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Abstract 
Fredrik Nordin, 2011. Kusten är klar – en undersökning av Gotland bronsåldersstrandlinje i 

GIS (The coast is clear – a study of the Bronze Age shoreline of Gotland)  

 

In this bachelor thesis an attempt is made to recreate the shoreline of Gotland during the 

Bronze Age. This has been done with the help of GIS to analyze remains dated to different 

periods of the Bronze Age that have been situated close to the coast. Case studies of 

three areas of the island have been made where dated remains together with typical 

Bronze Age remains like cairns and ship settings are analyzed with variables such as 

height over sea level and geological and topographical information. Contemporary datings 

from each case study have been compared to find a possible shoreline for both early and 

late Bronze Age. Two shorelines, one for the early Bronze Age and one for the late Bronze 

Age, have been created and tested on the three areas to see the placement of the remains 

in relation to these coastlines.  
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1. INLEDNING 
Sedan den senaste istiden har landskapet och miljön genomgått stora förändringar. Efter 

att istäcket dragit sig undan har den nedpressade landskorpan stigit, samtidig har isens 

avsmältning höjt havsnivån i en kombinerad process som hela tiden påverkat hur 

strandlinjen legat och hur landskapet sett ut. Dessutom finns regionala skillnader i hur 

mycket landmassan har höjt sig beroende på hur mycket inlandsisen pressat ner den. På 

Gotland har det resulterat i att den nordvästra delen av öns landhöjning varit större än på 

den sydöstra delen. Det gör det svårt att få en fullständig bild av hur Gotlands landskap 

sett ut under forntiden och var strandlinjen har legat under olika perioder. Hur kusten har 

sett ut är en viktig komponent för att kunna rekonstruera och förstå det forntida landskapet.    

 

I den här uppsatsen kommer försök göras att se var Gotlands kustlinje legat under 

bronsåldern genom att använda sig av fasta kustnära fornlämningar som daterats till olika 

perioder av bronsåldern och för att få indikationer på hur strandlinjeförskjutningen kan ha 

påverkat deras placeringar vid olika områden på ön. För att göra detta kommer GIS att 

användas som verktyg för att analysera fornlämningarnas placeringar, ifråga om avstånd 

till kust och höjd över havet i relation till deras dateringar för att få fram möjliga 

rekonstruktioner för var strandlinjen har legat under bronsåldern samt hur den skiljer sig 

från nordväst till sydost. 

 

 1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att presentera två möjliga strandlinjer för Gotlands kust under 

olika skeden av bronsåldern, samt analysera hur strandlinjeförskjutningen och 

strandlinjeförloppet sett ut längs öns kust under denna period. För att göra detta kommer 

GIS, Geograpichal Information System, att användas för att behandla den information som 

finns om bronsålderslämningarnas placeringar och dateringar, beräkningar över höjddata 

samt geologiska data. 

 

De frågor som kommer att ställas i denna uppsats är: 

• Går det att utifrån daterade fornlämningar uppskatta hur Gotlands strandlinje sett ut 

vid olika tidpunkter och platser under bronsåldern? 

• Kan beräkningar över strandlinjeförskjutningen göras med hjälp 

bronsålderslämningar?      
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1.2 Källmaterial 
I arbetet kommer litteratur att användas som berör Gotlands geologi, exempel på tidigare 

forskning om strandlinjemodeller och Gotlands bronsålder samt litteratur om de 

fornlämningskategorier som behandlas i uppsatsen. Information om fornlämningsurvalet 

kommer från Fornminnesinformationssystemet (FMIS), mer detaljerad information om de 

daterade fornlämningarna i uppsatsen kommer från litteratur och rapporter. 

Fornlämningsurvalet från FMIS kommer att behandlas i GIS tillsammans med geologisk 

information från Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU), som jordlagerinformation 

och strandlinjemodeller och geologiska kartblad som är upprättade över Gotland samt 

höjdvärden från Lantmäteriets höjddatabas.  

 

 

1.3 Metod 
För att kunna uppskatta var Gotlands strandlinje legat under bronsålder kommer GIS 

användas för att sammanställa information om fornlämningsmaterial från FMIS, geologisk 

information från SGU, från geologiska kartblad över Gotland samt Lantmäteriets 

höjddatabas över Gotland. De geologiska kartbladen har använts för att vektorisera 

Littorinavallens sträckning och lagt in den som ett eget lager. Vallens sträckning är inte 

fullständigt utplacerad på kartbladen, större avbrott finns vid till exempel Visby, Lina Myr 

och Hemse. De partier av vallen som saknas har fyllts i genom att följa höjdkurvan som 

stämmer överens med vallens höjdnivå vid de aktuella avsnitten. 

SGU:s jordartsinformation har använts för att undersöka vilka jordlager som finns inom 

varje område och på vilka underlag som fornlämningarna är uppförda, torvlager har 

vektoriserats och lagts till som ett eget lager.  

 

Tre områden har valts ut som kommer att undersökas närmre, den första på norra delen 

av ön där landhöjningen har varit som störst. Det andra området längs den östra kusten 

vid Gothem och in mot Lina myr där det bland annat finns stora koncentrationer av 

skeppssättningar, sträckan Gothem-Eskelhem utgör även en sorts medelpunkt i skillnaden 

i landhöjning mellan norra och södra delarna av ön (Munthe, Hede & Post 1925:74). Det 

tredje området ligger vid sydvästra kusten där landhöjningen varit minst. 

Fornlämningsbeståndet från bronsålder i allmänhet och mer exakta bronsåldersdateringar 

i synnerhet kommer att undersökas i dessa områden och jämföras med varandra, hänsyn 

kommer att tas till bland annat lämningarnas höjdvärden, förhållande till Littorinavallen, 
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dateringar samt viss geologisk information rörande jordlager för att presentera en möjlig 

strandlinje.   

 

Främst de bronsåldersdateringar som finns inom varje område, dels C14-dateringar men 

även typologiska dateringar, kommer att användas som grund för att uppskatta var kusten 

legat vid två olika tidpunkter av bronsåldern. Det mer allmänna fornlämningsbeståndet i 

urvalet som kan härledas till bronsåldern används mest för att testas mot dessa 

strandlinjer och hur de är placerade i relation till daterade lämningar. 

 

För tidsangivelser kommer begreppet f.v.t (före vår tidräkning) att användas istället för f.kr 

(före Kristus). 

 

Med bronsåldern menas i denna uppsats tiden 1700 – 500 år f.v.t, i viss mån kommer 

Montelius periodindelning av bronsåldern att användas (per I-VI) för mer exakta 

uppdelningar av perioden. Eftersom det rör sig om en period om 1200 år kommer två 

möjliga strandlinjer för Gotland att presenteras, en vid tiden för äldre bronsålder samt en 

för yngre bronsålder. 

 

1.4 Avgränsning   
Avgränsningen i fornlämningsmaterialet är 

fornlämningskategorier typiska för Gotlands 

bronsålder – rösen, skeppssättningar och 

skärvstenshögar, samt övriga lämningar som 

daterats till bronsålder. En ytterligare 

avgränsning kommer att göras i och med att tre 

områden över Gotland (Figur 1) valts ut för att 

analysera fornlämningsbeståndet och 

landskapsbilden på dessa platser. 

 

1.5 Källkritik 
Den höjddatabas från Lantmäteriet som finns 

över Gotland används i denna uppsats för att 

räkna ut fornlämningarnas höjdvärden och skapa 

höjdkurvor för möjliga strandlinjer. 
Figur 1- Utvalda undersökningsområden 
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Höjddatabasen är ett rutnät av höjdvärden med 50 meter mellan punkterna, mindre 

nivåförändringar i landskapet kan därför ha fallit bort. Noggrannheten i höjddatabasen som 

baseras på flygfoton och karterade nivåkurvor kan diskuteras, undersökningar har gjort 

som visat att det finns ett medelfel i höjdnivåerna på omkring 2 m (Talts 1999). Hur väl 

höjddatabasen stämmer för Gotland är oklart men för att komplettera uppgifterna från 

höjddatabasen kommer höjdvärden från mer noggranna mätningar användas i den mån de 

finns. Höjddatabasen används även för att skapa nivåkurvor för möjliga strandlinjer och 

dessa kan inte sägas vara exakta, utan får ses som en generell modell över var kusten 

kan ha legat under bronsåldern. 

 

När det gäller fornlämningsmaterialet har inte alla fornlämningar använts i 

undersökningsområdena utan i huvudsak de som är direkt kustbundna. För att vara säker 

på att de rösen som används i urvalet kan sägas tillhöra bronsåldern har de som tidigare 

nämnts delats upp i grupper baserat på rösenas diameter.   

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
Henrik Munthe, Lennart von Post och J.Ernhold Hede publicerade sina studier om 

Gotlands geologi 1925, där har de undersökt och beskrivit jordlagren och de avlagringar 

som skapats under perioderna efter inlandsisens tillbakadragande; Baltiska issjön 

Ancylussjön, Litorinahavet samt Limnaeahavet. Efter Ancylusperioden skedde under 

Litorinahavet en sänkning av landet som kom sig av att havsnivån steg (Munthe, Post och 

Hede 1925:76f). Litorinamaximun, eller Litorinavallen, är den högsta nivå som havet vid 

den tidpunkten nådde och enligt dem ligger den på Gotland 21 m ö h. Den nivån menar de 

stämmer bäst med mellersta delen av Gotland, vid stråket Eskelhem-Gothem, eftersom 

nivåförändringarna mellan norra och södra delarna av ön skiljer sig desto längre från den 

sträckan man kommer (Munthe, Post och Hede 1925:74). I sin beskrivning av Gotlands 

senkvartära historia menar de att strandlinjen vid Gotlands södra kust var i stort sett några 

få meter över dagens havsnivå vid bronsålderns början, en slutsats som baserades på 

slipstenar belägna på en låg höjdnivå som förmodades tillhöra stenålder (Munthe, Post 

och Hede 1925: 76f). Undersökningar av Littorinavallen vid Tjängdarve och Mästermyr 

gjordes på 70-talet av Christer Petterson vid SGU. C14-dateringar och pollenanalyser av 

jordlagerföljderna gjordes som visade att Littorinatransgessionen på södra Gotland nådde 

14-metersnivån omkring 4 900 f.v.t och havets höjning in över land uppskattades till mellan 

0,5 och 1 m per 100 år i området kring Sproge (Pettersson C 1978:30).   
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I Harald Hanssons genomgång av den gotländska bronsåldern från 1927 använder han 

sig av Munthe, Post och Hedes studier och utgår från Littorinavallen när han beräknar 

Gotlands strandlinje vid övergången stenålder till bronsålder. Enligt Hansson ska den då 

ha legat på ca 20 % av Littorinavallen enligt Munthes tidigare uträkning och att Gotland 

ligger parallellt med Kristiania-området där övergången mellan stenålder och bronsålder 

uppges ha inträffat vid 20 % av Littorinavallen (Hansson 1927: 95).     

