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Abstract 
Erika Sardén Johansson, 2009. Att Synliggöra det Osynliga.- GIS som verktyg i sökandet  
efter bosättningsområden från bronsåldern på Gotland.( To Visualize the Invisible.-GIS as a 
tool in the search of Bronze Age settlements on Gotland). 

 
In this bachelor essay an attempt is done, to recreate a probable Bronze Age landscape on 

Gotland, with GIS as a tool. The landscape on Gotland is situated with many different 

monuments dated Bronze Age, such as cairns and stone ships. In creating of the maps, two 

possible shorelines contemporary with the Bronze Age have been calculated and marked on 

the maps. Furthermore, peat lands have been drawn upon the maps, by using the information 

from geological maps.A landscape variable have been compared between Bronze Age places 

and Early Iron Age houses; the soil type. On Bronze Age places gravel is the most common, 

while moraine marl is the most common on places with Early Iron Age houses. From a 

selection that were made, all Bronze Age places where within 3 km from the water, either the 

recreated shoreline or peat land. On the maps both Early Iron Age houses and Bronze Age 

places seemed to have a connection with water. 
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1. Inledning 
 

Landscape change through time 

(Chapman, 2006, s.114) 

 
Gotlands bronsålder är idag väl synlig med sina bronsåldersgravar, rösen och 

skeppssättningar, samtidigt som bronsåldersbebyggelsen ligger osynlig inför våra ögon. Spår 

av synliga huslämningar finns först från ”stengrunds tid”, vilket är ca 700 år efter bronsåldern.  

 

Flera försök har gjorts för att hitta bronsåldersbebyggelsen, bland annat genom att studera 

rösenas och skärvstenshögarnas placeringar, därigenom har möjliga områden pekats ut. 

Emellertid har ingen tidigare använt sig av GIS som verktyg, för att rekonstruera hur 

bronsålderslandskapet kan ha sett ut och sammanföra det med samtida fornlämningar. 

Därför kommer en möjlig rekonstruktion av bronsålderslandskapet på Gotland att ske i denna 

uppsats, för att se om det går att använda sig av informationen från kartor i sökandet efter 

bosättningsområden från bronsålder. Det som används i uppsatsen är kartanalyser och GIS 

som verktyg. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att rekonstruera ett möjligt bronsålderslandskap. Detta visualiserat i 

kartor som innehåller hur strandlinjen kunde ha gått under bronsåldern, och fornlämningar 

som är samtida med bronsåldern. 

 

Frågeställningarna i denna uppsats är; 

� Hur kan en rekonstruktion av Gotlands bronsålderslandskap se ut i kartor? 

� Vilka landskapsvariabler kan man utgå ifrån då man söker bosättningsområden från 

bronsåldern? 

� Går det att jämföra olika landskapsvariabler vid platser daterade till bronsåldern, samt 

möjliga boplatser från bronsåldern och jämföra någon av dessa variabler mot 

stenhusgrunderna från äldre järnålder?  
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1.2 Källmaterial 
Källmaterialet som har använts är fornlämningar registrerade i FMIS, samt utgrävnings- och 

undersökningsrapporter från länsstyrelsen och länsmuseet, där det har funnits 14C- dateringar 

gjorda. Även geologisk information från de geologiska kartbladen gjorda över Gotland, från 

1922-1940, har använts. Litteraturstudierna i denna uppsats är gjord på tidigare forskning 

kring bronsåldern både på Gotland och på fastlandet, samt litteratur som berör GIS som 

verktyg i landskapsrekonstruktioner. 

1.3 Metod och urvalsprincip 
Metoden är att skapa kartor med olika lager för varje variabel. Med variabel avses till 

exempel skärvstenshögar eller torv. Genom att kombinera dessa lager rekonstrueras möjliga 

bronsålderslandskap på Gotland.  

 

Som grund till kartorna är bland annat de geologiska kartbladen över Gotland gjorda mellan 

1922 och 1940. Efter rektifiering och koordinatsättning har kartbladen vektoriserats in i olika 

lager för varje marktyp från den geologiska informationen. Metoden för att vektorisera lagren 

var att skapa ett nytt lager för varje marktyp ovanpå den geologiska kartan. Ett antagande har 

gjorts, att olika marktyper av mindre varierande sort har mindre betydelse för landskapet och 

har därför kombinerats till gemensamma kartlager. Till exempel har de olika 

kalkstenstyperna, Slite-kalksten och Visby-kalksten, kombinerats till ett kartlager; kalksten. 

Ett annat antagande som har gjorts är att marktypsområden med liten yta, max 1 km2, inte 

påverkar landskapet i så stor omfattning att de behöver särskiljas. De geologiska lager som 

finns med är bland annat kalksten, lera, moränmärgel och grus. 

 

Fornlämningarna som ligger på egna lager är daterade till bronsåldern genom tidigare 

forskningskriterier (se kapitel 3, s.11ff). Fornlämningarna är hämtade ifrån FMIS, 

informationssystemet om fornminnen. Målet har varit att få med fornlämningar som har 

dateringen till bronsålder; skeppssättningar, rösen, skärvstenshögar och hällristningar. Urvalet 

samt antal fornlämningar redovisas under presentation av materialet och under analys. 

 

För att kunna göra en jämförelse mellan daterade bronsåldersplatser och äldre järnåldershus, 

har även stenhusgrunder tagits med som fornlämningar. Stenhusgrunder är huslämningar från 

en tid ca 700 år efter bronsåldern. Dessa har placerats i ett enskilt kartlager, för att kunna 

jämföra landskapsvariabler mellan stenhusgrunder och bosättningsområden från bronsåldern. 
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Nedan följer några definitioner på begrepp som förekommer i uppsatsen; 

Bosättningsområde; ”Ett bosättningsområde definierar jag som ett avgränsat område där 

människor under den aktuella tiden lämnat fysiska spår i landskapet samt dateringar och fynd 

som styrker antagandet att människor även bodde inom dessa områden. Själva boplatsläget 

kan däremot ha flyttats inom området.” (Hallin, 2002, s.9).  

 

Emellertid har denna definition modifierats på en punkt, och det är att ett område kan ha varit 

bebott under en period utan att några lämningar har påträffats ifrån den perioden. Dessa 

lämningar kan ha blivit bortodlade, förstörda eller är ännu inte hittade.  

 

Bronsålder; I denna uppsats förekommer den klassiska tidsbegränsningen kring bronsåldern; 

1700-500 f Kr (Burenhult, 2003, s.409).  

 

Kontinuitetsbegreppet; Dan Carlsson menar att själva kontinuitetsbegreppet är olika för 

kulturgeografer och arkeologer. För en arkeolog krävs det att samma plats skall ha använts för 

att arkeologen kan kalla det för kontinuitet, medan kulturgeografen ser på hela 

brukningsområdet (Carlsson, 1979, s. 19). I den här uppsatsen diskuteras inte 

kontinuitetsbegreppet i sådan detalj att dessa båda definitioner behöver särskiljas. 

 

GIS; står för Geographical Information Systems. En definition av GIS är;  

”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografisk data.”(Eklund, 

2006, s.22). 

 

Bronsålders platser; omfattas av 14C-daterade bronsålders platser, samt eventuella boplatser 

från bronsåldern omnämnda i Hallin (Hallin, 2002). 

1.3.2 Källkritik 
Många av fornlämningarna i FMIS har daterats enbart på fynden eller formen, därför kan man 

se denna datering som osäker. Det är möjligt att inte alla fornlämningar som är med i denna 

uppsats, säkert går att fastställa till bronsåldern. Urvalet av de olika fornlämningarna, är bland 

annat gjord på de kriterier som andra forskare har fastställt för bronsåldern (kapitel 3, s.11ff). 

Alla lämningar tillhörande bronsåldern är inte med i uppsatsen, t ex har inte depåfynden alls 
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valts att behandlas i denna uppsats. Dessa valdes bort på grund av svårigheten att kunna välja 

ut de som har en säker bronsåldersdatering. 

 

Det bör även nämnas att en stor grad av bortodling kan ha skett och den har påverkat den 

synliga bilden av bronsålderslandskapet, då lämningar i odlingsmark kan vara borta sedan 

länge, och lämningar kan vara överrepresenterade på platser där det har varit ett extensivt 

jordbruk.  

 
14C-dateringar skiljer sig mellan varandra vad gäller kalibrering och i många fall är det lite 

osäkert vad proverna egentligen visar för datering. Dessa dateringar är ändå med för att ge en 

överblick om var det finns dateringar till bronsåldern, som inte berör gravar. 

