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Abstract 

This thesis aims to present a micro-study of the site Suderkvie in Grötlingbo parish on south part of the island 

of Gotland. Due to advanced pottery from the Funnel Beaker Culture that was found in close connection to a 

cist grave and other burials is it likely that the place has had some sort of ritual meaning already during the 

early Neolithic period and onwards. The site is discussed on the basis of stratigraphic and spatial studies as 

well as modelling of the surrounding landscape, to get an insight to the environmental and cultural aspects of 

this site.  On the basis of 14C-datings and the pottery from the site it is argued that it was first used during the 

late early Neolithic period and it might have been a dolmen on, or close to the site. However, the burials at the 

site date to the late Neolithic and, the stone cist on the site has been dated to the Bronze Age period II-III.  

A theoretical approach is made by debating the meaning in the light of memory and forgetting of Suderkvie 

over at least 1500 years as a place showing different aspects of the ritual life of, amongst others, the Funnel 

Beaker Culture’s society.  
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1. Inledning 
I min magisteruppsats (Lidman 2014a; 2014b) analyserade jag keramik från de tidigneolitiska lokalerna Suder-

kvie i Grötlingbo socken, Gullarve och Gräne i Väte socken samt Ardags i Ekeby socken. Jag studerade bland 

annat skillnader i keramikens dekor från lokalerna och påvisade att keramiken från Suderkvie skilde sig avse-

värt från de andra då denna keramik kan anses vara betydligt mer avancerat dekorerad än övrig keramik. Jag 

jämförde keramiken med keramik återfunnen på lokalen Resmo på Öland, som har påträffats i närheten av en 

megalitgrav. Utifrån detta ansåg jag att det skulle vara intressant att göra detaljerade studier av lokalen Suder-

kvie och diskutera dess betydelse, inte enbart under tidigneolitikum, utan under en längre tidsperiod då det har 

påträffats fynd som kan härröra från olika tidsperioder. Det har på platsen, utöver tidigneolitiskt kulturlager, 

påträffats en hällkista samt en grav utanför hällkistan. Av denna anledning föll valet för min 15 hp masterupp-

sats att göra en mikrostudie av lokalen Suderkvie (RAÄ Grötlingbo 13:1).   

1.1. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att göra en mikroanalys av det tidigneolitiska kulturlagret och dess förhållande till hällkis-

tan som är belägen på fastigheten Suderkvie 5:1 (f.d. Suderkvie 1:14) i Grötlingbo socken på Gotland. Syftet 

är vidare att göra en landskapsstudie av lokalen och dess närområde som den sett ut under tidigneolitikum, 

senneolitikum och bronsålder. Ett ytterligare syfte är att diskutera och problematisera kring mänskligt ben-

material som påträffats i och utanför hällkistan (Grav 1/59 Grötlingbo RAÄ 13:1) på lokalen.  

Frågeställningarna är följande: 

 Hur var lokalen Suderkvie från trattbägarkulturen placerad i landskapet under tidigneolitikum? 

 Kan lokalen ge en djupare förståelse av den gotländska trattbägarkulturens samhälle och rituella 

verksamhet? 

 Vilken datering har hällkistgraven 1/59 och finns det spår av att graven har återanvänts under senare 

tid? 

1.2. Material, avgränsning och källkritik  
Under denna rubrik kommer jag att presentera det material som har använts, den avgränsning som jag har valt 

samt den källkritik som bör uppmärksammas.  

1.2.1. Material  
Det forskningsmaterial som har använts i denna uppsats består av arkeologiskt fyndmaterial med tillhörande 

arkeologisk rapport från utgrävningen av Suderkvie (RAÄ Grötlingbo 13:1) från 1959 (Manneke 1963a; 

1963b) och en senare materialgenomgång av Bo Gräslund (1964). Jag har vidare använt mig av information av 

min egen detaljerade genomgång av keramiken och dess dekor (Lidman 2014a; 2014b) samt Anders Gustavs-

son (2015a; 2015b) osteologiska analys av material från platsen samt annan relevant litteratur. När det gäller 

landskapsrekonstruktionen baserar den sig på data som är hämtade från Riksantikvarieämbetets fornminnnes-

informationssystem (FMIS 2014) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU 2015a; SGU 2015b) samt för 

att illustrera land och strandlinjer har lidardata använts från Lantmäteriet och Sveriges Lantbruksuniversitet 

(Lantmäteriet & SLU 2015a) och informationen för berggrunden är hämtat från Lantmäteriet och SGU (2014). 