 

Erika Sardén Johansson undersöker Gotlands bronsålderslandskap i sin kandidatuppsats 

2009 och presenterar där en strandlinje baserat på Uggarderösets höjd över havet, 7,5 m 

(47 % av Littorinavallen). Istället för Hanssons 20 % av Littorinavallen blir då hennes 47 %, 

vilket innebär att vid äldre bronsålder skulle strandlinjen i norr ha legat på 12 m ö h, vid 

mellersta delen av ön på 9,5–10 m ö h samt i söder på 7 till 4 m ö h (Sardén Johansson 

2009:19). Med den strandlinjen hamnar många skeppssättningar under havsnivån och hon 

menar att Hanssons 20 % kan sägas gälla bättre för den yngre bronsålderns strandlinje 

istället för vid övergången neolitikum – äldre bronsålder. 

 

Tore Påsse och Leif Andersson vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har 

utvecklat en metod för att ta fram paleogeografiska kartor som visar hur strandlinjen sett ut 

under tidigare skeden. De har använt nivåkurvor som tagits fram från tidigare forskning, 

resultat av sjöstjälpningsanalyser som bygger på c-14-daterade strandnivåer samt på 

beräkningar av den nuvarande landhöjningen (Påsse 2007). Strandlinjemodellerna har 

skapats med hjälp av lantmäteriets höjddatabas, resultaten för deras beräkningar uppger 

att strandlinjen vid äldre bronsålder, ca 1 500 år f.v.t. legat på ungefär 35 % av 

Littorinavallen. Vid bronsålders slut, 500 år f.v.t, ska den ha varit på en höjdnivå på ca 25 % 

av vallen.    

 

Vid E4-undersökningarna användes arkeologiskt källmaterial och undersökningar för att 

beskriva strandförskjutningsförloppet under neolitikum vid E4:an i Uppland för att jämföra 

dem med de geologiska undersökningar som gjorts för att beräkna strandlinjerna under 

samma period. Strandnära stenålderslokaler med dateringar användes i undersökningen. 

Fosfatkarteringar gjordes i lokalerna där man väntade sig en svag förhöjning i fosfatvärden 

och sedan ett fall vid nivån som havet nått, teorin var att havet sköljt ut fosfaterna (Risberg 

2007:108). Fyndkombinationer och C14-dateringar från lokalerna användes för att 

kombinera dateringar med höjden över havet. Resultatet av undersökningarna var att 

strandlinjer kunde rekonstrueras över sex delområden med en skillnad från de geologiska 
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resultaten på 2 m (Risberg 2007:123).   

 

3. STRANDLINJEFÖRSKJUTNING 
Strandlinjens läge beror dels på landskorpans höjning (isostatis) efter inlandsisens 

nedpressning, dels på stigande havsnivå (eustasi) som beror på avsmältningen av 

inlandsisarna (Åkerlund 1996:82, Svensson 1999:168). Den isostatiska höjningen av 

landmassan var som störst vid deglaciationen och perioden strax därefter, den har sedan 

avtagit exponentiellt. I Ångermanland och Västerbotten är den som störst där inlandsisen 

pressade ner berggrunden en längre period medan den är mindre i södra Sverige eller har 

avtagit helt (Risberg 2007:102). Förändringar i havsnivå är globala och kan sägas gälla för 

hela jordklotet men landmassans höjning har regionala skillnader, därför kan strandlinjens 

exakta läge vid en viss tidpunkt inte beräknas utefter en generell modell utan måste 

beskrivas på lokal nivå (Åkerlund 1996:82, Risberg 2007:102). 

 

Landhöjningen är som störst i de centrala delarna av glaciationsområdet på grund av att 

där har inlandsisens nedpressning varit som störst, i områden utanför och i anslutning till 

inlandsisens utbredning har eustasin ibland varit större än den isostatiska höjningen och 

resulterat i att havsnivån stigit upp över landet (Svensson 1999:168). En sådan höjning av 

havet som skett under en längre period kallas för transgression (Åkerlund 1999:84), under 

tidig Holocen var eustasin större än landets höjning vilket gjorde att havsnivån steg upp 

över land. Denna höjning kallas för Littorinatransgressionen i Östersjöområdet (Svensson 

1999:168) och på Gotland nådde då havsnivån sin högsta punkt (Littorinavallen) ungefär 

20-21 m ö h, en nivå som stämmer bäst i mellersta Gotland, sträckan Gothem-Eskelhem 

(Munthe, Post, Hede 1925:74). Den isostatiska höjningen efter Littorinatransgressionen 

har på Gotland varit som störst i den nordvästra delen av ön och minst i sydost, med en 

skillnad på upp till ca 10-15 m (Wehlin 2010:94). Detta har gjort att Littorinavallens 

höjdläge över havet nu ligger i Fårö och Lärbro på 25 m, i Slite 20-25 m, Gothem och 

Katthammarsvik 20 m, Alskog och Rone 15 m, Sudret 10-15 m, Mästermyr 16 m, Eksta 

15-20 m, Tofta 20 m samt i Ire 25m (Sardén Johansson 2009:19). Den relativa 

landhöjningen på Gotland är i nuläget 1-2 mm per år (Svensson 1999:169). 
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4. PRESENTATION AV MATERIAL 
4.1 Fornlämningsmaterialet 

Här följer en genomgång av de fornlämningskategorier som har använts i undersökningen. 

Rösen, skeppssättningar och skärvstenshögar är de största kategorierna och finns 

representerade i samtliga områden. Övriga fornlämningar kommer att presenteras mer 

specifikt i genomgången av de områden som analyserats. 

  

4.1.1 Rösen 
Bronsåldersrösen på Gotland är en gravtyp som tillhör äldre bronsåldern. Dock görs 

dateringar av dem inte så lätt eftersom användningen av dem fortsatt med 

sekundärbegravningar och sten har fortsatt att läggas på även efter äldre bronsålder, 

senneolitiska begravningar har även påträffats i vissa rösen (Hallin 2002:16f, Martinsson 

Wallin 2010:65). Rösena har även en nära koppling till den dåtida kusten eller andra 

vattendrag och varit väl synliga från havet (Hallin 2002:19, Martinsson Wallin 2010:65). Ett 

på Gotland speciellt fenomen är de sydkonstruktioner som är uppförda till syd och sydväst 

om gravmonument från brons- och tidig järnålder. Av rösen över 20 meter i diameter har 

minst 25 % av ca 200 en sydkonstruktion och även intilliggande konstruktioner som 

stensättningar placerade i syd och väst (Martinsson Wallin 2010:69). 

 

Kriterier på att ett röse på Gotland ska kunna sägas vara från bronsålder är rösets storlek, 

dess placering i landskapet och omgivande fornlämningar. Utifrån dessa kriterier har Hallin 

beräknat antalet bronsåldersrösen på Gotland till 405 stycken som har en diameter större 

än 10 meter (2002:19). Dock finns det rösen från järnåldern som är större än 10 meter. I 

denna uppsats har rösen delats upp i två grupper – en med rösen över 20 m i diameter 

och en där diametern är mellan 10 till 20 meter. 

 

4.1.2 Skeppssättningar 
Det finns ungefär 380 kända skeppssättningar på Gotland varav ca 70 av dem blivit 

undersökta (Wehlin 2010: 92). Skeppssättningarna uppträder på ön under yngre 

bronsålder med start i period IV (1100 – 900 år f.v.t), dock antas den största delen av dem 

ha anlagts under period V (900 – 700 år f.v.t) för att från och med denna period fram till 

förromersk järnålder minska i antal, konstruktionen av dem blir även mer varierad (Artelius 

1996:64). De är i huvudsak belägna i nära anslutning till kusten eller vattendrag och är 

byggda i N-S riktning, dock finns det avvikelser upp till 45°. Minst tiotalet skeppssättningar 



11 
 

ligger i en rak Ö-V riktning (Hallin 2002:22, Sardén 2009:13, Wehlin 2010:92). Det finns 

såväl ensamma skepp som skepp belägna i anslutning till varandra i grupper upp till nio 

stycken (Wehlin 2010:92).                                                                                                                                                            

 

Urvalet av skeppssättningar som använts i den här uppsatsen kommer från Joakim Wehlin 

vid Högskolan på Gotland som tillhandahållit en lista på samtliga skeppssättningar som 

finns på Gotland (Wehlin, joakim.wehlin@hgo.se, 2011-03-31). 

 

  4.1.3 Skärvstenshögar 
Benämningen skärvstenshögar är ett gemensamt namn för fornlämningar innehållande 

skärvsten, högarna kan dock haft olika funktioner såsom gravar, boplatslämningar, 

kremeringsplatser eller lämningar efter bronsgjutning. Undersökningar på Gotland har 

visat att högarna kan användas som indikationer på bronsåldersbosättningar (Hallin 

2002:26ff). Gunilla Hallins sammanställning av skärvstenshögar på Gotland gav 170 

stycken förekomster som koncentrerar sig i områden kring Lärbro, Lokrume – Hejnum, 

Alskog-Garda, Hemse-Rone, Havdhem-Grötlingbo samt i Vamlingboområdet. Det visar 

också att förekomsten av skärvsten sammanfaller med utbredningen av rösetäta områden 

samt med skeppssättningar (ibid:29). Skärvstensurvalet i denna uppsats är fornlämningar i 

FMIS med benämningen skärvstenshög som finns i varje undersökningsområde.  

  

4.2 Utvalda områden 
 

4.2.1 Område 1 – Norr 
Område 1 är beläget vid öns norra del vid Lärbro och Rute socken. Här ligger 

Littorinavallen på 25 m ö h, Hansson strandlinje på 20 % hamnar då på 5 m ö h. SGUs 

strandlinje vid 1 500 f.v.t ligger strax under 8-metersnivån, vid slutet av bronsåldern är den 

belägen ca 5 m ö h.  

 

Största delen av de rösen som finns i urvalet ligger längs med Littorinavallen och ovanför 

den. Många av skeppssättningarna i området är dock belägna något lägre. Många 

fornlämningar i urvalet ligger i linje och delas upp i väster och öster av det som en gång 

varit ett sund i Lärbro socken, merparten av de rösen som finns i urvalet ligger på den 

östra sidan medan skeppssättningarna har en jämnare utbredning. Enligt den geologiska 

informationen består jordlagren längs den sträckan till största delen av sand, ett smalt 

torvlager i mitten och ett lerlager i den södra delen. Fornlämningarna ligger här vanligtvis 

mailto:joakim.wehlin@hgo.se�
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på berggrund eller morän. 

 

Ett av de största fornlämningsområden här är gravfältet i Domarlunden (RAÄ Lärbro 162:1) 

bestående av sju skeppssättningar, 94 runda stensättningar samt en brandgrop. 