Precisionen på fornlämningarna och kartlagren skiljer sig mot verkligheten med en 

felberäkningsmarginal på några meter. Den geologiska informationen som är vektoriserad kan 

skilja några meter mot verkligheten. De koordinater som finns på fornlämningarna i FMIS har 

ett medelfel på 10 meter. Dessutom blir koordinaterna fel på fornlämningar i 

fornlämningslokaler, då dessa får koordinaten av en medelpunkt av lokalen. 

 

Landskapsvariabler som; skogstyp, höjd etc., är inte medtagna i denna uppsats. Vilket kan 

försvåra tolkningen av bronsålderslandskapet, detta medför att man inte får en helhetsbild av 

landskapet under bronsåldern. 

 

1.4 Avgränsning 
Geografiskt är avgränsningen Gotland, denna är naturlig i egenskap av Gotland som ö. Den 

kronologiska avgränsningen är bronsålder, men äldre järnålder berörs som tidsperiod då 

stenhusgrundernas landskapsvariabel jämförs med bronsåldersplatser. En annan avgränsning i 

uppsatsen är att använda kartanalyser, för att se om det går att rekonstruera 

bronsålderslandskapet. Därför kommer uppsatsen inte att beröra bronsålderssamhället eller 

tolkningar kring det, då det redan finns redovisat i andra uppsatser, avhandlingar etc. 

 

Tyngdpunkten i denna uppsats ligger i att rekonstruera ett möjligt bronsålderslandskap och 

visualisera det i kartblad, detta för att få en ledtråd över var möjliga bosättningsområden från 

bronsåldern kan ha legat. Samt se om det går att jämföra bronsåldersplatser med 

stenhusgrundernas placering på Gotland, genom att använda landskapsvariabler. 
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Tanken är inte att skapa ett ”färdigt” bronsålderslandskap, utan att skapa en ”början” till 

senare tids forskning; för att väcka tanken hos arkeologer att inte enbart se på fornfynd och 

fornlämningar, utan även ha med det dåtida landskapet i forskningen. 
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2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt innehåller tidigare forskning om bronsåldern. Det finns även några exempel där 

GIS har använts inom arkeologin, samt geologiska undersökningar och 14C-dateringar gjorda 

på Gotland. Kulturgeografer har redovisat olika resultat i form av kartor med Gotlands 

fornlämningar, men någon allmän landskapsrekonstruktion av bronsåldern har inte tidigare 

gjorts. Forskningen kring bronsåldern på Gotland har mest berört de storslagna 

gravmonumenten från den nämnda tidsperioden. Dock har bronsåldersforskningen inte berört 

bebyggelseproblematiken lika mycket. Det är först nu på senare år som det har kommit flera 

uppsatser och avhandlingar kring sökandet efter bosättningsområden från bronsåldern. 

 

En av de tidigaste forskningsinsatserna om Gotlands bronsålder resulterade i en avhandling 

1927 av Harald Hansson (Hansson, 1927). Det som är intressant för forskningen kring 

bronsåldersbebyggelsen, är de tre centra som Hansson pekar ut som bosättningsområden i sin 

avhandling. Detta gjorde han genom att jämföra rösens, skeppssättningars och depåfynds 

placeringar. Hansson ser även att rösen och skeppssättningar i många fall är knutna till de 

gamla strandlinjerna (Hansson, 1927, s.96f). 

 

Frågor kring kontinuitet, i jordbruk och bebyggelse, har behandlats av Dan Carlsson i hans 

avhandling från 1979. Visserligen är tyngdpunkten i Carlssons arbete på tidsperioden 

järnålder. Men enligt Carlsson själv; ”För att förstå stengrundernas lokalisering och gårdarnas 

jordbrukssystem måste man ta större hänsyn till markanvändningen under äldre 

tidsperioden.”(Carlsson, 1979, s.159). Därför är Carlssons avhandling viktig för att förstå 

bronsålderslandskapet. Carlsson har även fått dateringar till bronsålder på många av de 

åkersystem som han har studerat och daterat (bilaga 1, tabell 1).  

 

En som har gjort omfattande studier av bronsålderslämningars läge på Gotland är Per-Erik 

Nilsson i sin B-uppsats ”Om bronsåldersgravarnas läge på Gotland” (Nilsson, 1981). Detta 

var inom kulturgeografi, och är en undersökning som ger möjliga bosättningsområden, samt 

tabeller och siffror på bronsålderns fornlämningar. Dock saknar dessa strandlinjer och 

våtmarker. 

 

I Åke Johanssons uppsats från 1985, tar han upp bronsålderns bebyggelseproblematik. 

Johansson förklarar bronsålderns bebyggelsemönster på Gotland genom skärvstenslokaler, 
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depåfynd och lösfynd. Med hjälp av isaritmkartor visualiserar han de resultat som han får 

fram då han använder sig av dessa fornlämningar som variabler. Genom dessa kartor får 

Johansson fram möjliga bosättningsområden på Gotland. Vad dock Johansson inte har gjort är 

att ta fram en rekonstruktion av bronsålderslandskapet i form av strandlinje och våtmark. 

Johansson förklarar att ekonomin har varit olika på ön under bronsåldern, detta menar han 

bevisas genom avsaknaden av skärvstenslokaler inåt ön (Johansson, 1985, s.43). 

 

Bronsålderns bebyggelseproblematik har berörts tidigare i en uppsats av Kristin Parknert 

(Parknert, 1995). I uppsatsen ifrågasätter och argumenterar Parknert för en bättre forskning på 

bronsåldersbebyggelsen, då många forskare främst har inriktat sig på föremålen, gravarna 

eller samhällena. 

 

Gunilla Hallins avhandling är ett av de senaste tillskotten inom bronsåldersforskningen kring 

bebyggelsen. Hallin tar upp en diskussion om de olika indikationer som finns kring 

bosättningsområden från bronsåldern. Hallin ser skärvstenshögar som boplatsindikationer och 

använder dessa i sin forskning (Hallin, 2002). Hallin har som grund i sin avhandling att 

behandla var bosättningsområden från bronsåldern kan ha legat, men något som Hallin inte tar 

upp är hur landskapet såg ut under bronsåldern. Förvisso finns en karta där hon har redovisat 

rösen, skärvstenshögar och våtmarker på Gotland (Hallin, 2002, s.31), men det är enbart en 

karta och den saknar en strandlinje som kan vara samtida med lämningarna. 

 

GIS har använts inom arkeologin i olika former och utsträckning sedan 1980-talet, t ex som 

hjälpmedel på arkeologiska undersökningar. Henry Chapman tar i sin bok upp att GIS kan 

användas inom arkeologin, och ge en möjlighet att hantera geografisk information för att 

lättare kunna återskapa forna landskap (Chapman, 2006). På många arkeologiska 

undersökningar har GIS använts som verktyg i olika syften. Allt från att samla information 

från utgrävningar till att söka arkeologiskt intressanta platser. Inga kända undersökningar har 

utförts i sökandet efter bosättningsområden från bronsåldern på Gotland med hjälp av GIS, för 

att göra en landskapsrekonstruktion av bronsålderslandskapet. Användning av GIS som 

verktyg i arkeologiska undersökningar och utgrävningar har skett på Ajvide, Eksta socken, 

Gotland. Samtidigt som utgrävningarna i Ajvide har pågått så har GIS utvecklats. 

Landskapsrekonstruktionerna, i form av strandlinjer, som finns gjorda på Ajvide sträcker sig 

till bronsålderns äldsta fas (Burenhult, 2003, s.76ff).  
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Landskapsrekonstruktioner genom GIS har bland annat skett, och sker fortfarande i England 

under projektet Historic Landscapes Project- East of England. I och med projektet har 

metoder att fastställa historiska landskap utvecklats. Där diskuteras det vad som ligger bakom 

landskapets förändring, bland annat klimatet och människan. Den tidigare metoden var att 

arbeta med kartor på papper, ej digitalt, vilket medförde överföringsfel när man kopierade 

kartorna och gjorde nya lager. Det blev grova kartor som saknade precision, ville man 

förändra något var det inte möjligt (Dyson-Bruce, 2002, s.36ff).  

 

Den geologiska forskningen på Gotland har tre frontfigurer; Munthe, Hede och von Post. De 

gjorde geologiska undersökningar på Gotland, som publicerades redan 1925. Enligt dem gick 

forntiden att datera genom att studera litorinavallen och ancylusvallen (Munthe, Hede och 

Post, 1925). Deras undersökningar är även grunden till de geologiska kartblad som finns över 

Gotland.  

