjordes i området kring Gudme 1990-1992 visade på spår 

av bebyggelse från framförallt perioden från 300- och 400-talet e.kr fram till 1200-talet 

(Henriksen 1995:12f). 

 

Gudme visar också upp tecken på att platsen kan ha varit mer än en centralplats, kanske 

också ett religiöst center, en helig plats. För det första är namnet ”Gudme” en 

komposition som kan tydas som ’gudarnas hem’ eller ’home of the Gods’ (Randsborg 

1994:209; Hedeager 2015:142). Namn som kan relateras till religiösa innebörder 

återkommer också på platser inom hela ytan för den forntida bebyggelsen i området 

Gudme-Lundeborg. Albjerg som betyder ’det heliga berget/the sacred hill’, Gjaldbjerg – 

’offerkullen/the sacrifical hill’ och Gudbjerg – ’gudarnas kulle/the hill of the Gods’ är 

exempel som tillsammans visar samma mönster (Axboe 1994:68; Jørgensen 2011:80). 

Gudme skulle alltså enligt den tolkningen vara en centralplats även ur kosmologisk 

synvinkel. Kanske en unik sådan i den nordiska förkristna världsbilden, det har myntats 

teorier om att så skulle vara fallet och att platsen kanske får ses som en parallell till 
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Asgård, vilket skulle göra den till en nyckelplats i nordisk mytologi (Hedeager 

2011:152f; Jørgensen 2011:80). 

 

Benämningen ”’home of the Gods’ places” används också för andra platser, som mer 

eller mindre kan visa upp liknande attribut som Gudme. Men baserat på forskningen 

kring sådana platser är det ändå Gudme som hittills sticker ut allra mest (Pesch 2011:48). 

En av upptäckterna på platsen, som stärkt den bilden, är de hallbyggnader som funnits 

där. I nära anslutning till varandra finns först av allt en byggnad som har varit 47 meter 

lång och mot mitten så bred som 10 meter (Pesch 2011:52). Detta gör huset till den 

hittills största kända hallbyggnaden från romersk järnålder i Nordeuropa (Wells 

2008:307). Nära den första, större, byggnaden fanns en mindre som är den som utpekats 

som den mest framstående av hallbyggnaderna. Huset ska ha börjat användas under 

senare halvan av 200-talet e. Kr och varit i bruk fram till tidigt 500-tal. Under 400-talet 

ska det första, större huset ha ersatts av en annan hallbyggnad 30 meter öster om den 

första. Denna byggnad ska sen ha brukats tillsammans med den första, mindre hallen. 

Från den senare byggnationen har också flertalet fynd av både guld, silver och glas, flera 

av romerskt slag, gjorts (Jørgensen 2011:83).  

 

Detta blir intressant ur perspektivet om Gudme som en framstående och stark helig plats, 

när man ser till att en sådan hallbyggnad skulle kunnat rymma ett stort antal människor. 

Större religiöst kopplade ceremonier kunde hållas där, något som talar i samspråk med 

teorier om centralplatser som gör gällande att makten där ofta utgick från kosmologin, att 

samhällens religioner ofta var kopplade till deras styre och elit (Pesch 2011:52). Denna 

kombination gör platserna till en form av centrala kultplatser. Detta antagande om Gudme 

kan också liknas vid motsvarigheter om exempelvis Uppåkra (Helgesson 2002a:26; 

Herschend 2009:370;Pesch 2011:52f). 

 

Själva centralplatsen är i sig också i ett antal bosättningsområden, Gudme I-V. Gudme I 

är ett 700 kvadratmeter stort område, som följs av Gudme II som i sin tur är större, 1200 

kvadratmeter. 600 meter sydväst om Gudme II, på en kulle, ligger Gudme III där hela 

7000 kvadratmeter mark varit föremål för undersökning (Stilborg 1997:54ff). Gudme IV 

är mindre och ligger öster om Gudme II (Jørgensen 1994:54). Öster om område I, söder 

om område II ligger Gudme V, på en plats som också gå under namnet Stenhöjgård 

(Vang Petersen 1994:35). 
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Inom området finns också ett antal gravplatser. Möllergårdsmarken är en av dessa, 

belägen i östligt väderstreck från Gudme, i riktning mot Lundeborg, ungefär halvvägs 

mellan de båda platserna (Jørgensen 2011:80). Platsen ligger på och i anslutning till en 

kulle, och har en undersökt yta på över 9000 kvadratmeter (Stilborg 1997:44). 

Undersökningar av gravarna på platsen gjordes redan under åren 1876-1881. Under dessa 

tillsammans med senare års undersökningar har över 3000 olika gravar återfunnits i 

Möllegårdsmarken. Romersk järnålder och även tidig folkvandringstid är den 

genomgående dateringen, 100-425 e. Kr (Fischer 2005:113). 

I ytterligare östlig riktning från Gudme, mot Lundeborg, ligger ett betydligt mindre 

gravfält, Egelygård. 1989 hittades och undersöktes 112 gravar på platsen (Stilborg 

1997:51). 

 

3 km söder om Gudme ligger Brudager, som utgörs av både en plats för gravar samt en 

för bosättningar. Cirka 160 gravar har här lokaliserats och undersökts. Dateringen i 

gravarna i Brudager och Egelygård är precis som i Möllegårdsmarken satt till framförallt 

romersk järnålder (Stilborg 1997:52).  

Samtliga tre platser har i olika utsträckning och fyndkategorier innehållit romerska 

föremål (Stilborg 1997:51ff; Jørgensen 2011:79). 

 

5.1 Mynten 

Det som föranledde senare tids undersökningar i området Gudme-Lundeborg var, som 

tidigare tagits upp, bland annat fynd i form av både solidi och denarer som tidigare gjorts 

i närområdet. Detta är inte heller alla typer av romerska mynt som hittats.  