Skeppssättningarna undersöktes av Harald Hansson 1916 som daterade dem till yngre 

järnålder efter ett gravfynd av en halsring (Hansson 1925:75f). Gravfältet totalundersöktes 

mellan 1970 och 1977 av Anna-Lena Gerdin, sammanlagt undersöktes 99 anläggningar 

och gravarna har genom fynden daterats från yngre bronsålder till järnålder (Gerdin 

1979a:58). Även skeppssättningarna undersökta av Hansson grävdes om och fynd 

gjordes av två lerkärl med brända ben samt bronsföremål – pincett, rakkniv, dubbelknapp 

samt ett miniatyrsvärd – samtliga vanliga i gravar från yngre bronsålder (Gerdin 1979b:52). 

 

Figur 2 - karta över område Norr med fornlämningsurvalet och torvlager enligt geologisk information. 

 

Söderut från gravfältet ligger en av Gotlands få hällristningar (RAÄ Lärbro 303:1) med 

avbildningar av runt 30 skeppsfigurer, 10 fotsulor, 4 yxor och över 200 skålgropar. 

Vapenbilderna och skeppen dateras till senneolitikum-äldre bronsålder, 2300 – 1500 f.v.t, 

enligt Göran Burenhults kategoriseringar av hällristningar har denna legat på en öppen häll 
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i anslutning till forntida vattendrag mellan 2 och 5 km från kusten (Anderson 1993: 23f).  

 

Strax nordväst om Domarlunden ligger ytterligare ett gravfält (RAÄ Lärbro 163:1) 

bestående av 30 runda stensättningar samt ett röse kallad Laijkarerojr som mäter 37 

meter i diameter. Ytterligare ca 700 m nordväst om detta låg ett röse (RAÄ Lärbro 172:1) 

som totalundersöktes och borttogs 1959 (Hallin 2002:16), röset var 17 m i diameter och 

innehöll i centrum en öppen hällkista där fynd av obrända ben efter flera individer gjordes 

samt fynd av keramik, dräktnålar och en flintspets daterade till senneolitikum. Fynd som 

troddes härröra från sekundärbegravningar i rösets nordvästra del var ett spänne från 

äldre bronsålder och en skålnål från yngre bronsålder (Nylén 1959:14).  

 

Längre norrut ligger Koparveröset (RAÄ Lärbro 127:1) som undersöktes av Mårten 

Stenberger 1941, i röset hittades en kalkhällskista innehållande två skelettbegravningar 

med gravgåvor i form av två rörformiga bronsbleck, en spiraltråd, en dräktnål med 

spirallindat huvud samt fyra spiralringar i brons. Utanför kistan hittades en rakkniv i brons 

med stiliserat hästhuvud samt två bronsbleck. Stenberger daterade graven utifrån 

dräktnålen till äldre bronsålder, period II (Stenberger 1942:105f, 110). C14-analys av 

benmaterialet från hällkistan (SHM 22811) har gett dateringen 1406 – 907 f.v.t (Oldeberg 

1976:188). 

 

2000 utfördes en slutundersökning av ett 800 m² stort område strax norr om Ihregravfältet 

(Hellvi 4:1) där 67 anläggningar påträffades, bland dem 27 härdar och härdgropar som låg 

i rad (Wickman-Nydolf 2000:3f). En av härdarna som bestod av skörbränd gråsten C14-

daterades till yngre bronsåldern (Ibid:12). Under en arkeologisk undersökning 1999 i Hellvi 

socken påträffades två härdar (Hellvi 199:1), en av härdarna C14-daterades till 805-400 

f.v.t (Rydén 1999:5). En skeppssättning (RAÄ Lärbro 630) undersöktes 2005 och fynd av 

brända ben daterades till yngre bronsålder (Carlsson & Widerström 2005:10). Benmaterial 

från ett gravfält (RAÄ Lärbro 144:1) har C14-daterats till äldre bronsålder (Oldeberg 

1976:188).    

 

4.2.2 Område 2 – Öst 
Området ligger vid Gotlands östra kust, från Gothem ner till Norrlanda. Den sträcker sig 

även inåt land för att omfatta Lina myr och de band av fornlämningar som är belägna runt 

myren. Lina myr var ett stort våtmarksområde fram till utdikningen 1947 och området 

brukar översvämmas under vinterhalvåret (Wehlin 2010:96). Här ligger Littorinavallen vid 
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20 metersnivån vilket placerar Hansson strandlinje på 4 m ö h (Sarden Johansson 

2009:19). SGU:s strandlinje ligger på 6,5 m ö h vid äldre bronsåldern samt vid tiden för 

bronsålderns slut är den beräknad till 4,1 m ö h. 

 

Vid Gothem finns en av de större koncentrationerna av skeppssättningar, nästan 15 % av 

det totala antalet skepp på ön. Joakim Wehlin har beskrivit området som en möjlig viktig 

vattenväg och farled mellan öst och väst under förhistorisk tid som förklarar den stora 

samlingen av bronsålderslämningar (Wehlin 2010:96).  Av det stora antalet 

skeppssättningar i området är de flesta av dem belägna norr om vattendragen och Lina 

Myr, även rösen visar samma tendens i den rumsliga utbredningen (ibid:96).    

 

Från gravfältet i Västerbjers 

(RÄA Gothem 120:1) har en 

del C14-analyser av 

djurbensmaterial gett 

dateringar på 1038-843 f.v.t, 

per IV-V, det är dock i första 

hand ett gravfält från 

neolitikum och den 

gropkeramiska kulturen 

(Ericsson 2004). Gravfältet 

ligger på ca 15 m ö h strax 

söder om Gothemsån som 

går från Lina myr till Vitviken 

vid kusten.  

 

Längre österut ligger 

fornborgen vid 

Gothemshammar (RÄA 

Gothem 131:1) som är en ca 

500 m lång vall i N-S riktning 

bestående av granitblock, 

vallen är mellan 5 och 8 m 

bred och ungefär 1 m hög (Wallin 2010:49f). Vallen ska under förhistorisk tid utgjort en 

gräns som skärmat av den halvö som på grund av strandlinjeförskjutningen funnits då, 

Figur 3 - karta över område Öst med fornlämningsurvalet. 
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slutet av den södra delen av vallen ligger ca 10,5 m ö h(Wallin 2010:49f), ungefär 52 % av 

Littorinavallen. Fosfatkarteringar kring vallen har gett en indikation på högre fosfatvärden i 

anslutning till de 20-tal diken som ligger längs den västra sidan av vallen (Wallin 2010: 50). 

Undersökningar av vallen utfördes 2009 av Paul Wallin vid Högskolan på Gotland, där fynd 

av två fårtänder C14-analyserades och daterades från mitten av bronsåldern till yngre 

bronsålder. Wallin diskuterar möjligheten att fåren tagits dit vid bygget, eller 

ombyggnationer, av vallen och ger den därmed en bronsålderkontext (Wallin 2010:52).        

 

Norr om fornborgen ligger röset Majsterrojr (RAÄ Gothem 111:1) belägen på en klipplatå 

nordväst om Gothemsån. Röset beskrivs att vara av karaktäristisk bronsålderstyp, uppfört 

av gråsten med en diameter på 31-33 meter och 3,5 meter hög med en djup krater i mitten. 

I närheten av röset till norr och till öster finns en skeppssättning samt runda stensättningar 

(ATA Dnr 2093/40). Ett par hundra meter nordost om röset finns ytterligare en 

skeppssättning (RAÄ Gothem 134:1). Den undersöktes år 1875 av major Ulfsparre, dock 

är de enda uppgifterna från undersökningen att skeppssättningen är omkring 10 m långt, 3 

m brett och innehöll några keramikskärvor (Hansson 1927).     

 

  4.2.3 Område 3 – Syd 
Det tredje området ligger på öns sydvästra kust, urvalet av fornlämningar ligger här längs 

med kusten från Rone ner till Grötlingbo socken. Landskapet är flackt och låglänt och 

marken sluttar svagt ner mot havet. Litorinavallen ligger på 15 m ö h vilket gör att 

Hanssons strandlinje på 20 % ligger på 3-metersnivån (Sarden Johansson 2009:19). I 

SGU:s strandlinjemodell är strandnivån vid 1 500 år f.v.t beräknat till ca 5,5 m ö h och vid 

yngre bronsålderns slut 3,3 m ö h. 

 

Enligt den geologiska informationen består jordlagren här till största delen av berggrund, 

morän och sand. De flesta av fornlämningarna är belägna på berggrund och morän. Här 

ligger bland annat Uggarderöset (RAÄ 10:1) som är ett av Gotlands största rösen med en 

diameter av 50 m och som troligen tillkom under äldre bronsålder (Martinsson Wallin & 

Wehlin 2010: 18). Ett annat större röse finns vid kusten längre söderut, Angantyrsrojr i 

Grötlingbo (RAÄ 14:1) som enligt FMIS är 29 m i diameter och 2,7 m högt. År 1826 

besökte pastorsadjunkt N. J Ekdahl Gotland och företog på eget initiativ en undersökning 

av röset där han i botten påträffade bland kol och benbitar en bronsdolk (Hansson 

1927:54f). Harald Hansson konstaterar att det rör sig om en brandgrav under en 

kalkstenhäll täckt av ett kalkstensröse (Hansson 1925:55). Bronsdolken finns i Statens 
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Historiska Museums 

samlingar (SHM 484) och 

har daterats typologiskt till 

äldre bronsålder, period III 

(Hansson 1925). De 

fornlämningar som har 

daterats till äldre bronsålder 

förutom Uggarde- och 

Angantyrsröset är en 

skärvstenshög (RAÄ 10:4) 

och en stensättning (RAÄ 

10:3) som ligger i anslutning 

till Uggarderöset, där C-14-

analyser av kolfynd gett en 

datering på ca 1400 -1130 

f.v.t (Martinsson Wallin & 

Wehlin 2010: 27). C14-

analys av benmaterial från 

en grav (Eke 88:1) har gett 

en datering till yngre 

bronsålder ca 1038 – 840 

f.v.t (Widerström 2010:12). 

 

De fornlämningar i området som daterats till äldre bronsåldern som Uggarderöset och 

Angantyrsröset ligger närmre kusten och har alltså ett lägre höjdvärde än de flesta 

skeppssättningar som kan antas vara från yngre bronsåldern. 

Uggarderöset och skärvstenhögen ligger på 7,5 m ö h (Martinsson Wallin & Wehlin 2009:6) 

och Angantyrsröset har enligt höjddatabasen ett värde på 6,75 m ö h. Av de rösen som är 

över 20 m i diameter ligger ett fåtal på lägre nivåer än Uggarderöset med intilliggande 

skärvstenshög och stensättning.  