 

De 14C dateringar som har utförts på Gotland är av bland annat Gösta Lundqvist som daterade 

både litorinavallen och ancylusvallen samt många myrar och även några fornborgar. Många 

dateringar gjordes på prover som var tagna redan under de geologiska undersökningarna 

under 1930-talet (Lundqvist, 1965). Andra 14C-dateringar har blivit gjorda på Gotland efter 

Lundqvist. Anna Arnberg har i slutet av sin avhandling sammanställt tabeller med 14C-

dateringar av huslämningar, härdar, fossila åkrar och fornborgar (Arnberg, 2007, s.269ff). 

Dessa dateringar innehåller inte bara dateringar som rör hennes avhandlingsområde, 

förromersk järnålder, utan även dateringar som berör bronsåldern. Sammanställningen av 

tabellerna grundar sig på tidigare forskning samt tidigare arkeologiska undersökningar och 

utgrävningar. 
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3. Presentation av materialet 
Antalet fornlämningar som finns med i uppsatsens kartor, samt i urvalet av fornlämningarna 

är inte samma antal som redovisas under detta kapitel. Utan det antal som redovisas nedan är 

från tidigare forskning. 

3.1 Fornlämningar som kartlager 

3.1.1 Rösen  
Kriterierna för ett bronsåldersröse är definierat genom rösets diameter och höjd.  

Som bland annat Hallin använder sig av, där hennes kriterier är 10 meter eller mer i diameter, 

samt en höjd på 1 meter. Bronsåldersrösenas höjd och storlek är ett resultat av en längre tids 

brukning, där man under årens lopp har tagit och utvidgat röset i olika byggnadsstadier 

(Nyhlén, 1968, s.2, Hallin, 2002, s.20ff). Nyhlén ser även detta som en följd av att det skulle 

vara samma familj som brukade ett röse (Nyhlén, 1968, s.2).   

  

Enligt Hallin är 405 st av Gotlands rösen 10 meter eller mer i diameter, och de flesta har en 

direkt anknytning till vatten (Hallin, 2002, s.14ff). Stenberger hävdar även att 

bronsåldersrösena bör ha legat närmare dåtidens kust än i dagsläget (Stenberger, 1945, s.57f). 

I Nilssons uppsats finns det redovisat att det finns 1323 st rösen, men där ingår även högar 

och stensättningar, som är 10 meter eller mer i diameter (Nilsson, 1981, s.15). I denna siffra 

har Nilsson tagit med samtliga som är över 10 meter i diameter, detta kan innebära att han har 

tagit med många gravar som egentligen har dateringen järnålder. 

3.1.2 Skeppssättningar 
Skeppssättningar är den dominerande gravformen under den yngre bronsåldern och fortsätter 

vara det till järnålderns början. Ofta förekommer gravarna i närheten av ancylus- och 

litorinavallarna, och gravarna har i många fall ett samband till vattendrag (Hallin, 2002, 

s.21f). En indelning på skeppssättningarna har gjorts av Hansson, där han delat in de i tre 

grupper beroende på formen; i grupp 1 finns de låga och täta skeppssättningarna, i grupp 2 de 

jämnhöga men glesa skeppssättningarna, och i grupp 3 har stäven och fören större stenar i 

skeppssättningarna (Hansson, 1927, s.63). Enligt Nyhlén finns det ca 350 st skeppssättningar 

på Gotland, där de flesta innehåller kremerade ben av den döde (Nyhlén, 1968, s.2), dvs. en 

förändring i gravskicket har skett från den äldre bronsålderns skelettbegravningar till 

kremering under den yngre bronsåldern. 
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Hansson menar att skeppssättningarna kan förekomma i grupp, då det finns flera 

skeppssättningar på samma lokal har oftast alla samma riktning, där N-S är det vanligaste men 

en viss avvikelse kan förekomma, endast 10 st av skeppssättningarna har en Ö-V riktning 

(Hansson, 1927, s.63ff). 

3.1.3 Skärvstenshögar 
Skärvstenshögar är en omdiskuterad fornlämning, dels skiljer sig funktionen och innehållet 

mellan olika skärvstenshögar. Skärvstenshögar är lämningar som alla innehåller skörbränd 

sten, stenen kan ha blivit skörbränd i samband med upphettning (Burenhult, 2005, s.42f).  

Hallin ser skärvstenshögar som tydliga boplatsindikationer på bosättningsområden från 

bronsåldern på Gotland. Hon har i sitt sökande efter bronsåldersboplatser valt bort de som 

förekommer i samband med stenhusgrunder, då dessa mest troligen är samtida. Efter urvalet 

var det 170 skärvstenshögar kvar (Hallin, 2002, s.27ff). 

3.1.4 Hällristningar 
Från fastlandet finns det flera platser med kända hällristningslokaler från bronsåldern, bland 

annat Tanumshede, Bohuslän. Hällristningar är kända från många tidsperioder i Norden, dessa 

har även en stark anknytning till vattendrag. Symbolerna på hällristningarna som förknippas 

med bronsåldern är skepp, människor och djur (Burenhult, 2005, s.122ff). På Gotland finns 

det endast tre kända hällristningslokaler. Dessa ligger i Lärbro, Lye och på Fårö. Hallin 

ifrågasätter varför inte fler hällristningar har påträffats, hon antar att det eventuellt kan 

förklaras genom det lättvittrade kalkberget (Hallin, 2002, s.26). 

3.1.5 Stenhusgrunder 
Stenhusgrunder är inte samtida lämningar från bronsåldern utan berör äldre järnåldern som är 

ca 600-700 år senare än bronsåldern, och är en av de få huslämningar som fortfarande går att 

se i dagsläget. Idag finns det ca 1820 kända husgrunder på Gotland (Carlsson, 1979, s.34). 

Dateringen på stenhusgrunderna ligger mellan Kristi födelse och 600 e Kr (Nyhlén, 1968, 

s.7). Några år senare menar Nyhlén att stenhusgrunderna har dateringen 200-600 e Kr 

(Nyhlén 1976, s.58 i Carlsson, 1979, s.34). Även på Öland finns stenhusgrunder utbredda 

över hela ön. Stenhusgrunderna förekommer ofta i samband med stensträngar och ofta finns 

det flera stenhusgrunder på samma lokal (Nyhlén, 1968, s.7). 

 

Nihlén och Böethius har delat in olika stenhusgrundsgrupperingar i olika typer; enstaka 

gårdar, byar och bygder (Nihlén och Böethius, 1933, s.33) Det har konstaterats i många fall 
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att stenhusgrunderna ligger på äldre huskonstruktioner, och det bör finnas en kontinuitet i 

byggandet av boplatser (Arnberg, 2007, s.71ff).  

3.2 Geologiska data 
Från olika forskare framgår det att de ser torv, som gammal insjöbotten (Munthe, Hede och 

Post, 1925, s.78, Nihlén och Böethius, 1933, s.22). Denna information är av en stor betydelse 

då man skall få mer kunskap om hur landskapet kan ha sett ut under forna tider. Gotlands 

berggrund består av sedimentära bergarter som ligger på urberget, i dessa sedimentära 

bergarter ingår bland annat kalksten och sandsten, som bildats under vattenytan. Dessa 

bergartslager sluttar in mot det gamla centrumet i sydost (Erlström och Persson, 2009, s.107). 

Landhöjningen i dagsläget är mellan 1-2 mm/år på Gotland, störst i norr minst i söder 

(Svensson, 2003, s.168f).  

3.2.1 Litorinavallen 
Litorinavallen på Gotland skapades av transgressioner i Litorinahavet i det nuvarande 

Östersjön. Litorinahavet var ett saltvattenhav med inströmmande saltvatten från Öresund. 

Litorinamaximum var under 5000 f Kr, dvs. den högsta höjd på strandvallarna 

(transgressionen), maximumet i höjd skiljer mellan olika platser (Burenhult, 2003, s.193ff). 

Hansson uppger att under bronsåldern var strandlinjen på Gotland ca 20 % av litorinagränsen, 

dvs. litorinamaximum (Hansson, 1927, s.90ff).  

3.3 Klimatet under bronsåldern 
För att få en förståelse för landskapet under bronsåldern är det viktigt att känna till klimatet, 

eftersom klimatet påverkar människors möjligheter att överleva genom växtlighet och 

temperatur. 