En större samling av mynt, en skatt med andra ord, hittades 1985 med hjälp av 

metalldetektor i husgrunden av en av gårdarna som tillhört bosättningsområdet i Gudme 

III (Østergaard Sørensen 1995:29f). Skatten bestod av hela 293 mynt av typen siliquae, 

som är en annan typ av romerskt silvermynt (Jørgensen et al 2003:428). 50 stycken andra 

mynt av samma typ har också hittats i området, och kan kanske utgöra en annan del av 

samma myntlast som skatten, eftersom det är troligt att de kan ha kommit till Gudme 

samtidigt. Detta är den ohotat största samlingen siliquae som hittats i nutida Danmark. I 

övriga delar av landet har bara ett fåtal återfunnits som jämförelse. Fyndet i Gudme är 

spektakulärt också ur ett större perspektiv, bara två andra fyndplatser, i Polen och 
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Rumänien, har innehållit liknande mängder siliquae-mynt. Mynten är daterade till 300-

talet och har framförallt prägling från de östra delarna av romarriket, år 353-355 e. Kr 

(Jørgensen et al 2003:428). Gudme III har också varit fyndplats för enstaka separata 

denarii-mynt (Vang Petersen 1994:33). 

 

I bosättningsområdet Gudme I har man i myntväg gjort fynd av både denarer, siliquae 

och solidi. 11 solidi och 42 denarer utgör de största mängderna. Det första fyndet gjordes 

redan 1885. Myntens datering talar om 300-talets mitt (Vang Petersen1994:30; Stilborg 

1997:54). Undersökningarna av Gudme II har gett utdelning i form av 175 romerska 

mynt, en solidus och resten i form av både siliquae och denarer (Stilborg 1997:54f). I 

Gudme III har ett silvermynt av typen Hadrian denarius hittats i undersökningsområdet 

av det som kallas gård 1 och 2. Myntets prägling talar om år 134-138 e. Kr, alltså 

betydligt tidigare än den andra typen av denarer som förekommer på platsen (Stilborg 

1997:59). Även guldmynt har hittats i samma område, två separata fynd om tre respektive 

sex solidi, båda med senaste prägling år 361. Bland de 3 första är äldsta präglingsen gjord 

år 324, medan motsvarigheten från de 6 andra är från år 337 (Stilborg 1997:60). 

 

Hallbyggnaden som nämnts ovan har också varit fyndplats för romerska silvermynt. 115 

denarer har återfunnits inuti resterna av husgrunden (Jørgensen 2011:83). Myntens 

präglingar varierar, men samtliga är från 100- och 200-talet e. Kr (Stilborg 1997:62) Ett 

stycke sydost om de båda separata hallbyggnaderna har fler denarer, tillsammans med 

smycken och andra dyrbara föremål, hittats. Det verkar röra sig om aktiv deponering som 

av okänd anledning gjorts av föremålens forntida ägare (Jørgensen 2011:84).  

I Brudagers bosättningsområde gjordes också fynd av en denarius under 

undersökningarna som pågick där 1992-1993 (Stilborg 1997:53). 

 

I hela området för Gudme-Lundeborg har över 600 dateringsbara romerska mynt 

återfunnits. En majoritet av dessa har dateringen 340-370 e. Kr. vilket stämmer väl 

överens med motsvarigheterna från andra platser i de sydligaste delarna av Skandinavien, 

exempelvis danska Jylland, där mynt med tidigare prägling än de mängder som hittats på 

till exempel Bornholm, Öland och Gotland är vanligast förekommande (Fischer 

2005:114). 
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5.2 Glaset 

Också i Gudme är glaset tydligt förekommande i det romerska materialet. I den större 

hallbyggnaden har skärvor som ursprungligen kommer från en olivgrön glasbägare, som 

är en importtyp från området kring svarta havet med typisk datering till 400- och 500-

talet e. Kr, hittats (Jørgensen 1994:38; Stilborg 1997:61f). 

I Gudme III har fynd av ytterligare glasskärvor från en glasbägare gjorts vid utgrävningen 

av ett stolphål (fig. 7). Också det glaset var i grönaktig färg (Vang Petersen 1994:33).  

 

Fragment och två hela skärvor av blått glas hittades 1989 i Gudme V. Det blå glaset 

verkar ha använts under tillverkningen av fibulor, alltså en importvara som senare 

använts som råmaterial i verkstäder på platsen (Vang Petersen 1994:36f). 

 

 

Figur 7. Avbildningar av skärvorna från bägaren (Gudme III). Från Vang Petersen 

1994:33. Bilden är något beskuren. 

 

Gravfältet i Möllegårdsmarken har visat sig innehålla ett imponerande stort antal 

romerska föremål och har varit fyndplats för gravgåvor i form av över 100 kärl av 

romerskt ursprung. Ett antal av dessa var gjorda av glas, några var av brons och andra av 

keramik (Wells 1994:157, 2008:307). 
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I hela Gudme-Lundeborg-området har ett flertal glassfynd, skärvor och glasfragment, 

med fokus från glas importerat från Rhenområdet, dateringen på dessa sätts 200- och 

300-talet e. Kr. Övergången till nästa importfas för glas och andra romerska föremål 

kommer under 300- och 400-talet, då varorna istället börjar komma från platser vid svarta 

havet. Problemen i västra Rom under 400-talet som senare ledde till dess fall får antas 

vara anledningen till detta (Jørgensen 2011:87). 

 

5.3 Andra intressanta guld- silver- och bronsföremål 

När man granska Gudme utifrån dess romerska kontakter blir ett av de mest intressanta 

föremålen den silverstatyett som 1988 hittades i Gudme II. Statyetten återfanns inte hel, 

utan saknar allt utom huvud (fig. 8). Huvudet var däremot användbart när det kom till 

identifikationen av vilken typ av föremål det rörde sig om, då en liknande, fullständig, 

statyett hittats i Nicalaéva i Bulgarien. Statyetten antas vara en romersk kejsaravbildning 

(Vang Petersen 1994:35f). Silvermaterialet som huvudet är tillverkat av tros kunna 

komma från ett romerskt saltkar. Peter Vang Petersen skriver följande efter att ha 

granskat huvudet: 

 

”The nose is very worn and I belive that the head comes from a Roman salt pot similar to 

that found in the Nicalaéva-hoard”.  (Vang Petersen 1994:35). 

 

Figur 8. Statyetthuvudet från Gudme II. Från Vang Petersen 1994:36. Bilden är 

beskuren. 

 

Fragment från ett silverfat, som konstaterats ha romersk härkomst återfinns bland 

metallfynden från Gudme I. I Gudme V har man gjort fynd av förgyllda bronsfragment 

som ska ha kommit från en romersk hjälm (Vang Petersen 1994:31, 37; Wells 2008:307). 
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Samlingar av guld-, silver- och bronsföremål som inte bara varit i form av mynt finns 

också i fyndmaterialet. Mycket verkar komma från verkstäder och produktion i olika 

former, där importerade romerska föremål återanvänts för att omarbetas till egna föremål 

för vidare distribution. Detta syns som en fas från 200- till 500-talet. Från området med 

verkstäder eller ’workshop farms’ har också bronsfragment, ursprungligen från romerska 

statyetter, återfunnits (Jørgensen 2011:82). 