 
 
 
 

Figur 4 - karta över område Syd med fornlämningsurvalet. 
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5. METOD OCH ANALYS 
 

5.1 Områdesundersökningar 
De utvalda fornlämningarna inom varje område har lagts in i GIS tillsammans med 

Lantmäteriets Höjddatabas, SGU:s information om jordlager och strandlinjemodell, 

Littorinavallens sträckning enligt de geologiska kartbladen över Gotland. För att få en 

uppfattning om fornlämningarnas placering har legat i anslutning till kusten eller sjöar och 

vattendrag har torvlager från den geologiska informationen vektoriserats och lagts in som 

ett eget lager. Torv i jordlager kan vara indikationer på gammal insjöbotten (Sarden 

Johansson 2009:14). Littorinavallen har använts för att se hur fornlämningarna är 

placerade i höjd över havet i relation till vallens höjdnivå i varje undersökningsområde. 

 

Fornlämningarnas placering har undersökts med utgångspunkt i deras höjd över havet och 

placering längs kusten, höjdvärden har tagits fram från Lantmäteriets höjddatabas. Några 

höjdvärden har tagits från mätningar kring de specifika fornlämningarna, detta gäller 

Uggarderöset med omgivande anläggningar där mätningar gjordes vid Helene Martinsson-

Wallin och Joakim Wehlins undersökning samt höjdvärden från undersökningar av 

fornborgen i Gothem.  

 

De daterade fornlämningarna och anläggningar har använts som utgångspunkt för att 

uppskatta på vilken nivå strandlinjen kan ha legat vid en gemensam tidpunkt i de tre 

undersökningsområdena. Tanken har varit att den fornlämning som kunnat dateras till en 

specifik period under bronsåldern och som ligger lägst ner i förhållande till Littorinavallen 

har legat närmast kusten och utifrån den skapa en höjdkurva som sedan testats på de 

undersökta områden för att se hur fornlämningsbeståndet är placerade i förhållande till 

den nya kustlinjen.     

 

5.1.1 Område Norr 
Som tidigare nämnts ligger många av fornlämningarna längs med och ovanför 

Littorinavallen.  Av 15 stycken rösen med en diameter över 20 m är 12 av dem belägna 

ovanför 24-metersnivån, lägst ligger Rute 95:1 och Rute 2:1, i östra delen av området, 

strax under 10 m ö h. Rösen mellan 10 och 20 m i diameter uppvisar samma tendens, 28 

av 36 rösen har ett höjdvärde ovan 21 m ö h, de lägst belägna ligger även de i områdets 

östra del på 10-14 m ö h. Av de 35 skeppssättningarna är endast två (RAÄ Hellvi 119:1, 
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Rute 73:1) belägna under 17 m ö h och skiljer sig rätt rejält från de övriga med ett 

höjdvärde på 8-9 m ö h, båda skeppen ligger vid den östra kusten i området.  

 

Koparveröset som kan härledas till äldre bronsålder, tidigast per II, ligger nästan fem meter 

över Littorinavallen. Ungefär samma höjdläge har även röset Lärbro 172:1 som innehöll 

fynd från senneolitisk tid. Hällristningen som kan ha sitt ursprung redan i stenåldern är 

belägen strax under 20-metersnivån, ungefär 76 % av vallen. Gravfältet Lärbro 144:1 som 

gett C14-dateringare till äldre bronsålder ligger vid Littorinavallens 25-metersnivå.  

 

Dateringar till yngre bronsålder är härden norr om gravfältet Hellvi 4:1, som dock ligger 

långt ovanför Littorinavallen på ca 31 m. Även skeppssättningen Lärbro 630 som dateras 

till mellan period V-VI ligger långt över vallen. Gravfälten Lärbro 162:1 i Domarlunden och 

Lärbro 144:1 som gett dateringar till yngre bronsåldern ligger ungefär i höjd med vallen på 

25 m ö h. Den lägst belägna lämningen som tillhör yngre bronsåldern är den härd som 

C14-daterats till slutet av bronsåldern, även den ligger dock högt upp i förhållande till 

Littorinavallen på ca 13 m, 53 % av vallen.   

 

Bronsålderslämningarna i detta område ligger relativt högt upp i förhållande till 

Littorinavallen, av de som kan sägas tillhöra den äldre bronsåldern är hällristningen lägst 

belägen på 76 % av Littorinavallen och det kan inte sägas att någon av dem legat direkt 

vid kustlinjen vid tiden för deras tillkomst, för att jämföra Koparveröset från mitten av äldre 

bronsålder med Uggarderöset som kan sägas vara samtida så är den placerad högt upp i 

terrängen, ungefär tio meter ovanför Littorinavallen.  Detta gäller även de yngre 

bronsåldersdateringarna som alla ligger för högt upp för att kunna ha legat i direkt 

anslutning till kusten.  

 

RAÄ Nr. Typ M ö h Datering 
Lärbro 127:1 Röse 29,46 Typ. Per II - C14 2850 ± 50 per IV 

Lärbro 172:1 Röse 30,04 Typ. Senneolitisk-yngre bronsålder 

Lärbro 303:1 Hällristning 19,23 2300-1500 f.v.t 

Lärbro 162:1 Gravfält 24,55 Tidigast yngre bronsålder 

Hellvi 199:1 Härd 13,27 C14 2490 ± 70 per VI 

Lärbro 144:1 Gravfält 25,1 C14 2565 ± 100 per III-IV 

Lärbro 630 Skeppssättning 38,97 C14 2400 ± 110 per V-VI 

Hellvi 4:1 Gravfält 31,13 C14 2425 ± 65 per V-VI 
Tabell 1 – dateringar i norra undersökningsområdet. 
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5.1.2 Område Öst 
Rösen över 20 m i diameter har en ojämn spridning kring Lina Myr och Gothem. Norr om 

myren ligger en samling ovanför Littorinvallen och 20 metersnivån. Nedanför vallen österut 

ligger åtta stycken längs med kusten med endast ett röse under 10 metersnivån. För de 59 

rösen mellan 10 och 20 m i diameter ser spridningsbilden ungefär likadan ut med en större 

koncentration längs Littorinavallen i norr och ut mot kusten, de lägst belägna rösena 

återfinns söder om Gothemsån med ett höjdvärde på 7-8 m ö h.  

Skeppssättningarna ligger även till största delen i norra delen och till skillnad från rösena 

ligger det även några väster om myren. Av 50 skepp ligger 5 stycken under 10-

metersnivån, den lägsta på 5,1 m ö h.  

 

Fornvallens (RAÄ Gothem 131:1) sträckning från norr till söder har markerats på karten 

enligt utmätta punkter tillhandahållna av Joakim Wehlin vid Högskolan på Gotland (Wehlin, 

joakim.wehlin@hgo.se, 2011-05-20). Av de C14-analyser som gjorts av fynd från 

fornborgen härrör de äldsta bronsåldersdateringarna till slutet av den äldre bronsåldern, 

vallens lägsta läge ligger i söder på 10,5 m ö h. Gravfältet i Västerbjers (Gothem 120:1) 

som tillhör stenåldern men även har en viss bronsålderskontext enligt C14-dateringar 

ligger strax under 15 m ö h vid nordöstra kanten av torvlagret vid Lina Myr.   

 

RAÄ Nr Typ M ö h Datering 
Gothem 130:1 Fornborg 10,5 2540 ± 40 

Gothem 120:1 Boplats 14,95 2815 ± 50 
Tabell 2 – dateringar i östra undersökningsområdet. 

 
5.1.3 Område Syd 

En uträkning av fornlämningarnas höjdvärden visar att rösen över 20 m i diameter som är 

direkt kustbundna ligger mellan 6-9 m ö h, rösen med en diameter mellan 10-20 meter 

ligger även mellan 6-9 m ö h, den lägst belägna är Eke 37:1 på 5,2 m ö h. 

Skeppssättningarna som kan antas tillhöra yngre bronsålder, då strandlinjen borde ha 

legat lägre ner, är dock belägna något högre. Av elva stycken ligger endast fyra under 8-

metersnivån - lägst ligger Grötlingbo 39:1 på 6,3 m ö h. Av skärvstenshögarna finns 

förutom RAÄ 10:4 vid Uggarderöset ytterligare tre stycken som ligger i anslutning till rösen, 

av dessa är Grötlingbo 32:1 lägst belägen, 5,7 m ö h. 

 

De fornlämningar som kan sägas tillhöra äldre bronsåldern är Uggarderöset med 

mailto:joakim.wehlin@hgo.se�
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skärvstenshögen som C14-daterats till 1440-1130 f.v.t. De ligger på 7,5 m ö h ovanför en 

mindre förhöjning som har tolkats som en forntida strandvall (Martinsson-Wallin & Wehlin 

2010:5) och ca 47 % i förhållande till Littorinavallen. Av de daterade bronsålderslämningar 

som tillhör äldre bronsålder ligger den alltså lägst i förhållande till vallen. Angantyrsröset 

som ligger ungefär 6,75 m ö h kan också härledas till äldre bronsåldern, dock till period III 

så den kan vara något senare än skärvstenshögen och Uggarderösets förmodade tillkomst. 

 

 
 
 

 
Tabell 3 – dateringar i södra undersökningsområdet. 

 

5.2 Strandlinje för äldre bronsålder 
Eftersom Uggarderöset med omgivande anläggningar ligger på den lägsta nivån av de 

fornlämningar som kan härledas till äldre bronsåldern skapades en strandlinje utifrån 

deras höjdvärden på 46 % av Littorinavallen, fornlämningarnas höjd över havet med denna 

kustlinje finns redovisade i bilaga 2. 

 

I område syd blir 46 % av Littorinavallen 6,9 m ö h (Bilaga 8). Mittpunkten vid 

Uggarderöset, som är 50 m i diameter, hamnar då 58 m från strandlinjen så röset ska då 

ha legat några tiotal meter från vattnet. Angantyrsröset hamnar 0,15 m under strandlinjen 

ca 20 meter ute i vattnet. Denna strandlinje på 46 % ska då anses stämma bäst under 

mitten av äldre bronsåldern då Uggarderöset uppfördes och Angantyrsröset kan ha byggts 

vid slutet av äldre bronsåldern då havet sjunkit ner under 6,75 metersnivån.   

 

Strandlinjen på 46 % av Littorinavallen blir i område öst 9,2 m ö h (Bilaga 5), här bildas en 

större havsvik in mot Lina Myr och når nästan torvlagret, de skiljer sig åt ungefär 700 

meter. Vid fornborgen i Gothem bildas även en halvö, vallens sträckning avgränsar dock 

inte hela området från resten av landet utan avståndet från vallens mest södra del är 

ungefär 400 m. Av de rösen som är över 20 m i diameter belägna nära kusten hamnar ett 

av dem 1,2 m under kustlinjen vid ett flackare parti i södra delen av området tillsammans 

med 7 st mindre rösen. Av skeppssättningarna som kan antas vara från en senare del av 

bronsåldern hamnar endast fem stycken under vatten, en samling om tre stycken på dryga 

halvmetern under havsnivån vid viken vid Gothemsån samt två stycken i södra delen av 

RAÄ Nr Typ M ö h Datering 
Grötlingbo 14:1 Röse 6,75 Per III 

Rone 10:1 Röse 7,5 1400-1100 f.v.t 

Rone 10:4 Skärvhög 7,5 1440-1130 f.v.t 

Eke 88:1 Hög 14,99 1038-840 v.t 
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området. Majsterrojr som med denna strandlinje ligger strax under 6 m ö h har troligtvis 

inte uppförts för att ses hela vägen längs havsviken ner mot Lina Myr då en höjdrygg som 

börjar sydost om röset skymmer sikten från vattnet, den kan istället ha uppförts för att ses 

från en möjlig bukt som ligger till öster om röset (se bilaga 7).      