 

Innan bronsåldern, vid Litorinahavets största utbredning, var temperaturen högre än idag och 

vattnet var varmare. Det var torrare somrar under subboreal tid ända fram till slutet av 

bronsåldern, då det blev kallare och luftfuktigheten ökade (Munthe, Hede och Post, 1925, 

s.70). Den subboreala tiden, från ca 4000 f Kr-500 f Kr, innebar under bronsåldern ett 

kyligare klimat än det tidigare. Detta klimat gynnade ljungen, som trivdes i närheten av ek 

och lind (Burenhult, 2003, s.365ff). Från den yngre stenåldern och under hela den äldre 

bronsåldern var det samma torra klimat, som kom att börja förändras till fuktigare klimat i 

början av den yngre bronsåldern. Våtmarkerna bredde ut sig under denna tid och kom att 

fortsätta att växa under slutet av bronsåldern (Stenberger, 1945, s.72). Vid denna 
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klimatförsämring ca 500 f Kr startar den subatlantiska tiden, under denna tid kom bok och 

gran att bli mer vanligt förekommande i landskapen (Burenhult, 2005, s.151ff). 

3.4 Bronsåldersdateringar 
Dessa dateringar är gjorda på prover ifrån arkeologiska utgrävningar och undersökningar. 

Proverna är gjorda med 14C-metoden, där proverna har tagits från härdar, stolphål, kulturlager, 

fasadplankor, gropar och kol från åker. Med i tabellen (bilaga 1, tabell 1) finns olika 

dateringsindelningar, dessa är direkt tagna från rapporter. Det finns även 

termoluminicensdateringar på två skärvstenshögar och ett odlingsröse i Liffride, Alskog 

socken, dessa prover har dateringen yngre bronsålder (Hallin, 2002, s.40ff), och återfinns i 

tabell 1 (Bilaga 1, tabell 1). Bronsåldersdateringar finns även på de platser som Hallin 

nämner, dessa har hon fått ut genom en sökning i Historiska museets katalog; boplats, dock är 

dessa inte daterade med 14C-metoden. Bland de boplatser som finns med är bland annat St. 

Bjers, St. Vikers, Gardarvfe, Gudings, Terra Nova och Ekeskogs (Hallin, 2002, s.50ff). 
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4. Urvalsprocessen  

4.1 Problematiken FMIS 
Till alla fornlämningar i denna uppsats och på tillhörande kartlager har information tagits från 

FMIS. En problematik med informationen från FMIS är att databasen i vissa fall är svårsökt. 

Att göra en sökning på alla fornlämningar i en grupp kan medföra vissa problem då de kan 

vara satta under olika poster. I ett dataurtag från FMIS finns det ingen möjlighet att få med 

fritexten. I fritexten finns mycket av den beskrivning som kan ge mer information om vad 

lämningen har för datering, storlek, utseende, fyndkontext etc. Men då det inte är möjligt att 

göra en sökning i denna fritext i dataurtaget är det svårt att kunna kontrollera om varje 

fornlämning verkligen stämmer med tidigare forskningskriterier. Nedan kommer olika urval 

på fornlämningar att presenteras, i många av dessa fall har det stötts på problemet med att 

informationen om fornlämningen står i fritexten. Är dessutom fornlämningen insatt under ett 

sammansatt-ID finns det ingen kartpunkt för dessa, utan de står under den sammansatta-ID 

lokalens nummer. För att få med dessa sammansatta-ID, får man göra ytterligare ett urval och 

göra en JOIN för att få kartpunkt till dessa. 

 

Ett annat problem med FMIS är att själva informationen har insamlats under en lång tid och 

det har varit många olika människor bakom indelningarna av fornlämningarna. Redan i fält, 

under inventering sätts begränsningar för senare tids forskning, då kriterierna och egenskaper 

hos de enskilda fornlämningarna inte är standardiserade. 

4.2 Urvalet på lagern till kartorna 

4.2.1 Urval Rösen 
Redan vid informationssamlandet framgick det, att det skulle bli en svårighet att få fram alla 

rösen som hör till bronsåldern. Enligt Hallin framgick det att hon hittade 405 st rösen som 

hade en diameter 10 meter eller mer (Hallin, 2002, s.19). Medan Nilsson hävdar att antalet 

bronsåldersrösen ligger på en mycket högre siffra, 1323 st rösen som är 10 meter eller mer i 

diameter (Nilsson, 1981, s.15). Nilsson har även tagit med stensättningar och högar som är 10 

meter eller mer i diameter, i beräkningen. Nilsson ser ingen distinkt gräns mellan röse och 

stensättning, ej heller någon gräns mellan bronsåldersrösen och rösen som inte är bronsålder, 

därav hans indelning av lämningarna i diameter. Detta för att undgå de som räknas till 

järnåldern som har en diameter mellan 2-10 meter (Nilsson, 1981, s.2ff). 
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Med denna indelning och urval menar Nilsson att han utesluter de järnåldersrösen som finns, 

men erkänner även att han tar bort många bronsåldersrösen som är under 10 meter. Enligt 

Nilsson själv; ”Att rösen med en diameter under 10 m uteslutits har mera tekniska orsaker än 

principiella. Gränsen 10 m är godtycklig.”(Nilsson, 1981, s.13).  

 

Genom Nilssons erkännande om att gränsen är godtycklig kan det antas, att det inte blir ett 

säkert urval av enbart bronsåldersrösen genom att utesluta rösen under 10 meter i diameter. 

Problemet med att ”sålla bort” de under 10 meter i diameter blir att man riskerar att välja bort 

bronsåldersrösen. Även bör det nämnas att det finns järnåldersrösen som har en större 

diameter än 10 meter. På en karta som Arnberg presenterar går det att se att många 

järnåldersgravar på gravfältet i Sälle, Fröjel socken har en diameter på mer än 10 meter 

(Arnberg, 2007, s.173). Som tidigare nämnts är rösena ofta ett resultat av en längre tids 

användning, samt att det kan finnas flera sekundära begravningar i ett röse. Därför kan det 

vara möjligt att rösen som inte har sekundära begravningar inte får en diameter på mer än 10 

meter. 

 

Urvalet av rösena i denna uppsats är därför inte baserade på kriteriet med 10 meter eller mer i 

diameter, för att inte riskera att ta bort rösen som tillhör bronsåldern. Avsikten från början var 

att göra ett urval på de rösen som hade en diameter 10 meter eller mer, enligt tidigare nämnda 

kriterier. En provsökning gjordes i FMIS-fornsök där 10 m fick stå i fritext, detta gav 320 st 

rösen. Detta antal är dock som tidigare nämnts mest troligen inte representativt för 

bronsåldernsrösen, därför gjordes urvalet på rösen oavsett diameter. Högar och stensättningar 

finns inte med i denna uppsats, då få av dessa tillhör bronsåldern. Databas-sökningen gjordes 

på rösen som hade form rund, med denna sökning blev antalet 943 st rösen. 

 

Som tidigare nämnts fick ytterligare en sökning göras för att få fram de med sammansatt-ID, 

detta för att kunna skapa koordinater åt dessa. Detta urval gav 272 st rösen som ligger under 

en delad post.  

4.2.2 Urval Skeppssättningar 
Urvalet som gjordes på skeppssättningarna fick utföras på två olika fornlämningstyper; 

stensättningar och stenkretsar. En databas-sökning på stensättningarna med formen 

skeppssättning, gav 12 st stensättningar. Det andra urvalet som gjordes var på stenkretsar där 

de med formen skeppssättning valdes ut, detta med ett resultat på 258 st. Sammanlagt var det 
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270 st skeppssättningar i dessa två urval. Detta innebär ett bortfall på ca 80 st 

skeppssättningar, som mest troligen finns under någon annan lämningstyp, eller enbart finns 

med i fritext. Efter databas-sökningarna var gjorda tillkom det ny data i form av en tabell från 

Joakim Wehlin, Högskolan på Gotland (Wehlin, joakim.wehlin@hgo.se, 2009-05-14), som 

studerar skeppssättningar på Gotland. Tabellen innehåller 381 st skeppssättningar. Det är 

denna tabell som är använd på samtliga kartor i uppsatsen. 

4.2.3 Urval Skärvstenshögar 
Urvalet som gjordes på skärvstenshögarna gav ett resultat på 214 st. En provsökning gjordes i 

FMIS-fornsök där husgrund skrevs in i fritexten, och på lämningstyp; skärvstenshög. Detta 

gav ett resultat på 76 st skärvstenhögar, som är husgrunder nära.  