 

Andelen ädelmetaller och föremål tillverkade av dessa är påtagligt stor på platsen, 

koncentrationen av dessa fyndmaterial är en av de största i Skandinavien (Näsman 

1996:148). Bara den totala mängden guldfynd uppgår sammantaget till hela 9 kg, något 

som återigen indikerar platsens status i centrala, politiska och militära sammanhang 

(Fischer 2005:114). 

 

5.4 Fibulorna, hängena och spännena 

I hallbyggnaden har man inuti ett stolphål, samma undersökningsyta där man också hittat 

ett separat silver-mynt, har också sex fibulor grävts fram. Fibulorna är tillverkade i järn, 

alternativt brons, och har daterats till första delen av 200-talet (Jørgensen et al 2003:431). 

En så kallad ’Frankish silver bird fibula’ påträffades i Gudme V, i anslutning till 

fragmenten från den romerska bronshjälm som nämnts tidigare (Jørgensen 1994:37; 

Hedeager 2001:472). I samma område hittades också en ’silver rosette fibula’ med 

dekorationer i form av inläggning av blått glas. Tolkningen här gör däremot gällande att 

den sortens fibula kan ha varit en sådan som tillverkades på platsen, med material av 

bland annat importerat romerskt glas, som nämnts tidigare (Storgaard 1994:164; Vang 

Petersen 1994:37). Peter Vang Petersen tolkar detta på följande vis: 

 

”A silver rosette fibula inlaid with blue glass was found in a cooking pit. Maybe it was 

prestige items such as these which were produced in the workshops at the site”. (Vang 

Petersen 1994:37). 

 

Dräktspännen och broschliknande spännen finns också representerade i det romerska 

materialet. Dels genom en silver-”delfin” som är typsikt tillhörande broschliknande 

spännesplattor från Rom (Werner 1994:106f). Också ett romerskt emalj-spänne hör till 

den fyndkategorin (Jørgensen 1994:55). Spännen med filigrandekorationer hör också till 
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gruppen med romerskt ursprung. Dessa är vanligen från sydöstra Europa och har daterats 

till 300-talet (Jørgensen 1994:55). 

 

En stor mängd guldbrakteater har också hittats på platsen, framförallt i Gudme II där man 

hittat 10 stycken som daterats till folkvandringstid (Jørgensen et al 2003:434). Även 

under undersökningar av hallbyggnaderna har fynd av guldbrakteater gjorts (Pesch 

2011:52). Gudme verkar varit en tillverknings- och distributionsplats för dessa (Fischer 

2005:113). Däremot tror man inte att det varit den enda i området, utan att även andra 

samhällen i nutida Danmark och Skåne bedrev samma produktion (Axboe 1994:68). 

Guldbrakteaterna passar bra in i sammanhanget när det gäller Gudme, eftersom det är ett 

föremål som både ska ha representerat status och makt (centralplats) samt varit betydande 

som kosmologisk symbol (religiöst center) och därför rimmar bra med de egenskaper 

som platsen antas han innehaft (Pesch 2011:53f). 

 

En annan smyckestyp som förekommer i fyndmaterialet är hängsmycken. Från 

hallbyggnaden har ett hängsmycke dekorerat med bland annat glaspärlor hittats i samma 

lager som ett annat, vars dekoration till stora delar saknas och istället lämnat efter sig ett 

hål där de tidigare suttit (Jørgensen et al 2003:431). Även ett peltaformat hänge har 

återfunnits i samma lager, nr 440 (Jørgensen et al 2003:431). 

 

5.5 Pärlorna 

Även i Gudme utgör pärlorna en fyndkategori av många som hittats under främst 

avsökningar med metalldetektor. Många av pärlfynden är koncentrerade till området som 

tidigare benämnts som ’workshop farms’ (Jørgensen 2011:82).   

I Gudme II utgörs fyndkategorin ”glas och glaspärlor” av 75 olika föremål, där ett 

betydande antal faktiskt verkar vara just pärlor, medan resterande är i form av andra 

glasfragment (Jørgensen 1994:55).  



50 
 

6. Gudme och Uppåkra i förhållande till varandra och 

andra platser 

Förutom liknande fyndkategorier och dateringar, som kunnat utläsas ovan, finns det även en 

del andra intressanta aspekter som Gudme och Uppåkra har gemensamt. 

Båda centralplatserna har hallbyggnader, något som visar på att båda inte bara går att koppla 

till makt politiskt och militärt utan också religiöst. Gemensamt har man också det faktum att 

själva hallbyggnaderna båda utgörs av ett mindre hus som i sin tur ligger i anslutning till en 

betydligt större huvudbyggnad. Detta logistiska upplägg finns även på andra platser, såsom 

Fredshöj och Bulbrogård (Herschend 2009:370). Hallarna i Gudme och Uppåkra är också 

samtida, och bådas aktiva tid utgörs, mer eller mindre av 200-500 e. Kr. Platserna som helhet 

är också av liknande storlek, en yta som i båda fallen rör sig om ungefär 40 hektar mark 

(Hårdh 2003:73). 

Hallbyggnaderna är också intressanta sett till hur romerska influenser letat sig upp till 

Skandinavien under järnåldern. I det romerska riket var hallbyggnader vanligt förekommande 

på liknande, centrala platser under samma tidsperioder, också där med betoning på makt och 

religiös status. Föregångaren till hallen var aulan, ett ord som i nutid känns igen i svenska 

sammanhang, exempelvis i skolsystemet. Aulan var ett befäst begrepp i Rom redan under 

första århundradet e. Kr (Herschend 2009:252). 

 

6.1 Nätverk? 

Både Uppåkra och Gudme var under sin aktiva tid i kontakt med andra platser, både 

inhemska, sett utifrån nutida nationsgränser, och mer avlägsna sådana. 