 
Strandlinjen vid norra området blir 11,5 m ö h (Bilaga 3) och bildar vikar i norr och söder 

om det som tidigare utgjort ett sund, från norr är avståndet mellan strandlinjen och 

torvlagret en knapp kilometer och från söder ungefär 500 meter, det skulle dock bara kräva 

en landsänkning på cirka tre meter för att ett sund ska bildas. Den största förändringen 

sker längs östra kusten där landet är lägre och flackare. Hällristningens avstånd till 

strandlinjen blir ca 1 300 m och strax över en kilometer till torvlagret. Två rösen över 20 

meter och ett under 20 meter i diameter hamnar ca 1,5 m under vatten i områdets östra 

del, vid samma område hamnar även två skärvstenshögar under kustlinjen.  

 

5.3 Strandlinje för yngre bronsålder 
Att skapa en strandlinje utifrån de daterade bronsålderslämningar som finns i 

undersökningsområdena blir svårare. Det finns i område norr några lämningar som 

daterats till bronsålderns senaste del men de ligger alldeles för högt upp för att kunna ha 

legat precis vid kusten vid deras tillkomst. Härden vid Hellvi 199:1 som har C14-daterats 

till slutet av bronsåldern ligger lägst på 13 m, 53 % av Littorinavallen och hamnar alltså 

ovanför strandlinjen redan vid äldre bronsålder. 

 

En uppskattning på den relativa landhöjningen under 

perioden kan dock göras med hjälp av SGU:s 

strandlinjeförlopp, denna strandlinjemodell är uppbyggd 

på intervaller om 500 år. Skillnaden i SGU:s strandlinjer 

mellan 2000 och 500 år f.v.t föreslår en landhöjning per 

hundra år på 0,29 m område Norr, vid område Öst 0,25 

m samt i område Syd 0,18 m. 

 

Genom att utgå från den äldre bronsålderns strandlinje 

som kan sägas stämma bäst vid  

1400 år f.v.t, mitten av period II, skulle den föreslagna 

landhöjningen placera strandlinjen 800 år senare vid 

mitten av period VI i område norr på 9,18 m öh, i område öst 7,2 m ö h och i område syd 

 Norr Öst Syd 

M ö h 2000 f.v.t 10 8,3 6,3 

Landhöjning 1,6 1,2 1 

M ö h 1500 f.v.t 8,4 7,0 5,3 

Landhöjning 1,2 1,5 0,9 

M ö h 1000 f.v.t 7,2 5,5 4,4 

Landhöjning 1,5 1 0,9 

M ö h 500 f.v.t 5,7 4,5 3,5 

Per 100 år 0,29 0,25 0,18 

Tabell 4 - Landhöjning mellan 2000  

till 500 år f.v.t enligt SGU. 
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5,46 m ö h. I förhållande till Littorinavallen hamnar strandlinjen alltså på 36 % för varje 

område. Dock skulle denna strandlinje innebära en relativ landhöjning per hundra år sedan 

yngre bronsålderns slut fram till nutid på ca 0,35 m i norr och ungefär 0,21 m för öns södra 

del. Genom att utgå från äldre bronsålderns strandlinje på 46 % av Littorinavallen innebär 

det ett medelvärde för landhöjningen sedan dess på 0,33 m per hundra år i norr och 0,2 m 

i söder vilket skulle resultera i en strandlinje för period VI på 35 % av Littorinavallen. 

Fornlämningsbeståndets höjd över havet med denna strandlinje redovisas i bilaga 2.   

 

35 % av Littorinavallen blir i område Norr 8,75 m ö h (se bilaga 4). Samtliga fornlämningar 

i urvalet hamnar då ovanför kustlinjen (Se bilaga 2), i den östra delen av området där 

några hamnade nedanför äldre bronsålderns strandlinje ligger nu på land vid partier som 

kopplar samman det som tidigare har varit en ö med den större landmassan. En 

skeppssättning (RAÄ Hellvi 119:1) ligger ca 8,75 m ö h och kan möjligen sägas vara 

uppförd efter 600 år f.v.t, vid övergången från bronsålder till järnålder.  

 

I Område öst blir 35 % av strandlinjen 7 m ö h (Bilaga 6) och den största skillnaden syns 

vid det lägre liggande partiet i områdets södra del där en del rösen hamnade under den 

äldre bronsålderns kust. Ett röse (RAÄ Gothem 47:1) med diametern 15 m ligger precis vid 

strandkanten på ungefär samma höjdnivå. Torvlagren föreslår att där kan ha legat 

havsvikar som gått in mot norr och söder som rösena har uppförts runt. En skeppssättning 

(RAÄ Gothem 145:1) har ett höjdvärde på 5,15 m och ligger alltså ungefär 2 m under 

strandlinjenivån. Havsviken in mot Lina myr ligger nu strax under 1,5 km från torvlagret 

med en nivåskillnad på ca 3,5 m. 

 

Område Syd får en strandlinje 5,25 m ö h (Bilaga 9). Skeppssättningarna norr om 

Angantyrsröset (RAÄ Grötlingbo 14:1,18:1,39:1) tillsammans med ett röse (RAÄ 

Grötlingbo 19:1) som tidigare hamnade under vattnet ligger nu mellan 130-300 m från 

strandkanten. Ett röse (RAÄ Eke 37:1) som mäter 14 m i diameter med ett höjdvärde på 

5,26 m ö h ligger här precis vid strandkanten.  

    

 

6. DISKUSSION OCH TOLKNING  
 

Den strandlinje som togs fram för äldre bronsålder kan kanske sägas gälla bäst av de två 
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utifrån frågeställningarna som gick ut på att använda sig av bronsåldersdateringar. Den 

äldre bronsålderns strandlinje baserades på att Uggarderöset låg längst ner i förhållande 

till Littorinavallen av de fornlämningar som kunnat dateras till ungefär samma period inom 

de tre områdena. I område Norr och Öst kan man se att fornlämningsurvalet generellt har 

större höjdvärden, delvis på grund av att landhöjningen varit större där än på södra delen 

av ön. Men enligt deras placering i förhållande till Littorinavallen kan man sluta sig till att 

de uppförts högre upp i landskapet, speciellt i norra området. Det skulle kunna bero på att 

topografin där skiljer sig från det södra området, landskapet i norra och östra området har 

en mer varierad topografi med större höjdskillnader. Landskapet vid södra området är 

istället låglänt, flackt och sluttar svagt ner mot kusten, det kan vara anledningen till att 

fornlämningsbeståndet där är placerade lägre ner i förhållande till Littorinavallen och därför 

uppvisar en större tendens till att följa kustlinjen. Om till exempel rösen har uppförts med 

mening att synas från havet av ankommande båtar har det i södra området möjligtvis varit 

nödvändigt att placera dem precis vid stranden så nära vattnet som möjligt eftersom det 

inte finns tillgång till lämpliga höjder. I det östra och norra området har topografin kanske 

varit en faktor som gjort att de kunnat uppföras på höjdryggar och klippor med mindre 

hänsyn till var strandlinjen låg för en bra sikt från havssidan. De har därmed troligen 

uppförts närmare stranden än i öster och norr och det gör området till en lämplig plats att 

uppskatta en strandlinje utefter. 

 

Den yngre bronsålderns strandlinje har dock inte skapats utifrån fornlämningsmaterialet 

och dateringar utan baserades på den äldre strandlinjen och en beräkning på att 

landhöjningen under perioden varit mellan 0,3 till 0,2 meter per hundra år och kan därför 

inte riktigt sägas ha gjorts utifrån frågeställningen. Den skapades ändå dels för att testas 

på undersökningsområdena för att se hur den förhöll sig till fornlämningsurvalet men har 

alltså ingen grund i förhållande till dateringar. På 35 % av Littorinavallen hamnar endast en 

av fornlämningarna i urvalet nedanför strandlinjen, en skeppssättning (RAÄ Gothem 145:1) 

i område Öst. Tre stycken fornlämningar är belägna på 35 % av vallen, en i varje 

undersökningsområde – en skeppssättning i norr (RAÄ Hellvi 119:1), ett röse på 15 m i 

diameter i östra området (RAÄ Gothem 47:1) samt ett röse på 14 m i söder (RAÄ Eke 

37:1(1)). Dateringar på dessa fornlämningar som hamnar precis vid strandlinjen och 

skeppssättningen som ligger nedanför skulle kunna användas för att verifiera om denna 

strandlinje stämmer för slutet av bronsåldern. Strandlinjen kan stämma bra om de skulle 

vara från slutet av bronsåldern - början av järnålder, är de äldre än bronsålderns period VI 

har strandlinjen troligare legat på en lägre nivå. Det förlopp av strandlinjeförskjutningen 
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som beskrivs i resultatet (kapitel 7, tabell 5) är uträknade enligt samma 

landhöjningshastighet och ska mest ses som ett förslag till hur strandlinjeförloppet sett ut 

under bronsåldern där den äldre bronsålderns nivå på 46 % av strandlinjen har bäst 

underlag.  

 

6.1 Metoden 
Metoden att välja ut tre områden att analysera i GIS gjorde det möjligt att undersöka 

fornlämningsurvalets höjdvärden och förhållande till strandlinjerna mer ingående än att 

behandla hela öns kustlinje. De tre områdena valdes ut dels på grund av 

fornlämningsbeståndet och dels för att få en så stor skillnad i landhöjningsförlopp som 

möjligt som gäller främst mellan område Norr och Syd. Nackdelen med denna metod kan 

vara risken att utelämna fornlämningsmaterial och dateringar som kunnat ge ett annat 

resultat eller möjligen komplettera strandlinjenivåerna.  

 

6.2 Höjddatabasen och höjdvärden 
De höjdvärden som angetts för större delen av fornlämningsmaterialet har kommit från 

Lantmäteriets höjddatabas och det har tidigare i uppsatsen diskuterats huruvida 

höjddatabasens uppgifter kan anses pålitliga. Fornlämningarna har fått sina höjdvärden 

efter de raster i höjddatabasens rutnät som lämningens punktobjekt överlappat. Eftersom 

det finns ett medelfel på 10 meter i FMIS när det gäller fornlämningarnas positioner kan 

det också resultera i ett felaktigt höjdvärde. Det har dock funnits kompletterande 

höjdvärden att tillgå, bland annat från Uggarderöset. Eftersom den äldre strandlinjen 

baserats på dessa höjdvärden har inga värden från höjddatabasen använts för att ange 

några nivåer på strandlinjerna. Den har använts för att skapa en modell av strandlinjernas 

sträckning i GIS och dessa som redovisats på kartorna får ses som en generell modell av 

Gotlands kustlinje under bronsåldern.  