 

Skärvstenshögar i närheten av husgrunder tog Hallin (Hallin, 2002) bort från sitt urval för att 

inte få med skärvstenshögar samtida med stenhusgrunder. Det har sedan Hallins studie och 

urval tillkommit fler skärvstenshögar, därför går det inte att använda sig av Hallins siffra där 

ca 50 st skärvstenshögar skall tas bort. För att inte välja bort några skärvstenshögar som 

tillhör bronsåldern har inte det gjorts något urval för att ta bort de som ligger nära 

stenhusgrunderna. Sedan kan det även ifrågasättas om de som ligger i närheten av 

stenhusgrunder väljs bort, kanske man även väljer bort bronsålders skärvstenshögar. Eftersom 

det inte är helt säkert att alla i närheten av stenhusgrunder är samtida med dem, utan 

skärvstenshögarna kan ha byggts under bronsåldern. Detta skulle i så fall kunna vara ett 

tecken av kontinuitet på platsen. 

4.2.4 Urval Stenhusgrunder 
Ett urval gjordes på husgrunderna genom databas-sökning på husgrunder som hade 

egenskapen; husgrund med vallformig begränsning. Detta gav resultatet 1696 st husgrunder, 

dvs. stenhusgrunder. Efter detta urval var gjort tillkom ny data från Gustaf Svedjemo 

(Svedjemo, gustaf.svedjemo@hgo.se, 2009-05-19). Denna data bestod av en tabell med 1736 

st stenhusgrunder. Genom att sätta ut stenhusgrunderna går det att göra en jämförelse mellan 

stenhusgrundernas placering och bronsåldersdaterade platser. 

4.2.5 Urval Hällristningar 
Urvalet på hällristningarna har gjorts utifrån litteraturen, eftersom det endast finns tre 

hällristningslokaler, så var det inte nödvändigt att använda sig av databas-sökningen i 

Mapinfo. Dels för det låga antalet, men även för att svärdslipningssten är placerade under 
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lämningstyp; hällristning, och dessa går inte att välja bort genom urval av någon egenskap. En 

databas-sökning gjordes på hällristning, med ett resultat på 1370 st, dock är nästan alla 

svärdslipsstenar. Därför gjordes ingen databas-sökning på hällristningslokalerna utan 

sökningen gjordes enbart på RAÄ-numret av de tre lokalerna; Fårö 379:1, Lärbro 303:1, och 

Lye 24:1.  

4.2.6 Urval Litorinagränsen och möjlig strandlinje från bronsåldern 
Litorinagränsen sattes ut på kartorna för att få ett maximum på hur högt strandlinjen kan ha 

gått under bronsåldern. Eftersom litorinagränsen på vissa ställen inte var komplett gjordes en 

tillämpning till litorinagränsen. Denna tillämpning gjordes genom att studera höjdkurvor på 

de ställen där litorinagränsen behövdes ”skarvas”. På kartorna är tillämpningen skild från 

litorinagränsen i form av annat mönster. 

 

Den uträkning som Hansson har att 20 % av litorinagränsen var den allrådande strandlinjen 

under bronsåldern har räknats ut genom kartorna på valda platser; Lärbro 5 m (LG ca 25 m), 

Fårö 5 m (LG ca 25 m), Slite 4-5m (LG ca 20-25 m), Lina myr 4 m (LG ca 20 m), 

Katthammarsvik 4 m (LG ca 20 m), Alskog 3 m (LG ca 15 m), Rone 3 m (LG ca 15 m), 

Sudret 2-3 m (LG ca 10-15 m), Mästermyr 3 m (LG ca 16 m), Eksta 3-4 m (LG ca 15-20 m), 

Tofta 4 m (LG ca 20 m) och Ire 5 m (LG ca 25 m). Denna uträkning finns sedan redovisad på 

kartorna som strandlinje Hansson.  

 

Eftersom strandlinje Hansson verkar vara för låg strandlinje för att symbolisera bronsålderns 

strandlinje, har ytterligare en strandlinje gjorts utifrån beräkning på vilken höjd över havet 

som bronsåldersröset Uggarde rojr ligger på (RAÄ nummer; Rone 10:1). Uggarde rojr ligger 

ca 7,5 m ö h, och detta är ca 47 % av Litorinagränsen som i samma område ligger på 16 m ö 

h. Om man antar att Uggarde rojr byggdes i början av den äldre bronsåldern precis på 

strandkanten, kan man med Uggarde rojrs procentsats göra en uträkning på vad en strandlinje 

blir på Gotland med 47 % av Litorinagränsen. På de tidigare nämnda platserna gjordes en ny 

uträkning med 47 % av litorinagränsen; Lärbro 12 m (LG ca 25 m), Fårö 12 m (LG ca 25 m), 

Slite 9,5- 12 m (LG ca 20-25 m), Lina myr 9,5 m (LG ca 20 m), Katthammarsvik 9,5 m (LG 

ca 20 m), Alskog 7 m (LG ca 15 m), Rone 7 m (LG ca 15 m), Sudret 4-7 m (LG ca 10-15 m), 

Mästermyr 7,5 m (LG ca 16 m), Eksta 7-9,5 m (LG ca 15-20 m), Tofta 9,5 m (LG ca 20 m) 

och Ire 12 m (LG ca 25 m). Denna uträkning finns på kartorna som strandlinje Uggarde. 
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Många skeppssättningar hamnar under vatten med strandlinje Uggarde, vilket kan diskuteras 

om strandlinjen beräknad på Hanssons beräkning, kanske är yngre bronsålderns högsta 

strandlinjenivå, medan strandlinjen beräknad på Uggarde kanske är äldre bronsålderns högsta 

strandlinjenivå. Det skiljer 500 – 1000 år mellan dessa tidsperioder, vilket gör det möjligt att 

strandlinjen inte har varit densamma under hela tidsperioden. 

4.2.7 Geologiska informationen 
På en av kartorna (Karta 2, bilaga 4) finns de geologiska lagren presenterade, dessa är; 

kalksten, moränmärgel, grus, litorinavallar, ancylusvallar, lera, svämsand, isälvsgrus, 

blekekalkgyttja, torv, märgelsten, märgelskiffer och sandkalksten. På alla kartor finns torven 

redovisad som ett kartlager, om torven är spår av tidigare insjöar och våtmarker bör den ha 

varit viktig för människors bosättningsmöjligheter. Torven som finns på kartorna är som 

tidigare nämnts tagen från de geologiska kartbladen som är gjorda mellan 1920-1940. 

Våtmarkerna hade redan under tiden då de geologiska kartorna ritades börjat utdikas, så 

torvmarken ger inte en fullständig bild av våtmarkernas utbredning. 

 

De landskapsvariabler som är valda att ha med på kartorna i denna uppsats är; jordart och 

närhet till vatten; i form av hav eller insjö. Dessa variabler har valts ut genom skapandet av 

geologiska lager tagna från de geologiska kartbladen och skapandet av strandlinjer. 

Landskapsvariabler som t ex skogstyp, växtlighet och höjd har inte tagits med. Varför dessa 

inte är medtagna beror bl.a. på att det är inte möjligt att se vilken skogstyp och växtlighet som 

fanns under bronsåldern på de specifika platserna, genom enbart en studie av kartorna. Den 

information som finns kring växtligheten är den som är hämtad från Burenhult (Burenhult, 

2003, s.365ff, Burenhult, 2005, s.151ff). Den är allmängiltig för områden i Sydsverige, vilket 

innebär att det inte går att överföra denna information till kartor. Höjden är en 

landskapsvariabel som hade varit av större vikt om det hade varit stora höjdskillnader på ön, 

men eftersom detta saknas är den informationen inte lika relevant.  

 

En beräkning gjordes utifrån dagens landhöjning, som är 1-2 mm per år, varav 2 mm i norr 

och 1 mm i söder, på bronsålderns intervall. Resultatet av denna uträkning blev vid 1 mm per 

år; vid yngre bronsålderns slut, 2,5 m i landhöjning och blev vid 1mm per år under den äldre 

bronsålderns början, 3,7 m i landhöjning. Medan 2 mm per år gav 5 m i landhöjning under 

den yngre bronsålderns slut och 2 mm per år vid den äldre bronsålderns början resulterade i 

7,4 m landhöjning. 
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Problemet med de redovisade avstånden i tabell 2 (Bilaga 2) är att de inte är redovisade med 

höjden. Eftersom landhöjningen stiger konstant, kan det innebära att en plats 1 km från 

kusten, som bara ligger 1 m ö h, reste sig för 1000 år sedan.  