I sitt närområde verkar Uppåkra haft förbindelser med nutida Lomma och Öresund, via 

vattenburna transporter antingen över Höje å eller Sege å (Helgesson 2002a:61). En forntida 

väg som bundit samman Uppåkra och Lund med Trelleborg har kunnat belysas genom de 

äldsta lantmäterikartor som finns att tillgå över området (Erikson 2001:168). Lund ska senare, 

under medeltid, tagit över Uppåkra och dess centrala maktposition i det skånska samhället 

(Nilsson 2015:264). 

 

När man ser till Uppåkra i förhållande till omvärlden, dess kontaktvägar och som del i ett 

nätverk är fibulorna ett bra ledmotiv. Den vanligaste fibulatypen som återfunnits på platsen är 

korsformiga fibulor. Den stora förekomsten av den typen av fibula placerar Uppåkra 
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tillsammans med andra platser, med liknande utbud av fibulor, i den västliga regionen av 

Skandinavien, som under järnåldern kännetecknas av tydligt förekommande kontakter med 

Västeuropa om Nordsjöområdet. Att just Uppåkra verkar ha tillverkat korsformiga fibulor på 

plats gör att man också kan anta att platsen har en tydlig roll i dessa kontaktförbindelser 

(Hårdh 2003:71). 

Som nämnts tidigare har också hängen med ursprungsområde nere på kontinenten, påträffats i 

Uppåkra. Införskaffandet av dessa tros kunna peka på personliga kontakter, snarare än 

kollektiva, eftersom de antas kommit från kontinenten till platser längre norrut när deras ägare 

flyttat dit, exempelvis för att gifta sig med någon därifrån (Hårdh 2003:70). 

 

Gudmes kontakter i närområdet representeras som bekant i första hand av den nära kontakten 

med den kustbelägna handelsplatsen i Lundeborg, vilket också bör varit huvudvägen in för det 

stora antal romerska föremål som nått platsen. Gudme har förutom centralplats även fungerat 

som ett religiöst center. En form av huvudsäte för ”Odin-kulten” som brukades under den 

tiden. Detta är något som förmodligen innebär att människor kan ha kommit dit från 

samhällen i närområdet, och kanske även längre ifrån, för att göra besök i 

kosmologiska/religiösa syften (Stilborg 1997:109). 

 

Även mer långväga kontakter finns i hög utsträckning påtalade för området Gudme-

Lundeborg. En stor del av forskningen kring detta fenomen har varit att försöka följa 

kontakterna och sedermera rita upp nätverken bestående av dessa, utifrån distributionen av 

guldbrakteater (Axboe 1994:68). Ett nätverk baserat på försäljning av brakteaterna har 

skissats upp, där platser som Gudme länkas ihop med platser från kustlinjen längs Nordsjön. 

Detta genom att guldbrakteater återfunnits exempelvis i tyska Sievern (Fischer 2005:133). 

Denna plats, belägen i dåtida Germanien, har aldrig varit romersk mark men platsen ligger 

heller inte allt för långt från den dåtida romerska gränsen. 

 

Det finns betydligt fler exempel på områden där guldbrakteater från Fyn i allmänhet och 

Gudme i synnerhet har framkommit i fyndmaterialet. Förutom Skåne, Bleking och Halland 

har dessa även letat sig till alltifrån nordliga Norge och England till Ungern och Ukraina 

(Axboe 1994:70f). Exemplaret som tagit sig så långt som till Beresina i Ukraina har 

namngetts som ”Dreigötter-Brakteaten” och är av samma typ som de som hittats i Gudme II 

(Axboe 1994:72f, 76). 
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För Gudme, precis som för liknande platser, verkar den ekonomiska styrkan och makten hos 

de högre skikten i samhället ha växt sig stark under perioden från sen förromersk järnålder 

fram till senare delen av romersk järnålder. Denna tillväxt och ökande status verkar sedermera 

lett till att man velat söka sig mer välstånd samt att en av vägarna dit verkar gått via kontakter 

med främmande och geografiskt avlägsna samhällen som också dessa var starka ekonomiskt 

och politiskt. Detta är till stor del det som antas ha lett fram till kontakter mellan platser i 

Skandinavien och i det romerska riket. Åtminstone på den nivå av kontakter där det handlade 

om den styrande eliten från starka samhällen och platser. I fallet Gudme sägs ett starkt bevis 

för denna teori vara det rika utbudet av romerska gravgåvor i gravarna i Möllegårdsmarket, 

något som även går att applicera på andra platser där gravar och bosättningsområden 

innehåller tydliga spår av kontakter med Rom (Wells 1994:157f).  
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7. Öremölla 

I inledningen nämndes Öremölla som den hittills enda plats i Sverige där en fullständig 

romersk dryckesservis har återfunnits. Fyndet gjordes år 1870 av en privatperson i Öremölla, 

Skivarp socken i Skåne. Detta gör också platsen till den hittills äldsta i Sverige där man funnit 

glas inuti en grav (Andersson 2010:34f). Nils Gustaf Bruzelius och Hans Hildebrand var de 

första arkeologerna att undersöka fyndet, som visade sig bestå av en fullständig servis i form 

av två glaskärl, en bronskittel, sil och skopa, båda av brons med långa skaft (Bruzelius 

1874:9). Fyndplatsen skulle senare visa sig vara en gravanläggning, brandgrav övertäckt med 

stenblock, med datering till romersk järnålder, närmare bestämt ungefär år 100 e. kr 

(Helgesson 2002a:246; Björk 2005:237;Andersson 2013:35). 

 

”I början af augusti månad år 1872 erhöll jag genom herr gördelmakaremästaren Hellström 

härstädes underrättelse, att en landbrukare vid Öremölla i Skifvarps socken, Vemmenhögs 

härad, funnit åtskilliga fornsaker af brons, hvarföre jag ett par dagar derefter företog en resa 

till fyndorten, der jag genom hittaren åbon Rasmus Bengtssons välvilja blef i tillfiälle att se så 

väl de funna fomsakema som platsen, der de anträffats.” (Bruzelius 1874:9). 

 

Det är en vapengrav, med vapenfynd i form av en sporre samt enstaka delar av en ringbrynja. 

Brynjan är en sådan som bland annat användes av soldater i de romerska hjälptrupperna, där 

personer som värvats från germanskt, icke-romerskt område ingick (Andersson 2010:36). 

Tidiga uppgifter från platsen talar också om att där skulle funnits ”järnvapen” men det är inget 

som går att bekräfta i nutid (Björk 2005:237). 