 

Värt att nämna kan vara att de höjdvärden för Uggarderöset och den intilliggande 

skärvstenshögen på 7,5 m ö h efter mätningar utförda under undersökningen av röset 

2009 inte skiljer sig mycket från höjddatabasens höjdvärden på 7,4 m för röset och 7,3 m 

för skärvstenshögen. 

 

6.3 Tidigare strandlinjer 
De strandlinjer som undersökts och föreslagits för bronsåldern i denna uppsats ligger 
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högre upp än tidigare strandlinjer. Harald Hanssons strandlinje på 20 % av Littorinavallen 

vid början av bronsåldern är i jämförelse väldigt låg och skulle i sådana fall inte vara giltig 

förrän under järnåldern. Det är möjligt att denna nivå som baserades på andra områden i 

Skandinavien liggande parallellt med Gotland är felaktig på grund av att 

landhöjningsförloppet sett annorlunda ut mellan de två regionerna.   

 

SGU:s strandlinjemodell placerar äldre bronsålderns strandlinje högre upp än Hansson, 

strandlinjen för 1 500 år f.v.t ligger på ca 35 % av Littorinavallen i de områden som 

undersökts. Den är alltså ungefär samtida med den äldre bronsålderns föreslagna 

strandlinje på 46 % men ligger på samma höjdnivåer som den som föreslås för slutet av 

järnåldern, alltså 900 år senare. Med med denna strandlinje ligger Uggarderöset ca 180 m 

från vattnet och skulle inte utgöra samma självklara landmärke och synas sämre från 

havssidan, tillsammans med resten av fornlämningsbeståndet i det södra området. 

Exempelvis ligger närmsta röse här 100 meter från havet. Vid område Öst är det tveksamt 

om denna strandlinje skulle förbinda havet med en forntida vattenväg in till Lina myr, det 

innebär också att det under bronsåldern inte skulle bildats någon bukt öster om Majsterrojr 

(Gothem 111:1) som diskuteras i kapitel 5, s 20. Istället skulle Majsterrojr legat 1 500 meter 

ifrån den östliga kusten och kan inte ha setts från havssidan eller från viken i söder enligt 

siktlinjesanalysen i bilaga 7.  

 

Erika Sardén Johanssons uppskattning på 47 % ligger närmast den äldre strandlinjen på 

46 % och använder sig också av Uggarderösets placering som grund. Johansson anger 

sin strandlinje som tillhörande den äldre bronsåldern. I denna uppsats har 46 % angetts 

som strandlinje för mitten av äldre bronsåldern, period II, och placerats något lägre än 

Uggarderöset så att det hamnar ett tiotal meter från vattnet.   

 

7. RESULTAT OCH SLUTSATS 
Syftet med denna uppsats har varit att presentera två möjliga strandlinjer under två olika 

perioder av Gotlands bronsålder, frågeställningarna var: 

• Går det att utifrån daterade fornlämningar uppskatta hur Gotlands strandlinje sett ut 

vid olika tidpunkter och platser under bronsåldern? 

• Kan beräkningar över strandlinjeförskjutningen göras med hjälp 

bronsålderslämningar?   

Utifrån syftet och frågeställningen har två möjliga strandlinjer, en som ska gälla för äldre 
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bronsålder och en för yngre tagits fram.  

 

Genom att analysera daterade bronsålderslämningar och fornlämningstyper 

karaktäristiska för Gotlands bronsålder i tre undersökningsområden har en möjlig 

strandlinje för Gotland under äldre bronsålder skapats, strandlinjen redovisas i bilaga 10. 

Genom att konstatera att Uggarderöset, daterat till mitten av äldre bronsåldern, ligger lägst 

i förhållande till Littorinavallen av fornlämningar som kunnat sägas vara samtida inom varje 

undersökningsområde har en strandlinje beräknats till 46 % av vallen. Just det södra 

området skiljer sig som sagt från det östra och norra i och med att landskapsbilden ser 

annorlunda ut med en flackare terräng och mindre höjdskillnader, fornlämningsbeståndet 

ligger också långt nedanför Littorinavallen till skillnad från de övriga områdena där de i 

många fall följer vallen. Med den äldre bronsålderns strandlinje ligger Uggarderöset 

ungefär en halvmeter över havet i jämförelse med Kauparverröset och RAÄ Lärbro 172:1 i 

norr, som är ungefär samtida, som då skulle ha legat ca 18 m ö h. Landskapsbilden och 

fornlämningsbeståndet i det södra området lämpade sig därmed bäst för att beräkna en 

strandlinje för den äldre bronsåldern. En strandlinje på 46 % av Littorinavallen har skapats 

för hela Gotland (se bilaga 10), se tabell 5 över höjdlägen för olika delar av ön.  

 

En andra strandlinje gällande för den yngre 

bronsåldern baserad på bronsålderslämningarna 

kunde inte göras då lämningarna daterade till senare 

delen av bronsåldern i undersökningsområdena var 

belägna för högt upp i landskapet. Istället  

gjordes beräkningar på den relativa landhöjningen 

under perioden för att skapa en strandlinje på 35 % av 

Littorinavallen som kunde testas på de tre 

undersökningsområdena. Denna strandlinje för yngre 

bronsåldern finns redovisad i bilaga 11 samt tabell 5.  

 

 

En bättre beskrivning av strandlinjeförskjutningen och landhöjningsförloppet under 

bronsåldern hade kunnat göras om det gick att utgå från två strandlinjer som räknats ut 

mer eller mindre oberoende av varandra, nu har den yngre bronsålderns strandlinje 

räknats ut utifrån den första tillhörande äldre bronsåldern. Med två strandlinjer som båda 

kunnat verifieras med hjälp av bronsåldersdateringar hade ett mer säkert strandlinjeförlopp 

 Per II 46 % Per VI 35 % 

Fårö 11,5 8,7 

Lärbro  11,5 8,7 

Slite 11,5 – 9,2  8,7 – 7 

Lina Myr 9,2 7 

Alskog 7 5,2 

Rone 6,9 5,2 

Sudret 6,9 – 4,5 5,2 – 3,5 

Mästermyr 7,3 5,6 

Eksta  9 – 7 7 – 5,2 

Tofta 9,2 7 

Ire  11,5  8,7 

Tabell 5 - Höjdlägen för strandlinjerna 
längs Gotlands kust i meter över havet. 
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kunnat beskrivas. Men utifrån resultatet med en genomsnittlig landhöjning mellan 0,33 och 

0,2 m per hundra år kan förslagsvis strandlinjeförskjutningen placerat strandlinjen under 

de olika perioderna av Gotlands bronsålder enligt tabell 6. Av dessa är det främst period 

II:s höjdnivå på 46 % av Littorinavallen som har analyserats med hjälp av daterade 

fornlämningar, övriga får ses som förslag och skulle kunna användas vid rekonstruktioner 

av Gotlands bronsålderslandskap för att verifiera eller falsifiera höjdnivåerna.   

 
 Område Norr Område Öst Område Syd 

Ungefärlig landhöjning 0,33 0,27 0,2 

Per I 
M ö h 12,2 9,7 7,3 

% av L.V* 49 49 49 

Per II 
M ö h 11,5 9,2 6,9 

% av L.V* 46 46 46 

Per III 
M ö h 10,8 8,6 6,5 

% av L.V* 43 43 43 

Per IV 
M ö h 10,1 8 6,1 

% av L.V* 40 40 40 

Per V 
M ö h 9,4 7,4 5,7 

% av L.V* 37 37 37 

Per VI 
M ö h 8,75 7 5,25 

% av L.V* 35 35 35 

                          Tabell 6 – Förslag på strandlinjenivåer under Gotlands bronsålder. 
                          * Littorinavallen 

 

Resultatet visar att det i viss mån är möjligt att uppskatta en strandlinje genom att använda 

sig av arkeologiskt material med daterade fornlämningar, särskilt med ett 

fornlämningsbestånd som kan sägas ha funnits så nära den forntida stranden som möjligt 

och som kan dateras. Landskapsbilden är även en viktig faktor för att kunna avgöra hur 

pass nära en forntida strand som fornlämningarna kan ha uppförts. En mer fullständig 

genomgång av kustnära dateringar och med tillgång till fler dateringar så nära kusten som 

möjligt borde därför kunna göras för att få en klarare bild av Gotlands kust under forntiden 

och inte bara under bronsåldern.   

 

8. SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Gotlands strandlinje sett ut under 

bronsåldern genom att analysera daterade bronsålderslämningar och bronsålderstypiska 
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fornlämningar som har haft nära anknytning till kusten. Analyserna har gjort med GIS, 

Geographical information system, där fornlämningsurvalet kommer från FMIS 

(Fornminnesinformationssystemet), geologisk information om jordlager och 

strandlinjemodeller från SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) och höjddata från 

lantmäteriets höjddatabas. I tre områden som är belägna på öns norra, östra och södra del 

undersöks fornlämningsurvalet och topografi för att jämföra daterade lämningar och dess 

höjdvärde områdena sinsemellan. Fornlämningarnas höjd över havet har undersökts i 

förhållande till Littorinavallens sträckning och höjdvärde i varje område för att kompensera 

för det faktum att det finns en skillnad i den relativa landhöjningen mellan öns norra och 

södra del. Utifrån detta har två möjliga strandlinjer skapats och använts för att undersöka 

fornlämningsbeståndets förhållande till dessa nya kustlinjer. Den första strandlinjen har 

skapats genom att utgå från Uggardekomplexet som ligger på öns södra del på 7,5 m ö h. 