4.2.8  14C-dateringarna 
14C-dateringarna ger en möjlighet att få en större förståelse för hur landskapet kan ha sett ut 

under bronsåldern. Bronsåldersdateringarna som är gjorda tyder onekligen på att människor 

har befunnit sig på platserna, detta kan ha varit i olika syften och under olika långa 

tidsperioder. Bronsåldersdateringarna är redovisade i tabell 1 (Bilaga 1) där man kan se vilken 

tidsbestämning de har, de finns även med på kartor där man kan se var de ligger i landskapet i 

jämförelse med andra fornlämningar från bronsåldern.  Termoluminicensdateringarna från 

Alskog finns även med i samma tabell och på samma kartor. Även de boplatser som Hallin 

redovisar (Hallin, 2002), har lagts upp på karta för att få en bild över hur de ligger, och kunna 

jämföra dessa mot stenhusgrunderna och se på variabler om det finns likheter emellan dem. 

Hallins boplatser saknar en datering till bronsåldern genom användning av 14C-datering. 

 

Det urval som gjordes på alla 14C-daterade bronsålders platser, och boplatser enligt Hallin 

(Hallin, 2002), var att få fram vilken jordart de låg på. Sedan gjordes ett liknande urval på 

stenhusgrunderna. Detta urval resulterade i tabell 2 och tabell 3 (Bilaga 2). Detta för att ta 

fram landskapsvariabeln jordart. Urvalet gjordes genom databas-sökning, där varje marklager 

och plats fick ett samband. En tolkning och analys av dessa resultat presenteras nedan (kap.5, 

s. 21). 

4.3 Analys av metoden 
Metoden att använda sig av kartlager som ligger på andra kartlager är inte något främmande, 

men har inte använts i sökandet efter bronsåldersbebyggelsen på Gotland. Något som även 

skiljer denna metod ifrån till exempel Johanssons version, är att han använde sig av 

isaritmkartor där han presenterade sitt material, men hans kartor saknar bland annat en möjlig 

strandlinje och möjliga våtmarker. Att använda GIS som verktyg för att skapa kartor i 

sökandet efter bosättningsområden från bronsåldern är en hypotesskapande metod, eftersom 

det har bildats fler frågor efter skapandet av kartorna, och studier av dessa. Det bör nämnas att 

i urvalet av rösen, kan det innebära att det finns massor av rösen med på kartorna som tillhör 

järnåldern. I alla urval är det inte säkert om man har fått med alla fornlämningar tillhörande 

bronsålder, då vissa kan vara under andra lämningstyper.
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5. Analys och Tolkning av kartorna  

Strandlinje Uggarde utesluter inte automatiskt strandlinje Hansson, då bägge är uträknade 

efter olika kriterier. Strandlinje Uggarde kan vara ett resultat av den äldre bronsålderns 

strandlinje. Om Uggarde rojr, som har dateringen äldre bronsålder, byggdes precis vid den 

samtida strandlinjen eller 1 meter ifrån den går inte att säga utifrån den data som finns. Det 

som man kan anta är att ingen grav bör ha byggts under vattnet, därav ger Uggarde rojr en 

möjlig högsta gräns för strandlinjen under den äldre bronsåldern. Denna gräns kan inte 

stämma för den yngre bronsåldern, för om man studerar kartorna, går det att utläsa att många 

skeppssättningar kommer under vattnet på strandlinje Uggarde. Men om man använder 

strandlinje Hansson kommer alla skeppssättningar ovanför vattnet. Strandlinje Hansson ger en 

möjlig gräns för den högsta strandlinjen under yngre bronsålder. Därav kan man anta att 

strandlinjen under bronsåldern ligger mellan strandlinje Uggarde och strandlinje Hansson. 

Något som inte verkar omöjligt om man jämför dessa mot dagens landhöjning. Detta ger en 

landhöjning i syd på 3,7 m och i nord 7,4 m, som gäller för äldre bronsålderns början. Samt en 

landhöjning i syd på 2,5 m och i nord på 5 m, som gäller för den yngre bronsålderns slut. Det 

skall dock nämnas att strandlinjen, uträknat från Litorinagränsen och landhöjningen inte är 

samma fenomen. Då strandlinjen kan ha gått högre upp, trots beräkningen för landhöjningen.  

 

Granskar man kartorna där många fornlämningar ligger kan man se att de ligger 

koncentrerade på vissa platser, som till exempel vid strandlinjer, vattendrag och våtmarker, 

där de bildar ett rumsligt samband. Utifrån karta 3, karta 4 och karta 5, framgår det tydligt att 

rösena följer bronsålderns forna strandlinje Uggarde, samma sak gäller för 

skeppssättningarna, men dessa kan i många fall följa strandlinje Hansson. Med hjälp av 

strandlinjerna går det att se att vissa av rösena ligger nedanför strandlinje Uggarde och väldigt 

nära yngre bronsålderns strandlinje, dessa rösen skulle kunna vara de som är från järnåldern. 

Skeppssättningarna och rösena ser ut att vara byggda vid torvmarken och vattendragen inåt 

ön. Stenghusgrunderna verkar bilda ”stråk” efter torvmarken och vattendragen, i vissa av 

fallen sammanfaller många av bronsålderslämningarna och stenhusgrunderna med varandra. 

Skärvstenshögar synes i många fall vara spridda över ön. 

 

En av de landskapsvariabler som ansågs påverka bronsålderslandskapet var 

jordartsfördelningen. Därför gjordes en jämförelse för att se vilken jordart som platser med 
14C-daterad bronsålder, boplatser enligt Hallin (Hallin, 2002) och stenhusgrunder, befinner sig 
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på. Siffrorna är presenterade i tabell 2 och tabell 3 (Bilaga 2). Det intressanta med 

jordartsfördelningen mellan bronsåldersplatserna och stenhusgrunderna är att den vanligaste 

jordarten för bronsåldersplatserna är grus med ca 46 %, på andra plats kommer moränmärgel 

med 27 %. Fördelningen av jordarterna vid stenhusgrunderna är det omvända, där är 

moränmärgel vanligast, hela 59 %, medan grus är 23 %. Därför borde man kanske söka 

bosättningsområden från bronsåldern på jordarten grus. Frågan är dock om 

bronsåldersplatserna är tillräckligt många för att man skall kunna diskutera om ett skifte 

mellan jordarterna. Kanske bör man studera fler platser daterade till bronsåldern, som inte är 

gravar, och se på vilken jordart som de befinner sig på. Varför stenhusgrunder var intressanta 

att ha med i denna uppsats, var för att se om det kunde finnas någon skillnad mellan dessa på 

landskapsvariabeln jordart. 

 

En annan landskapsvariabel var avstånd till vatten. Utifrån kartorna gjordes även en 

avståndsbedömning från bronsåldersplatserna till strandlinje Uggarde, strandlinje Hansson 

och torv. Detta för att se hur långt platserna befann sig ifrån vatten, men även för att se om 

man kan se något mönster. Det skall dock nämnas att bronsåldersplatserna är 17 till antalet, så 

denna jämförelse kan inte direkt vara allmängiltig för alla bronsåldersplatser. Avståndet till 

möjligt vatten, torv eller havet, översteg aldrig 3 km i något av fallen. Om det var längre till 

havet, var det i allmänhet en lägre siffra till torven. Detta kan ha varit en medveten placering, 

att ha en närhet till vatten. Med tanke på att klimatet under bronsåldern var kyligare och med 

en högre luftfuktighet än idag, borde det ha påverkat landskapet under bronsåldern i form av 

större våtmarker än de som redovisas på kartorna. Det som platserna uppvisar är härdar, 

kulturlager och gropar; möjliga boplatser. Varför denna avståndsbedömning inte skedde på 

stenhusgrunderna beror på dess mängd, det ansågs inte intressant att beräkna avståndet till 

bronsålderns strandlinjer, då dessa inte gällde under äldre järnåldern. En av platserna som 

studerades var Mårtens, Eksta socken (se bilaga 1, bilaga 2, och karta 8, bilaga 10), som 

befann sig mellan strandlinje Uggarde och strandlinje Hansson. Mårtens har dateringen 790-

410 f Kr, detta ger genast en indikation som visar på att strandlinje Uggarde inte alls kan vara 

en allmängiltig strandlinje för hela bronsåldern.  
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6. Resultat 
Kartorna i sig själva är ett resultat av att använda sig av GIS, som verktyg i sökandet efter 

bosättningsområden från bronsåldern. Nedanför följer förklaringar till kartorna som återfinns i 

bilagorna. 