 

”Denna ringbrynja synes hafva varit svept kring några jernvapen, hvilkas stumpar framsticka 

ur de olika klumparne af brynjan.” (Hildebrand 1874:178). 

 

Fyndplatsen ska från början befunnit sig på en hög, oklart huruvida det rörde sig om en anlagd 

gravhög eller en naturlig hög (Björk 2005:237). Klart är åtminstone att eftersom Öremölla kan 

betraktas som en vapengrav är den tillsammans med Simris de enda återfunna gravarna från 

sin tidsperiod som innehåller gåvor i form av romerska importföremål (Nicklasson 1997:138). 
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7.1 Dryckesservisen 

Det mest intressanta fyndet ur importsynpunkt är såklart servisen, som talar för kontakter i 

den form som skulle utgöra de högre nivåerna i sådan lista. Servisen (fig. 9) består mer 

ingående av två fotstående glaskärl, en större, utsmyckad bronskittel med tillhörande 

bronsslev samt en sil, också den i brons. Silar av det slaget användes till filtrering av vin och 

eftersom vin under den aktuella tiden var att betrakta som en lyxvara kan man återigen anta 

att personerna som brukat servisen, och framförallt personen som ligger begravd med den, 

befunnit sig i samhällets absoluta toppskikt (Rosborn 1999:141).  

 

Figur 9. Dryckesservisen från Öremölla. Foto: Sören Hallgren SHM 1995-03-08 

 

Det ena glaskärlet har under tiden i jorden utsatts för viss åverkan medan det andra är 

nästintill fullständigt bevarat. Undersökningar de två glasen har visat att glasmassan är i 

princip helt klar vilket tyder på att de varit tillverkade av hantverkare som gjort detta med stor 
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skicklighet (Andersson 2005). Samtidigt verkar inte glasen vara fullt identiska utifrån 

tillverkningen då glasmassa i det ena inte är fullt så klar som i det andra (Henricson 1990:61). 

Dekorering i form av slipade ovaler pryder glasytan. Mycket tyder på att glasen är tillverkade 

antingen i nutida Italien alternativt i Syrien eller i Egypten. Detta eftersom att man inte kunde 

tillverka glas av sådan kvalité, exempelvis med avfärgat glasmassa, på särskilt många ställen, 

varken i eller utanför romarriket. Ett fåtal motsvarigheter har hittats, framförallt i nutida Köln, 

dåtida romersk mark, där ett nästan helt identiskt glas återfunnits. Gravfynd av glas med vissa 

likheter har på enstaka platser på Själland och i Slovakien (Andersson 2010:35). 

 

7.2 Övriga föremål 

I de tidigaste förteckningarna gällande Öremöllafyndet berättas det om en fibula, med 

romerska förtecken, ska ha blivit upphittad på platsen av en privatperson. Fibulan ska senare 

ha överlämnats till Bruzelius och därefter skickats till Kungliga Vitterhetsakademien 

(Bruzelius 1874:10). Även ett lerkärl (fig. 10) påträffades av privatpersoner när man plöjde en 

åker i närheten (Bruzelius 1874:9; Björk 2005:237).  

 

Figur 10. Kärlet i lera/keramik från Öremölla. Foto: John Ljungkvist SHMM 2005-08-19 

 

Än mer intressant är textilfyndet som också gjorts i graven. Tyget är resterna av en dräkt som 

varit av mycket hög kvalitet. Troligen är det importerat från Rom och inga liknande, samtida 

fynd har gjort i Sverige, däremot ett fåtal i Danmark och Norge (Geijer 1939:190f; Andersson 

2010:36).  Tygresternas material är av ylle, något som också det drar en parallell till 
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romarriket där ylleindustrin under samma tidsperiod var betydande stor, med väverier i 

framförallt nutida England under 300-talet (Geijer 1939:191). 

 

7.3 Personen i gravens kontakter med Rom 

Med fynd av både en fullständig romersk glasservis samt fragment av en romersk ringbrynja, 

rester av tyg från en romersk dräkt och eventuellt också en romersk fibula så verkar det stå 

utom rimligt tvivel att personen, som kallats för ”Öremöllamannen” hade en betydande 

ställning och också ett särskilt förhållande till romarriket. Kanske var det en soldat som efter 

avslutad tjänstgöring i den romerska armén återvände hem med både militära föremål 

(ringbrynjan) och högstatusobjekt (dryckesservisen) med sig, för att sedan efter sin död 

gravläggas tillsammans med dessa? 
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8. Hoby 

Hobygraven från sydvästra Lolland i Danmark är också en plats vars fyndkategorier talar 

om romerska kontakter av det slaget som återfinns högst upp i rangordningen av sådana. 

Det är en flatmarksgrav som upptäcktes 1920 och som har tjänat som begravningsplats åt 

en man som begravts där någon gång under första halvan av första århundradet e. Kr 

(Jørgensen et al 2003:386). 

Gravgåvorna utgörs av en bred uppsättning praktföremål såsom fibulor i silver och brons, 

bronsspännen, två guldfingerringar, passformar i brons anpassade för dryckeshorn, tre 

stycken lerkärl, bronsknivar etc. (fig. 11). Tillsammans med romerska föremål i form av 

en hel bordsservis innehållande två bägare i silver samt en tallrik, en gryta, kastrull, en 

kanna och en bricka (fig. 11), samtliga i brons (Jørgensen et al 2003:386; Rasmussen 

2014:184). 

 

Figur 11. Föremålsfynden från Hobygraven. Foto: Nationalmuseet Köpenhamn/Lennart 

Larsen. Från Storgaard 2003:111. Bilden är något beskuren. 
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8.1 De romerska föremålen 

De två silverbägarna är förmodligen de föremål ur den romerska bordsuppsättningen som 

gravlades i Hoby som får betraktas som de mest spektakulära. Det två tvillingbägarna är 

dekorerade i detaljerad ornamentik i form av motiv föreställande människor (fig. 12). 

Stilen på denna typ av dekoration går under namnet ”Augustan Classicism” (Storgaard 

2003:111; Randsborg 2015:69). Uttrycket kommer från Augustus som var kejsare under 

den aktuella tiden vilket också utgör tiden för konstens framväxt och utveckling i Rom. 

Likt grekerna före dem var romarna nu också ute efter att skapa sig en egen högre kultur 

på samma grunder men efter egna förutsättningar (Ekholm 1934:350). Detta var också 

under perioden strax efter att Rom övergått från republik till kejsardöme (Ekholm 

1934:359). 