D enna strandlinje ligger på 46 % av Littorinavallen vilket innebär 6,9 m ö h i syd, 9,2 m ö 

h vid östra kusten och 11,5 m ö h på öns norra del och tillhör mitten av äldre bronsålder då 

Uggarderöset och intilliggande lämningar daterats till den perioden. En andra strandlinje 

för slutet av bronsåldern kunde inte upprättas genom att utgå från bronsåldersdateringar 

då de inom de tre undersökningsområdena låg högre upp än 46 % av Littorinavallen. 

istället skapades en möjlig strandlinje genom beräkningar på landhöjningen under 

perioden baserad på SGU:s strandlinjemodell och den redan upprättade strandlinjen för 

äldre bronsålder. Denna strandlinje ligger på 35 % av Littorinavallen vilket blir 5,25 m ö h i 

syd, 7 m ö h i öster och 8,75 i norr. Ett förslag för ett möjligt strandlinjeförlopp för 

bronsålderns olika perioder har presenterats utifrån resultaten.  
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10. BILAGOR 
10.1 Bilaga 1 
Tabell – Område Norr 
RAÄ Nr Typ Diameter Datering M ö h M ö h per II M ö h per VI 
Hellvi 199:1 Härd   Per V-VI 13,27 1,77 4,52 
Lärbro 127:1 Röse 20 m Per II – IV  29,47 17,97 20,72 
Lärbro 144:1 Gravfält   Per III-IV  25,1 13,6 16,35 
Lärbro 630 Skeppssättning   Per VI – jä  38,97 27,47 30,22 
Hellvi 4:1 Gravfält   Per IV-V 31,13 19,63 22,38 
Lärbro 162:1 Skeppssättning   Yngre Bronsålder 24,55 13,05 15,8 

Lärbro 172:1 Röse 17 m 
Senneolitisk-yngre 
bronsålder 30,04 18,54 21,29 

Lärbro 56:1 Skeppssättning     23,99 12,49 15,24 
Rute 73:1 Skeppssättning     9,313 -2,19 0,56 
Lärbro 163:1(2) Röse 37m   25,14 13,64 16,39 
Lärbro 207:1 Röse 23 m   25 13,5 16,25 
Lärbro 56:1(2) Röse 27 m   23,99 12,49 15,24 
Rute 12:1 Röse 27 m   15 3,5 6,25 
Lärbro 208:1 Skeppssättning     24,64 13,14 15,89 
Hellvi 99:1 Röse 20 m   16,39 4,89 7,64 
Lärbro 106:1(1) Röse 20 m   29,98 18,48 21,23 
Lärbro 108:1 Röse 18 m   25,49 13,99 16,74 
Lärbro 113:1 Röse 18 m   25,31 13,81 16,56 
Lärbro 157:1 Röse 20 m   26,82 15,32 18,07 
Lärbro 231:1 Röse 21 m   32,02 20,52 23,27 
Lärbro 233:1 Röse 20 m   33,06 21,56 24,31 
Lärbro 69:1 Röse 24 m   34,05 22,55 25,3 
Lärbro 78:1(1) Röse 30 m   25,75 14,25 17 
Lärbro 79:1 Röse 31 m   24,62 13,12 15,87 
Lärbro 85:1(1) Röse 23 m   31,04 19,54 22,29 
Rute 2:1 Röse 27 m   9,993 -1,51 1,24 
Rute 5:1 Röse 20 m   36,19 24,69 27,44 
Rute 95:1 Röse 20 m   9,8 -1,7 1,05 
Hellvi 141:1 Röse 14 m   33,21 21,71 24,46 
Hellvi 15:1(1) Röse 15 m   32,89 21,39 24,14 
Hellvi 21:1 Röse 18 m   35,11 23,61 26,36 
Hellvi 21:2 Röse 17 m   34,87 23,37 26,12 
Hellvi 22:1 Röse 16 m   34,37 22,87 25,62 
Hellvi 23:1(1) Röse 7st 10-15 m   32,73 21,23 23,98 
Hellvi 25:1 Röse 10 m   35,83 24,33 27,08 
Hellvi 54:1 Röse 10 m   14,55 3,05 5,8 
Hellvi 54:2 Röse 10 m   14,58 3,08 5,83 
Hellvi 92:1 Röse 17 m   29,8 18,3 21,05 
Hellvi 99:2 Röse 10 m   16,7 5,2 7,94 
Lärbro 100:1 Röse 11-12 m   25,84 14,34 17,09 
Lärbro 101:1 Röse 12 m   23,24 11,74 14,49 
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Lärbro 116:1(3) Röse 5 st 11-13 m   25,68 14,18 16,93 
Lärbro 125:1 Röse 17 m   27,42 15,92 18,67 
Lärbro 129:1 Röse 15 m   21,29 9,79 12,54 
Lärbro 130:1 Röse 18 m   24,7 13,2 15,95 
Lärbro 133:1 Röse 17 m   24,76 13,26 16,01 
Lärbro 172:1 Röse 17 m   30,04 18,54 21,29 
Lärbro 201:1(1) Röse 18 m   19,91 8,41 11,16 
Lärbro 202:1 Röse 14x11   19,64 8,14 10,89 
Lärbro 229:1 Röse 13 m   30,8 19,3 22,05 
Lärbro 230:1 Röse 16 m   30,73 19,23 21,98 
Lärbro 243:1 Röse 15 m   28,82 17,32 20,07 
Lärbro 370:1 Röse 12 m   21,73 10,23 12,98 
Lärbro 574:1 Röse 10-11m   15,41 3,91 6,66 
Lärbro 580:1 Röse 15 m   34,95 23,45 26,2 
Lärbro 581:1 Röse 12 m   34,98 23,48 26,23 
Lärbro 581:2 Röse 12x8 m   34,99 23,49 26,24 
Lärbro 90:1 Röse 19-20 m   36,74 25,24 27,99 
Lärbro 94:1 Röse 15 m   29,83 18,33 21,08 
Lärbro 96:1(2) Röse 18 m   26,64 15,14 17,89 
Rute 10:1(2) Röse 15 m   39,46 27,96 30,71 
Rute 82:1 Röse 15 m   10,16 -1,34 1,41 
Rute 90:1(1) Röse 11 m   42,55 31,05 33,8 
Rute 96:1 Röse 19 m   17,95 6,45 9,19 
Lärbro 303:1 Hällristning     19,23 7,73 10,48 
Hellvi 1:1 Skeppssättning     31,84 20,34 23,09 
Hellvi 38:1(1) Skeppssättning     19,49 7,99 10,74 
Hellvi 38:1(2) Skeppssättning     19,49 7,99 10,74 
Hellvi 65:1 Skeppssättning     18,17 6,67 9,42 
Hellvi 65:2 Skeppssättning     18,17 6,67 9,42 
Hellvi 103:1 Skeppssättning     17,61 6,11 8,85 
Hellvi 119:1 Skeppssättning     8,751 -2,75 0,001 
Lärbro 22:2 Skeppssättning     34,95 23,45 26,2 
Lärbro 80:1(1) Skeppssättning     22,13 10,63 13,38 
Lärbro 80:1(2) Skeppssättning     22,13 10,63 13,38 
Lärbro 203:1 Skeppssättning     19,71 8,21 10,96 
Lärbro 234:1 Skeppssättning     26,1 14,6 17,35 
Lärbro 253:1 Skeppssättning     37,29 25,79 28,54 
Lärbro 272:1 Skeppssättning     22,98 11,48 14,23 
Lärbro 274:2 Skeppssättning     20,13 8,63 11,38 
Lärbro 279:1 Skeppssättning     19,7 8,2 10,95 
Lärbro 281:1 Skeppssättning     23,06 11,56 14,31 
Rute 9:1 Skeppssättning     24,55 13,05 15,8 
Rute 18:3 Skeppssättning     38,18 26,68 29,43 
Rute 77:1 Skeppssättning     44,04 32,54 35,29 
Rute 89:1 Skeppssättning     19,2 7,7 10,45 
Hellvi 170:1 Skärvstenshög     9,562 -1,9 0,18 
Hellvi 187:1 Skärvstenshög     15,15 3,64 6,39 
Hellvi 202:1(2) Skärvstenshög     13,48 1,98 4,73 
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Lärbro 120:2 Skärvstenshög     21,24 9,74 12,49 
Lärbro 120:3 Skärvstenshög     23,11 11,61 14,36 
Lärbro 120:4 Skärvstenshög     22,57 11,07 13,82 
Lärbro 15:3 Skärvstenshög     19,41 7,9 10,65 
Lärbro 16:1 Skärvstenshög     17,47 5,97 8,72 
Lärbro 20:1 Skärvstenshög     19,66 8,15 10,9 
Lärbro 241:1(3) Skärvstenshög     28,31 16,8 19,55 
Lärbro 258:1(1) Skärvstenshög     35,35 23,84 26,59 
Lärbro 298:2 Skärvstenshög     18,73 7,23 9,98 
Lärbro 406:2 Skärvstenshög     28,08 16,58 19,33 
Lärbro 419:1 Skärvstenshög     19,66 8,16 10,91 
Lärbro 542:1 Skärvstenshög     20,55 9,04 11,79 
Lärbro 55:2 Skärvstenshög     13,34 1,83 4,58 
Lärbro 574:2 Skärvstenshög     16,03 4,52 7,27 
Lärbro 79:4 Skärvstenshög     25,02 13,52 16,27 
Rute 11:2 Skärvstenshög     46,75 35,24 37,99 
Rute 116:1 Skärvstenshög     27,55 16,04 18,79 
Rute 66:1 Skärvstenshög     43,69 32,18 34,93 
Rute 66:2 Skärvstenshög     42,87 31,37 34,12 
Rute 73:2 Skärvstenshög     9,323 -2,17 0,57 
 
Tabell – Område Öst 

RAÄ Nr Typ Diameter Datering M ö h M ö h Per II M ö h Per VI 
Gothem 131:1 Fornborg   2540 ± 40 10,5 6,22 8,41 
Gothem 120:1 Gravfält   2815 ± 50 14,95 5,75 7,95 
Gothem 111:1 Skeppssättning     14,99 5,79 7,98 
Gothem 134:1 Skeppssättning     14,8 5,6 7,8 
Gothem 111:1(1) Röse 31-33 m   14,99 5,79 7,98 
Vallstena 84:1 Röse 20 m   21 11,8 13,99 
Vallstena 78:2 Röse 18 m   20,23 11 13,22 
Vallstena 70:1(2) Röse 25 m   20,76 11,6 13,76 
Vallstena 75:1 Röse 20 m   21,7 12,5 14,7 
Vallstena 64:2 Röse 20 m   23,53 14,3 16,53 
Vallstena 61:3 Röse 23 m   23,88 14,7 16,88 
Vallstena 171:1 Röse 22 m   16,11 6,91 9,11 
Gothem 59:1 Röse 22 m   10,17 0,97 3,17 
Gothem 63:1 Röse 22 m   14,95 5,75 7,95 
Gothem 41:1 Röse 29 m   10,81 1,61 3,81 
Gothem 40:1 Röse 21 m   7,996 -1,2 0,99 
Gothem 126:1 Röse 28 m   10,2 1 3,2 
Bäl 72:1 Röse 21 m   10,29 1,09 3,28 
Vallstena 114:2 Röse 20 m   19,57 10,4 12,57 
Bäl 14:1(1) Röse 15 m   15,53 6,33 8,53 
Bäl 16:1 Röse 13 m   16,92 7,72 9,91 
Bäl 22:1 Röse 13 m   24,43 15,2 17,42 
Boge 106:1 Röse 12x10 m   12,82 3,62 5,82 
Boge 48:1 Röse 12x10 m   11,31 2,11 4,3 