 

Karta 1 (Bilaga 3) är baskartan för Karta 3, Karta 4 och Karta 5. På Karta 1 finns strandlinje 

Uggarde och strandlinje Hansson, som bägge är gjorda utifrån en beräkning av 

litorinagränsen, som även finns med på kartan. Eftersom litorinagränsen saknades på vissa 

sträckor har ett s.k. tillägg gjorts och en linje har dragits med hänsyn till litorinagränsen och 

höjdkurvor. Våtmarker framgår på kartan i form av ett torvlager, som är gjord på ett enskilt 

lager utifrån de geologiska kartbladen. Dagens sjöar och vattendrag finns även utplacerade på 

kartan. Denna karta skall visualisera en möjlig bronsålderskarta över hur landskapet kunde ha 

sett ut med strandlinjer och våtmarker. 

 

På karta 2 (Bilaga 4) framgår de geologiska bergarterna i olika lager. I de geologiska lagren 

finns kalksten, moränmärgel, grus, litorinavallar, ancylusvallar, lera, svämsand, isälvsgrus, 

blekekalkgyttja, torv, märgelsten, märgelskiffer och sandkalksten. Kartans information är 

tagen från de geologiska kartbladen som är gjorda mellan 1922 och 1940. Dagens kustlinje, 

samt dagens sjöar och vattendrag, finns med på kartan. 

 

Karta 3 (Bilaga 5) innehåller baskarta från Karta 1, med dagens sjöar, kust och vattendrag, 

torv, litorinagräns, tillägg för litorinagräns samt strandlinje Uggarde och strandlinje Hansson. 

På denna karta är platser med 14C-datering till bronsålder, och stenhusgrunder utplacerade, så 

även boplatser enligt Hallin (Hallin, 2002). 

 

Baskartan från Karta 1 finns även med på karta 4 (Bilaga 6). Förutom lagren från baskartan, 

finns lager med fornlämningar som hällristningar, skeppssättningar, rösen och 

skärvstenshögar. Samt 14C-daterad bronsålders platser och boplatser enligt Hallin (Hallin, 

2002). 

 

Karta 5 (Bilaga 7) innehåller baskarta av Karta 1, redovisar bronsåldersfornlämningar; rösen, 

skeppssättningar, skärvstenshögar och hällristningar, samt daterad bronsålder och boplatser 

enligt Hallin (Hallin, 2002) tillsammans med stenhusgrunderna. 
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Karta 6 till 9 (Bilaga 8 till Bilaga 11) visar olika delar av Gotland i närbild, där kartlager med 

strandlinje Hansson och strandlinje Uggarde tydligare kan studeras. På många av kartorna 

syns det att skeppssättningar och rösen hamnat mellan strandlinjerna. På karta 8 (Bilaga 10) 

syns även en plats daterad från bronsåldern, Mårtens, där platsen befinner sig mellan 

strandlinjerna. 

 

Linamyr är området som visas på karta 6 (Bilaga 8). Vid en studie av kartan går det att se att 

det finns skeppssättningar som befinner sig mellan strandlinje Uggarde och strandlinje 

Hansson. Något som är intressant är den koncentration som går att se av skeppssättningar som 

sträcker sig från östkusten i sydvästlig riktning mot torven. 

 

Karta 7 (Bilaga 9) är över Katthammarsviksområdet. Mellan strandlinjerna finns det både 

rösen och skeppssättningar. Vilket visar på att strandlinje Uggarde inte kan vara den 

strandlinje som gäller för hela tidsperioden bronsåldern. 

 

Den bronsålders daterade platsen Mårtens, Eksta socken, finns med på Karta 8 (Bilaga 10) i 

närbild. På kartan syns det att Mårtens befinner sig mellan strandlinjerna. 

 

Lärbroområdet som finns med på Karta 9 (Bilaga 11), visar tydligt hur strandlinjerna både i 

norr och i söder går ihop mot Lärbro, och det går att se på kartorna var det forna sundet har 

gått. 
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7. Slutsatser 
Den första frågeställningen i denna uppsats berörde hur en rekonstruktion av Gotlands 

bronsålderslandskap kan se ut i kartor. Kartorna i denna uppsats kan användas som 

hjälpmedel för att hitta sannolika bosättningsområden och ge en närmare förståelse för hur 

landskapet kunde ha sett ut under bronsåldern på Gotland. Informationen om torvmark från de 

geologiska kartorna ger en bild över hur utbredningen av våtmarker kan ha sett ut under 

bronsåldern, torven kan även vara indikation på forna insjöar. Nedanför de beräknade 

strandlinjerna bör ingen aktivitet ha skett, detta går även att se på kartorna att ingen av 

fornlämningarna befinner sig nedanför de beräknade strandlinjerna. Strandlinjerna som blev 

framtagna i denna uppsats är gjorda efter två olika uträkningar, men utgår bägge från en 

procentsats av litorinagränsen. Ingen av strandlinjerna utesluter den andra, utan tillsammans 

ger de bronsålderns möjliga strandlinjer, en för den äldre bronsåldern, strandlinje Uggarde, 

och en för den yngre bronsåldern, strandlinje Hansson. En intressant studie vore om man 

kunde datera skeppssättningarna, och se om de yngre ligger närmare bronsålderns strandlinje 

dvs. Hanssons.  

 

Den andra och tredje frågeställningen i denna uppsats berörde bl.a. vilka landskapsvariabler 

som man kunde använda sig av i sökandet efter bosättningsområden från bronsåldern, och 

även se om det går att jämföra dessa landskapsvariabler på bronsåldersplatser mot platser med 

stenhusgrunder. De landskapsvariabler som ansågs vara dem man kunde använda sig av var 

jordart och närhet till vatten, då dessa går att studera utifrån kartorna. Endast en 

landskapsvariabel undersöktes i jämförelsen med stenhusgrunder och bronsåldersplatser och 

det var jordartsfördelningen, denna visade på en skillnad i jordart. Grus som jordart, var mer 

vanligt på bronsåldersplatserna. Detta skulle kunna ge en anvisning till vilken jordart som 

man bör söka efter för att finna bosättningsområden från bronsåldern.  

 

Till bronsåldersplatserna studerades även landskapsvariabeln närhet till vatten. Studien över 

avståndet till vatten från dessa bronsåldersplatser visade sig inte vara längre än 3 km till 

närmsta vatten; havet, eller torven som kan vara spår av eventuella insjöar. Om denna 

placering var medveten, borde man kunna skapa buffertzoner med grus och närhet till vatten, 

ca 3 km, för att ha möjlighet att hitta bosättningsområden från bronsåldern. Det skulle även 

kunna utföras provundersökningar om dessa variabler kan gälla för bosättningsområdena från 
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bronsåldern. Om 14C-dateringarna är spår av en bronsåldersbebyggelse, kan dessa ge variabler 

för möjliga bosättningsområden från bronsåldern på Gotland.  

 

Kartanalyserna och kartstudierna gav möjligtvis mer frågor, då det var en hypotesskapande 

metod. Det skulle kunna bli en fortsättning att se om det går att mäta de sedimentära lagren 

samt även utföra paleobotaniska prover, för att få mer kunskap över hur både våtmarkernas 

utbredning och hur växtligheten såg ut på ön under bronsåldern. Detta samtidigt som man kan 

få bättre kunskap om de andra landskapsvariablerna som finns. 

8. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att visa hur Gotland kan ha sett ut under bronsåldern via kartor. 

Eftersom det inom bronsåldersforskningen på Gotland inte har gjorts någon 

landskapsrekonstruktion med strandlinjer och våtmarker. Därför har verktyget GIS använts 

för att rekonstruera ett möjligt bronsålderslandskap på Gotland. Landskapsrekonstruktionen 

har skett via skapandet av kartor med möjliga strandlinjer för bronsåldern och fornlämningar 

samtida med bronsåldern.  Kartor har skapats med två beräknade strandlinjer, en för den 

yngre och en för den äldre bronsåldern. På kartorna går det att urskilja att både lämningar från 

bronsåldern och stenhusgrunder verkar ha ett samband med vattendrag, i form av torvmark 

och en del ligger i anslutning till den dåtida strandlinjen. 