 

Figur 12. Silverbägarna från Hoby. Foto: Nationalmuseet Köpenhamn/Lennart Larsen. 

Från Jørgensen et al 2003:386. Bilden är något beskuren. 

 

Silverbägarna hittades under den ursprungliga upptäckten av platsen 1920, tillsammans 

med brickan i brons som bägarna hittades stående på (Klingenberg 2011:36). Senare 

under samma år påbörjades de första arkeologiska undersökningarna av platsen, strax 

dessförinnan hade även en silverfibula hittats av markägaren. Under själva utgrävningen 

hittades bland annat en bronsfibula, bronsfragment samt glasskärvor från ett dryckeshorn 

tillsammans med delar av skelettet från den begravde (Klingenberg 2011:36). Också 

resterande föremål från det rika fyndet (fig. 10) framkom under undersökningen 1920. 

Två år senare hölls ytterligare en grävning på platsen men inga fynd rapporterades från 

det tillfället (Klingenberg 2011:36f). 
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Bordsservisens användningsområde är i första hand för att dricka vin. Detta visar sig i 

kannan samt de två silver bägarna som använts för att dricka ur. Hoby-exemplaret samt 

andra liknande tillverkades i nutida Italien runt de första åren av det första århundradet e. 

Kr (Price 2015:282). 

 

Kannans huvuduppgift är för en god konservering av vinet. Den kommer ursprungligen 

från det romerska området i Capua, nutida Italien, något som är karakteristisk för de allra 

flesta samtida romerska kannorna (Ekholm 1934:356). Även kannan är prydd med 

detaljerad ornamentik. Handtagets överdel består av en lejonmask. Övre delen är kärlet 

går i bladornamentik i form av en akantusranka i reliefstil (fig. 13). Liknande 

motsvarigheter återfinns bland fyndkategorierna från Pompeji, vilket gör att Hoby-

kannan troligen är samtida med dessa, med datering till första århundradet e. Kr (Ekholm 

1934:356f). 

 

Figur 13. Vinkannan från Hoby. Från Ekholm 1934:356. 

 

Sammantaget gör fynden Hobygraven till en av de rikaste hittills funna gravarna från 

romersk järnålder i hela norra Europa (Klingenberg 2011:31; Rasmussen 2014:184; Price 

2015:282). 
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8.2 Andra fornlämningar i Hobyområdet 

I närområdet runt den kända Hobygraven finns ytterligare några intressanta 

fornlämningsplatser. Under perioden 2000-2005 gjordes ett antal undersökningar av ett 

forntida bosättningsområde i närheten av och i nordvästlig riktning från Hobygraven 

(Klingenberg 2011:32ff). 

 

Också ytterligare en grav finns återfunnen på platsen. Graven är något tidigare än den 

rikare varianten, med dateringar till sen förromersk järnålder. Undersökningar av den här 

graven gjordes redan 1898 och ledde till fynd av bland annat en bronsfibula, delar av ett 

svärd och ett romerskt bronskärl. Kärlet dateras till slutet av förromersk järnålder och 

betraktas som en importvara från romarriket. Inga andra fynd av den typen av kärl har 

gjorts i Danmark. Ett exemplar har återfunnits i Sverige och det finns ett antal från 

Tyskland (Klingenberg 2011:36f). 

 

8.3 Personen i gravens kontakter med Rom 

Om ”Öremöllamannens” troliga status som soldat som återvänt hem efter tjänstgöring i 

den romerska armén får betraktas som ett prov på en hög nivå av kontinental kontakt, så 

får bakgrunden kring personen i Hobygraven ändå betraktas som ett steg högre. 

Kvarlevorna har konstaterats vara från en man i medelåldern, 186-187 cm lång 

(Klingenberg 2011:36). 

 

Med bakgrund av de två rika gravarna, framförallt den som mannen legat i men också 

den något tidigare, samt bosättningslämningarna i närområdet, har man antagit att 

mannen i graven varit en hövding, eller med en än mer vanligt förekommande 

benämning, prins av västra Lolland (Storgaard 2003:112). En annan slutsats är att fynden 

i graven bör peka på att mannen förmodligen varit i personlig kontakt med romare, inte 

heller vilka som helst utan personer med stort inflytande (Price 2015:282). Detta grundar 

sig mer specifikt i det faktum att det på undersidan av båda silverbägarna finns ett namn, 

Silius, inristat (Storgaard 2003:112). Den arkeologiska tolkningen gör här gällande att det 

handlar om namnet på bägarnas förre ägare och att denna skulle kunna varit samme Silius 

som blev utnämnd till militärkommendant i den romerska armén år 14 e. Kr och som 

stationerades i nutida Trier i Tyskland, dåtida Germanien (Andersson & Herschend 

1997:66). 
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Bordsservisen som återfanns i graven tros kunna ha varit en diplomatisk gåva från Rom 

(utsända militära makthavare längs den romerska gränsen i Germanien) till 

Skandinaviska makthavare (prinsen från Lolland). Detta är något som i så fall också bör 

tala för att prinsen från Lolland representerade ett samhälle med stark militärmakt och 

därför kunde motta gåvan i egenskap av en militärt betydelsefull person (Storgaard 

2003:112).  

 

Även motivet på bägarna tros kunna tala för detta då motivet föreställer scener ur den 

grekiska Illiaden där Priamos knäböjer framför Akilles. Ur romarnas synvinkel skulle ett 

sådant motiv kunnat representera germanerna som föll på knä framför dem och tacksamt 

mottog deras gåva (Andersson & Herschend 1997:66). Tolkningen talar alltså för ett högt 

maktspel där diplomatiska gåvor använts både som strategiska drag med också som 

psykologiska spelpjäser. 

Detta faller och väl samman med något som tidigare nämnts, nämligen det romerska 

nederlaget i Teutoburgerskogen år 9 e. Kr. vilket ledde till att man istället för genom 

militära aktioner i allt högre utsträckning försökte vinna inflytande genom diplomati 

(Wells 1984:81f; Andersson & Herschend 1997:64).  
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9. Diskussion 

Att försöka studera och urskilja olika sorters kontakter mellan Rom och Skandinavien 

under järnåldern, för att se kategorisera dessa efter betydelse och utifrån det försöka dela 

in dem i olika nivåer, är såklart en bred uppgift. 