34 
 

Boge 49:1 Röse 10 m   12,78 3,58 5,77 
Gothem 109:2 Röse 17 m   15,55 6,35 8,55 
Gothem 116:1 Röse 16 m   14,95 5,75 7,95 
Gothem 125:2 Röse 18 m   10,48 1,28 3,48 
Gothem 130:1 Röse 14 m   10 0,8 3 
Gothem 29:1 Röse 17 m   14,02 4,82 7,02 
Gothem 43:1 Röse 14 m   10,9 1,7 3,89 
Gothem 47:1 Röse 15 m   7,06 -2,1 0,05 
Gothem 48:1 Röse 18 m   8 -1,2 1 
Gothem 48:2 Röse 13 m   8 -1,2 1 
Gothem 49:1 Röse 18 m   8 -1,2 1 
Gothem 50:1 Röse 14 m   7,9 -1,3 0,89 
Gothem 50:2 Röse 16 m   7,898 -1,3 0,89 
Gothem 52:2 Röse 14 m   8,13 1,1 1,12 
Gothem 55:1 Röse 12 m   10,84 1,64 3,83 
Gothem 78:1(3) Röse 14/ 25 m   15,03 5,83 8,02 
Gothem 79:2 Röse 19 m   15 5,8 8 
Gothem 81:1(1) Röse 14 m   15,11 5,91 8,1 
Gothem 82:1(1) Röse 18 m   15,22 6,02 8,22 
Hörsne 121:1(1) Röse 12 m   20,16 11 13,16 
Hörsne 24:1 Röse 12 m   15,39 6,19 8,38 
Hörsne 25:1 Röse 13 m   19,25 10 12,24 
Hörsne 25:2 Röse 12 m   19,26 10,1 12,26 
Vallstena 100:2 Röse 15 m   20,09 10,9 13,09 
Vallstena 103:1(2) Röse 5 st 10-12   20,15 10,9 13,14 
Vallstena 113:3 Röse 11 m   19,77 10,6 12,77 
Vallstena 114:1 Röse 10 m   19,33 10,1 12,32 
Vallstena 140:1 Röse 15 m   16,59 7,39 9,59 
Vallstena 145:1 Röse 15 m   20,66 11,5 13,65 
Vallstena 166:2 Röse 12 m   15,27 6,07 8,27 
Vallstena 168:1 Röse 12 m   15,81 6,61 8,81 
Vallstena 175:1 Röse 12 m   19,69 10,5 12,69 
Vallstena 5:1 Röse 18 m   16,01 6,81 9,01 
Vallstena 61:1 Röse 15 m   23,84 14,6 16,83 
Vallstena 61:2 Röse 17 m   23,78 14,6 16,78 
Vallstena 64:1 Röse 15 m   23,77 14,6 16,76 
Vallstena 77:1 Röse 13 m   20,33 11,1 13,33 
Vallstena 78:1 Röse 10 m   20,05 10,9 13,05 
Vallstena 80:1(1) Röse 15/6 m   20,07 10,9 13,06 
Vallstena 83:1 Röse 13 m   20,13 10,9 13,1 
Vallstena 92:1 Röse 10 m   16,19 6,99 9,19 
Vallstena 95:1 Röse 14 m   16,13 6,93 9,12 
Vallstena 96:1(4) Röse 16 m   16,11 6,91 9,1 
Bäl 26:1(1) Skeppssättning     10,99 1,79 3,99 
Bäl 30:1 Skeppssättning     15,25 6,05 8,24 
Bäl 30:2 Skeppssättning     15,25 6,05 8,25 
Bäl 34:1(1) Skeppssättning     15,67 6,47 8,67 
Gothem 109:1 Skeppssättning     15,31 6,11 8,31 
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Gothem 118:1 Skeppssättning     13,29 4,09 6,28 
Gothem 118:2 Skeppssättning     14,17 4,97 7,16 
Gothem 121:1 Skeppssättning     10,63 1,43 3,6 
Gothem 135:1 Skeppssättning     8,756 -0,4 1,75 
Gothem 135:2 Skeppssättning     8,927 -0,3 1,92 
Gothem 135:3 Skeppssättning     8,985 -0,2 1,98 
Gothem 145:1 Skeppssättning     5,16 -4 -1,84 
Gothem 17:4 Skeppssättning     16,98 7,78 9,9 
Gothem 238:1 Skeppssättning     20,73 11,5 13,73 
Gothem 35:1 Skeppssättning     7,8 -1,4 0,8 
Gothem 6:1 Skeppssättning     18,91 9,71 11,9 
Gothem 77:1 Skeppssättning     15,02 5,82 8,02 
Gothem 78:1(1) Skeppssättning     15,03 5,83 8,02 
Gothem 90:1 Skeppssättning     16,85 7,65 9,85 
Hörsne 150:1 Skeppssättning     26,19 17 19,19 
Hörsne 54:1 Skeppssättning     15,56 6,36 8,55 
Hörsne 56:1 Skeppssättning     16,82 7,62 9,81 
Hörsne 7:6 Skeppssättning     20,48 11,3 13,47 
Vallstena 102:1 Skeppssättning     20,24 11 13,23 
Vallstena 103:1(1) Skeppssättning     20,15 10,9 13,14 
Vallstena 133:1 Skeppssättning     13,65 4,45 6,65 
Vallstena 134:1 Skeppssättning     20,17 11 13,17 
Vallstena 181:1 Skeppssättning     23,13 13,9 16,12 
Vallstena 19:1 Skeppssättning     14,18 4,98 7,18 
Vallstena 3:1 Skeppssättning     14,71 5,51 7,71 
Vallstena 71:1 Skeppssättning     20,8 11,6 13,79 
Vallstena 71:2 Skeppssättning     20,87 11,7 13,87 
Vallstena 72:1(1) Skeppssättning     20,47 11,3 13,47 
Vallstena 81:1(1) Skeppssättning     20,17 11 13,16 
Vallstena 87:1(1) Skeppssättning     23,65 14,5 16,65 
Vallstena 90:1(1) Skeppssättning     15,8 6,6 8,79 
Vallstena 94:1(1) Skeppssättning     15,58 6,38 8,58 
Vallstena 96:1(1) Skeppssättning     16,11 6,91 9,1 
Bäl 64:1(2) Skärvstenshög     29,35 20,14 22,31 
Boge 39:1(2) Skärvstenshög     18,11 8,9 11,1 
Boge 41:1 Skärvstenshög     20,27 11,07 13,27 
Vallstena 215:1 Skärvstenshög     19,92 10,71 12,91 
 
Tabell – Område Syd 
RAÄ Nr Typ Diameter Datering M ö h M ö h Per II M ö h Per VI 
Grötlingbo 14:1 Röse 29 m Per III 6,755 -0,14 1,5 
Rone 10:1 Röse 50 m 1400-1100 f.v.t 7,5 0,6 2,25 
Rone 10:4 Skärvhög   3060 ± 50 per II-III 7,5 0,6 2,25 
Eke 88:1 Hög   Per IV 14,99 8,09 9,74 
Eke 33:1 Röse 20 m   13,12 6,21 7,86 
Eke 39:1(1) Röse 25 m   6,909 0,009 1,65 
Eke 50:1 Röse 21 m   7,476 0,57 2,22 
Eke 51:1(1) Röse 29 m   7,6 0,7 2,35 
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Eke 53:1(1) Röse 32 m   8,123 1,2 2,87 
Eke 69:1(2) Röse 23 m   9,676 2,77 4,42 
Eke 93:1 Röse 20 m   6,897 -0,003 1,64 
Grötlingbo 28:1 Röse 22-23 m   6,043 0,85 0,79 
Rone 11:1 Röse 26 m   7,867 0,96 2,61 
Rone 12:1 Röse 26 m   8,44 1,5 3,18 
Rone 25:1 Röse 30 m   9,224 2,32 3,97 
Rone 15:1 Röse 35 m   10,34 3,44 5,09 
Rone 4:1 Röse 25 m   8,248 1,34 2,99 
Rone 3:1 Röse 22 m   7,086 0,18 1,83 
Rone 2:1 Röse 23 m   6,946 0,04 1,69 
Rone 62:1 Röse 20 m   7,547 0,64 2,29 
Eke 36:1 Röse 19 m   7,077 0,17 1,82 
Eke 37:1(1) Röse 14 m   5,262 -1,63 0,01 
Eke 38:1(2) Röse 16 m   6,778 -0,12 1,52 
Grötlingbo 19:1 Röse 18 m   6,163 -0,73 0,91 
Grötlingbo 26:1 Röse 18-20 m   6,958 0,05 1,7 
Grötlingbo 38:1 Röse 19-20 m   9,429 2,52 4,17 
Rone 122:1 Röse 18 m   7,723 0,82 2,47 
Rone 13:1 Röse 19 m   7,67 0,76 2,41 
Rone 256:1 Röse 13 m   9,8 2,89 4,54 
Rone 28:2 Röse 12 m   11,15 4,25 5,9 
Rone 30:1 Röse 19 m   11,24 4,33 5,98 
Eke 42:1(2) Röse 16 m   11,25 4,34 5,99 
Grötlingbo 101:2 Skeppssättning     10,35 3,45 5,1 
Rone 63:1 Skeppssättning     6,944 0,04 1,69 
Rone 40:1 Skeppssättning     11,58 4,68 6,33 
Rone 41:1(1) Skeppssättning     11,55 4,64 6,29 
Eke 71:1 Skeppssättning     14,19 7,28 8,9 
Rone 32:1 Skeppssättning     16,32 9,42 11,07 
Eke 118:1 Skärvstenshög     7,7 0,8 2,45 
Grötlingbo 31:2 Skärvstenshög     5,71 -1,19 0,46 
Grötlingbo 32:1 Hög     6,38 -0,52 1,13 
Grötlingbo 39:1 Skeppssättning     6,312 -0,58 1,06 
Eke 118:1 Skärvstenshög     7,701 0,8 2,45 
Eke 58:1 Skärvstenshög     25,03 18,12 19,77 
Gr÷tlingbo 135:1 Skärvstenshög     14,77 7,86 9,51 
Gr÷tlingbo 31:1 Skärvstenshög     6,207 0,69 0,95 
Gr÷tlingbo 31:2 Skärvstenshög     5,714 1,1 0,46 
Rone 243:1 Skärvstenshög     16,76 9,85 11,5 
Rone 252:1 Skärvstenshög     12,92 6,01 7,66 
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10.2 Bilaga 2 
Område Norr – Strandlinje vid Per II 

 
 Karta upprättad 2011-06-04 av Fredrik Nordin 
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10.3 Bilaga 3 
Område Norr – Strandlinje vid Per VI 
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10.4 Bilaga 4 
Område Öst – Strandlinje vid Per II 
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10.5 Bilaga 5 
Område Öst – Strandlinje vid Per VI 
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10.6 Bilaga 6 
Siktlinjesanalys av Majsterrojr 
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10.7 Bilaga 7 
Område Syd – Strandlinje vid Per II 
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10.8 Bilaga 8 
Område Syd – Strandlinje vid Per VI  
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10.9   Bilaga 9 
Gotlands strandlinje vid Per II 
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10.10  Bilaga 10 
Gotland strandlinje Per VI 
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