 

Utifrån frågeställningarna har landskapsvariablerna jordart och närhet till vatten studerats på 

kartorna. Studien av vilken jordart som bronsåldersplatserna befinner sig på visade, att grus är 

den dominerade jordarten för bronsåldersplatserna, medan stenhusgrunder i allmänhet 

återfinns på moränmärgel. Ingen av de undersökta bronsåldersplatserna var mer än 3 km ifrån 

vatten, i form av kust eller torv. 

 

I uppsatsen har det även förts en diskussion kring problematiken med FMIS, och svårigheten 

att kunna få fram de fornlämningar som man letar efter. Ett flertal kartlager har skapats, 

många har fått genomgå en urvalsprocess. Därigenom har det uppkommit problem för att göra 

urval med rätt sökning, för att få fram de fornlämningar som man vill få fram. 
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10. Bilagor 
 
10.1 Bilaga 1   
 
Tabell 1, med bronsåldersdateringar gjorda via 14C-metoden och termoluminicensdatering.  
 
Plats  Socken  Anläggningstyp  datering  källa  ansvarig  
Kisslings 1:8, 
1:9 

Fole  härd 2475 ± 45 BP 
68 % 770-510 f Kr 
95 % 780-400 f Kr 

Dnr 220-792-01 Gunilla Wickman-Nydolf 

Gimbrings 1:6 Havdhem Härd (A 28) 2480±40 BP 
68 %770-50 f Kr 
95 % 790-410 f Kr 

Dnr; 431-3231-05  Gunilla Wickman-Nydolf 

Sindarve 1:28 Hemse härd 1975+-45 BP Dnr 421-5514-1996  Peter Manneke 
Sindarve 
1:28 

Hemse Skärvstens-
koncentration 

1890±60 BP Dnr 421-5514-1996 Peter Manneke 

Sindarve 
1:28 

Hemse kol från fylld grop 3040 BP Dnr 421-5514-1996 Peter Manneke 

Lokrume annex 
Eriks 

Bro härd, kol 3760 BP 
1810 f Kr 

Dnr 220-3683-01 Per Widerström 

Mårtens 1:39 Sproge härd 790-410 f Kr Dnr 431-2181-06 Ann-Marie Pettersson 
Skjutfältet 1:2 Tofta gropar 1145-820 f Kr Dnr 421-5514-1996 Manneke och Leif Zerpe 
Skjutfältet 1:2 Tofta gropar 1145-805 f Kr Dnr 421-5514-1996 Manneke och Leif Zerpe 
Skjutfältet 1:2 Tofta gropar 1260-845 f Kr Dnr 421-5514-1996 Manneke och Leif Zerpe 
Skjutfältet 1:2 Tofta härdar 1380-1020 f Kr Dnr 421-5514-1996 Manneke och Leif Zerpe 
Skjutfältet 1:2 Tofta härdar 405-100 f Kr Dnr 421-5514-1996 Manneke och Leif Zerpe 
Bönde Lau upptagande av åker 610±90 f Kr Carlsson 1979:60f Dan Carlsson 
Bönde Lau härd 1130±90 f Kr Carlsson 1979:60f Dan Carlsson 
Bönde Lau kol från anläggning 1115±105 f Kr Carlsson 1979:60f Dan Carlsson 
Bönde Lau tre otydliga åderspår 725±180 f Kr Carlsson 1979:60f Dan Carlsson 
Bönde Lau härd från en ev. 

hydda 
475±90 f Kr Carlsson 1979:61 Dan Carlsson 

Bönde Lau härd från en ev. 
hydda 

415±90 f Kr Carlsson 1979:61 Dan Carlsson 

Bönde Lau härd från en ev. 
hydda 

535±90 f Kr Carlsson 1979:61 Dan Carlsson 

Bönde Lau härd i ev  1110±90 f Kr Carlsson 1979:61 Dan Carlsson 
Anningsåkra Hablingbo  

Havdhem 
kulturlager 395±130 f Kr Carlsson 1979:65ff Dan Carlsson 

Anningsåkra Hablingbo 
Havdhem 

härd 990±85 f Kr Carlsson 1979:65ff Dan Carlsson 

Anningsåkra Hablingbo 
Havdhem 

kulturlager 555±85 f Kr Carlsson 1979:65ff Dan Carlsson 

Vinarve Rone grop 870±100 f Kr Lindquist 1974:20f Sven-Olof Lindquist 
Vinarve Rone grop 105±160 f Kr Lindquist 1974:20f Sven-Olof Lindquist 
Vinarve Rone åkerrensning 505±140 f Kr Lindquist 1974:20f Sven-Olof Lindquist 
Vinarve Rone härd 1770±105 f Kr Lindquist 1974:20f Sven-Olof Lindquist 
Vinarve Rone åkerrensning 500±105 f Kr Lindquist 1974:20f Sven-Olof Lindquist 
Vinarve Rone grop 1080±145 f Kr Lindquist 1974:20f Sven-Olof Lindquist 
Vasstäde  Hablingbo trävirke ur fasad, 

fornborg 
320 f Kr Lundqvist 1965:62 Gösta Lundqvist 

Vasstäde  Hablingbo trävirke ur fasad, 
fornborg 

415 f Kr Lundqvist 1965:62 Gösta Lundqvist 

Termoluminicens datering  
Liffride Alskog Skärvstenshög 460±150 f Kr Hallin 2002:40ff Gunilla Hallin 
Liffride Alskog Skärvstenshög 490±150 f Kr Hallin 2002:40ff Gunilla Hallin 
Liffride  Alskog Odlingsröse 700±160 f Kr Hallin 2002:40ff Gunilla Hallin 
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10.2 Bilaga 2  
 
Tabell 2, med jordartsfördelning och avståndsmätning på bronsåldersplatser.  
 
Plats  Jordart  Avstånd till  

Strandlinje Uggarde 
Avstånd till 
strandlinje 
Hansson 

Avstånd till torv  

Kisslings 
Fole sn 

Isälvsgrus och 
moränmärgel 

9,8 km 10,7 km 2,6 km 

Gimbrings 
Havdhem sn 

Moränmärgel 5,8 km 6,8 km 0,4 km 

Sindarve 
Hemse sn 

Grus 8 km 9,5 km 0,7 km 

Lokrume annex Eriks 
Bro sn 

Grus 7 km 7 km 1,7 km 

Skjutfältet 
Tofta sn 

Grus 2,2 km 2,2 km 0,6 km 

Bönde  
Lau sn 

Grus 3,7 km 4 km 1,2 km 

Aningsåkra 
Hablingbo, Havdhem 
sn 

Grus i närhet av 
kalkstensskiffer 

1,6 km 2 km 2,3 km 

Vinarve 
Rone sn 

Märgelsten och grus 0,7 km 1 km 2 km 

Vasstäde 
Hablingbo sn 

Torv 6,6 km 7,5 km 0 km 

Mårtens 
Eksta sn 

Grus 0,4 km 
ligger mellan SU och 
SH 

1 km 2,2 km 

Liffride 
Alskog sn 

Moränmärgel och 
isälvsgrus 

1,6 km 2,8 km 0,4 km 

St. Bjers 
Stenkyrka sn 

Grus 1,5 km 1,8 km  1 km 

Gardarfve 
Fardhem sn 

Moränmärgel 9 km 9,5 km  1,6 km 

Gudings 
Alva sn 

Moränmärgel 5,8 km 6,7 km 0,1 km 

Terra Nova 
Visby sn 

Grus och isälvsgrus 2,8 km 2,8 km 2,7 km 

Ekeskogs 
Kräklingbo sn 

Grus 2,2 km 3,5 km  1,8 km 

St Vikers 
Lärbro sn 

Moränmärgel 0,2 km 0,6 km 2 km 

 
Tabell 3, med jordartsfördelning på stenhusgrunder 
 
Jordart  Antal 

stenhusgrunder 
Inom jordart 

Procent antal 
stenhusgrunder 
inom 
Jordart 

Moränmärgel 1020 st 59 % 
Grus 403 st 23% 
Lera 28 st  1,6 % 
Isälvsgrus 45 st 2,6 % 
Moränskiffer 23 st 1,3 % 
Blekekalkgyttja 2 st 0,14 % 
Kalksten 153 st 8,8 % 
Märgelsten 25 st 1,4 % 
Sandkalksten 2 st 0,14 % 
Svämkalksand 1 st 0,08 % 
Torv 9 st 0,54 % 
Litorinagränsen 25 st 1,4 % 
Summa totalt 1736 st 100 % 
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