Det är ett brett spektrum mellan fenomen där ett fyndföremål verkar representera ett 

romerskt objekt som hamnat i ägorna hos en german/skandinav som aldrig varit utanför 

Skandinavien, och än mindre på romerskt område men ändå kommit i kontakt med Rom 

genom pärlan han eller hon införskaffat från någon som i sin tur varit en liten bit närmare 

kontinenten och kanske träffat en romersk handelsresande eller liknande (Andersson 

2013:57).  

Detta ställs i relation till personer som hemma i Skandinavien varit av betydelse och 

innehaft maktpositioner som gett dem möjligheten, uppgiften eller plikten att komma i 

kontakt med Rom på en helt annan spelplan. Kanske som representant för någon av de 

germanska stammar som romarna valt att försöka ingå diplomatiska avtal med i början av 

första århundradet e. Kr. och därigenom kommit i kontakt med den romerska kulturen 

dels genom dyrbara, spektakulära föremål men också genom möten med personer uppe i 

de högsta av imperiets olika samhällsskikt (Storgaard 2003:112; Victor 2015:115).  

 

Mellan inköpet av glaspärlan och eventuellt vetskapen om att den kommer från det stora 

riket söderut på kontinenten, och de prestigefulla guldföremålen och glasuppsättningarna 

samt möten ansikte-mot-ansikte med personer som har möjlighet att dela ut dessa, måste 

det såklart också finnas fler lager av kontaktnivåer. 

En av dessa kan såklart vara den typ där personer som också bara kommit i kontakt med 

romerska föremål i form av pärlor faktiskt träffat romerska handelsmän som sålt dessa. 

Även denna kontaktnivå kan delas in i undernivåer exempelvis utifrån var skandinaven 

träffade romaren, var så att romaren rest långt in på germanskt område eller hade 

skandinaven tagit sig längre ner mot den romerska gränsen? 

Det samma gäller såklart också i motsatt riktning när det kommer till de föremål som 

romare köpt av skandinaver. 

Mellan dessa och den diplomatiska kontakten, som bör befinna sig högst upp på skalan, 

finns det även ett antal andra tänkbara scenarier. Ett av dessa kan vara personer vars 

kontakt med Rom inneburit att de befunnits sig på romersk mark, men inte i politiska 

eller diplomatiska angelägenheter utan kanske snarare som soldater som valt att ta 
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värvning i den romerska armén och tjänstgöra där mot betalning, alltså en annan form av 

utbyte mellan två kulturer och i det här fallet framförallt militärmakter (Westermark & 

Ambrosiani 1983:83; Lönnfält 2012:126). 

Andra, mer personliga, kontakter där personer från de båda landområdena valt att gifta 

sig, varpå en av dessa flyttat och kanske tagit med sig olika sorters föremål på resan, 

finns det troligen också exempel på. På vilken samhällsnivå detta har skett, om det varit 

för att högst uppsatta familjer från de båda kulturerna velat förena sig eller helt enkelt för 

att vanliga medborgare från respektive plats träffats i något annat sammanhang är såklart 

också av viss betydelse, kanske inte för bestämmandet av kontaktnivå men för vilken 

vidare utdelning detta i sin tur kan ha gett. 

 

Jag har valt att fokusera den här studien på de föremål och influenser jag anser vara 

intressanta i sammanhanget och jag har valt att till stor del granska dessa utifrån fyra 

olika fyndplatser i Skandinavien; Uppåkra, Gudme, Öremölla och Hoby.  

Valet av dessa grundar sig inte i någon övertygelse om att det är just dessa platser som i 

största utsträckning representerar allt material som behövs för en sådan studie. Däremot 

anser jag att det är fyra väl valda platser när det kommer till fyndmaterial samt det faktum 

att två av dem, Uppåkra och Gudme, är centrala bosättningsplatser där både eliten som 

kan ha haft romerska kontakter på den övre halvan av nivåindelningen, samt den vanliga 

befolkningen, som kan ha innehaft kontakterna som är av det mindre slaget, är 

representerade på samma plats. De andra två, Öremölla och Hoby, utgör den andra typen 

av intressanta platser i det här sammanhanget, nämligen gravar där gravgåvor med 

ursprung från Rom kan studeras. 

För att göra en fullständig studie av fenomenet behövs rimligen fler och även andra typer 

av platser läggas till listan. Exempelvis boplatser och gravar frånområden som inte fått 

samma benämning som centrala och elitära. 

 

9.1 Kontaktnivåer? 

Hur bör man då dela in dessa kontaktnivåer? Ett sätt är att bestämma sig för att det finns 

exempelvis tre olika nivåer, första-, andra- och tredjehandskontakter (fig. 14). 

Kontaktnivåerna och vad dessa innebär samt vilka sorters föremål som kan tänka spegla 

vilken typ av kontakt bör finnas med i ett sådant resonemang. 
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Figur 14. Enkel skiss av eventuell modell för indelning av kontaktnivåer. 

 

 Förstahandskontakter 

Typ: Individuell kontakt där även ett större perspektiv än enbart personen i fråga 

berörs. Det större perspektivet kan vara i form av betydelse för det samhälle 

personen representerar. 

Föremål: Uppsättningar av prestigeföremål? Exempel på detta är gravgåvorna från 

Hoby som tolkas ha haft diplomatisk innebörd (Andersson & Herschend 

1997:66). 

Större mängder av romerska mynt? Gudme, med sin status som en av de mest 

betydande centralplatserna i Skandinavien, eller också hela norra Europa, där 

flertalet större myntsamling påträffats är ett exempel på detta (Näsman 1996:148; 

Jørgensen et al 2003:428). 

 

 Andrahandskontakter 

Typ: Individuell kontakt utan eller med mindre betydelse för andra än just 

individen. 

Föremål: Glas? Exempel finns i Öremölla, vars gravinvånare tros ha varit en 

person som varit individuell kontakt med Rom och dess samhälle genom att ha 
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tjänstgjort som legosoldat, varpå en glasuppsättning funnits bland föremålen 

denne valt att ta med sig tillbaka hem (Andersson 2010:35f; Pauli Jensen 

2011:44). 

Även i Uppåkra finns ett antal exemplar av dyrbart romerskt glas representerat i 

fyndmaterialet (Stjernquist 2004b). Kanske är detta något som tyder på att 

Uppåkra i rollen som stark centralplats var representerat av personen som kunde 

erhålla rätten att bli ägare till denna typ av föremål? 

Mynt? Enstaka lösfynd av romerska mynt skulle kunna tillhöra denna 

kontaktnivå. Personer som ägt dessa har uppenbarligen också haft sådan kontakt 

med Rom att man på ett eller annat sett betalats med eller på andra sätt kunnat 

lägga beslag på exemplar av deras valuta. Både Uppåkra och Gudme är exempel 

på platser där flertalet sådana fynd gjorts (Hårdh 2003:34; Fischer 2005:114). 

Andra guldföremål? Exempelvis har olika former av hängsmycken i guld i 

materialet från Uppåkra delvis betraktats som gåvor som mottagits av personer 

från platsen som troligen gift sig med någon från romerskt område (Hårdh 

2003:70). 

 

 Tredjehandskontakter 

Typ: Romerska fyndkategorier som är välrepresenterade på flera platser och kan 

antas ha varit mer ”vardagligt” förekommande. 

Föremål: Pärlor? 

Pärlor är det vanligaste och mest återkommande romerska föremålen i det 

arkeologiska materialet. Mängderna bör tolkas som en hint om att det rör sig om 

ett föremål som även vanliga medborgare oftare kunde ta del av (Andersson & 

Herschend 1997:53). 

 

9.2 Kontaktnätverk? 

Valet av actor-network theory (ANT) som teoretisk utgångpunkt för studien grundade sig 

i en förhoppning om att på det viset enklare kunna förstå de nätverk som många av 

kontaktvägarna mellan Skandinavien och Rom byggt på. Utifrån de platser som valts att 

fokusera på har teorin visat sig användbar. Både Gudme och Uppåkra uppvisar tydliga 

tecken på att de har utgjort delar av nätverk, både när det kommer till distribution av 

egenproducerade vara men också när det kommer till importvägar för romerska föremål 



66 
 

(se kapitel 6). När det gäller Uppåkra verkar fibulor vara en fyndkategori som är 

användbar för att rita upp tänkbara nätverksförbindelser utifrån. För Gudmes del utgör 

guldbrakteaterna föremål som ger samma möjligheter. 

I båda fallen har den teoretiska ingången i form av ANT varit ett givande hjälpmedel för 

att i ett utökat perspektiv kunna koppla samman och första dessa nätverk. 

 

9.3 Återkoppling till inledande frågeställningar 

Det bör därmed vara konstaterat att man åtminstone i teorin och som rent experimentellt 

exempel kan börja försöka dela in olika typer av romerska i fynd i olika typer av 

kontakternivåer, även om utformningen på dessa kan diskuteras vidare. 

Mot bakgrund av detta tänker jag, i den mån det är möjligt, försöka besvara de 

ursprungliga frågeställningar som lades som grund för studien: 

 

• Kan man, utifrån platserna och den typ av kontakter de verkar ha haft med Rom utifrån 

deras romerska föremål, placera in dem som delar i olika nätverk mellan Skandinavien 

och kontinenten? 

Sett till föremålstyper kan man identifiera sorter och stilar för att på så sett skapa sig en 

uppfattning om varifrån de kommer och vilken spridning de har på andra platser. Med 

hjälp av detta kan man använda sig av tankarna bakom nätverksmodellen för att bedöma 

huruvida den aktuella platsen och andra platser där föremålen är förekommande, utgjort 

olika delar i nätverk för import och distribution av dessa föremål. 

 

• Kan olika fyndmaterial, i olika prestigenivåer, också ses som ett bevis för olika nivåer i 

kontakterna? Olika typer av föremål på olika platser kan kanske tala om vilken typ av 

kontakter med Rom man har, och på vilken nivå detta placerar dem i sammanhanget? 

Man kan definitivt se och tänka sig en indelning av olika fyndmaterial till olika 

kontaktnivåer. Exempel på en tänkbar modell för detta har presenterats i kapitel 9.1 (fig. 

14). Att det däremot finns betydligt fler sätt för att bygga upp en sådan modell är såklart 

givet, men den får ses och fungera som just ett exempel på hur detta skulle kunna 

genomföras. 

 

• Kan man, utifrån materialet som finns att tillgå, se något mer mönster i hur 

förhållandet till Rom kan ha sett ut? Finns det några exempel där romerska kontakter 
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kan bekräftas på individnivå, snarare än på kollektiv nivå i form av plats/samhälle? Och 

kan man i så fall finna några röda trådar till vad kontakterna grundat sig i samt varför 

de ägt rum? 

Individuella kontakter kan ses på platser som exempelvis Öremölla och Hoby, där 

gravgåvor är en nyckel till den förståelsen. När det gäller platser där den individuella 

kontakten inte på förhand är lika uppenbar som dessa kan man eventuellt använda sig av 

en modell för kategorisering av kontaktnivåer för att istället kunna förstå vilka typer av 

föremål som är vanligt förekommande gällande vilken typ av kontakter. Utifrån detta bör 

man sedan kunna studera och tolka var och en av sina platser för sig för att se om det 

exemplet bjuder på någon vägledning i frågan.  
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10. Sammanfattning 

Att skandinaviska kontakter med Rom och ett försök till kategorisering och indelning av 

dessa är ett tämligen komplext ämne bör vara tydligt. Precis som det finns nivåer av 

kontakter att dela in dessa i finns det också nivåer av rimliga möjligheter kring hur detta 

bör göras på bästa och mesta givande vis.  

Syftet med uppsatsen har varit att tänka sig ett system där denna möjlighet ges, hur detta 

ska göras för att uppnå bästa möjliga resultat av en sådan mer specificerad studie återstår 

fortfarande att se. Romerska kontakter är och har länge varit ett intressant fenomen men 

det tenderar ofta till att enbart handla om de verkligt prestigefyllda så kallade 

”högstatusföremålen” och kontakterna som tagit dessa till från Rom till Skandinavien. 

Utgångspunkten här ligger i att utöka detta föremålsområde till att även innehålla de 

mindre häpnadsväckande romerska fynden, för att på så sett enklare kunna skapa sig en 

helhetsbild av hur samtliga kontakter kan ha varit uppbyggda.  

Min förhoppning är därför att ämnet för uppsatsen kan väcka intresse för ett sådant 

system och att dess indikationer kan väcka idéer som för ett sådant resonemang vidare. 
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