Lidardatan är skapad utifrån laserkartering av marken med 2 meters-intervall. Detta är den senaste datan och 

laserkartering som framtagits för Gotland och det ger således en specifik data och inte en generell modell som 

tidigare har använts (jfr. Lantmäteriet & SLU 2014; Lantmäteriet 2015). För att analysera denna data och göra 

landskapsrekonstruktioner har ArcGIS 10.2.2. använts.  

Ytterligare material som har använts är nötskal från grop IV och V som har 14C-daterats samt osteologiskt 

material från hällkistan, ”Skelett A” (SKA) och ruta 7 utanför hällkistan. Dessa är utförda vid Ångströmlabo-

ratoriet, Uppsala Universitet och är bekostade av ATLAS-projektet i samarbete med Helene Martinsson-Wallin 

och Magdalena Fraser. Projektet är ett samarbete mellan arkeologer och genetiker för att ta fram genetiskt data 

från ett stort antal individer i Sveriges förhistoria. Det är de kalibrerade dateringarna som har använts i uppsat-

sen.  
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1.2.2. Avgränsning  
På grund av att denna masteruppsats är en 15 hp fortsättning på min 30 hp magisteruppsats har jag valt att 

fortsätta med tidigneolitisk keramik men avgränsa arbetet till att göra en mikrostudie av lokalen Suderkvie, 

Grötlingbo RAÄ 13:1 på södra Gotland. Denna lokal består av ett kulturlager från trattbägarkulturen, en häll-

kista samt en grav belägen utanför hällkistan.  

Det kommer ej finnas en specifik avgränsning till tidsperiod då denna uppsats till stor del har som avsikt att 

diskutera platsens betydelse genom tid. Fokus kommer dock ligga på tidigneolitikum, senneolitikum samt 

bronsålder.  

För att diskutera vilka strandlinjenivåer som kan ha varit aktuella i området under neolitikum har jag utgått 

från närliggande, neolitiska kulturlager. De har fått fungera som utgångspunkt i en diskussion om hur bosätt-

ningar kan ha legat i relation till stranden under denna tidsperiod. De kulturlager som jag har använt mig av är 

av sådan art att de sannolikt har varit placerade på stranden/vid kusten. Jag har framförallt utgått från mer 

omfattande kulturlager som anses härröra från särskilda tidsperioder då enskilda lösfynd kan ha deponerats i 

vatten eller flyttats under senare tid. På grund av tid- och platsbrist samt att detta är en mikrostudie har jag dock 

lagt fokus på närområdet kring Grötlingbo 13:1. Det skulle med andra ord vara av intresse att göra ett mer 

omfattande arbete som inkluderar ett större område. Min utarbetade strandlinjemodell (tabell 2) bör således 

enbart ses som ett försök till en modell. Jag anser dock att den stämmer överens med SGU’s (2015a) modell 

och Joakim Wehlins (2013) kommentarer och kan användas för ändamålet i denna uppsats.  

Tabell 1. Indelning av neolitikum och bronsålder. Efter Papmehl-Dufay 2006: 13, Rosborn 1999: 35  

och Wehlin 2013: VII. 

Periodindelning  Tidsperiod 

Tidigneolitikum I 3950 – 3650 f.Kr. 

Tidigneolitikum II 3650 – 3300 f.Kr. 

Mellanneolitikum A 3300 – 2700 f.Kr. 

Mellanneolitikum B 2700 – 2350 f.Kr. 

Senneolitikum I 2350 – 1950 f.Kr. 

Senneolitikum II 1950 – 1700 f.Kr.  

Bronsålder period I  1700 – 1500 f.Kr.  

Bronsålder period II 1500 – 1300 f.Kr. 

Bronsålder period III 1300 – 1100 f.Kr. 

Bronsålder period IV 1100 – 900 f. Kr.  

Bronsålder period V 900 – 700 f.Kr. 

Bronsålder period VI 700 – 500 f.Kr.  

SGU’s (2015a) modell presenterar vilken nivå som strandlinjerna kan ha legat på under olika tidsperioder. 

Wehlin (2013) har i sin avhandling problematiserat kring denna modell. Jag har jämfört de neolitiska kultur-

lagren med SGU’s modell samt tagit Wehlins diskussion i beaktande i den komplexa diskussionen om Gotlands 

strandlinjeförskjutning. Detta diskuteras i bilaga 12.1.  

1.2.3. Källkritik  
Det främsta problemet som jag har stött på under arbetets gång är att stratigrafin på lokalen tycks vara omrörd 

samt att det har varit svårigheter att tolka de olika nivåerna för vissa av fynden. Av denna anledning kommer 

stratigrafin enbart diskuteras översiktligt vid vissa gropar utifrån dateringar.  

Ytterligare ett problem som har uppstått under arbetet har varit det osteologiska materialet från hällkistan 

och ”Skelett A” (SKA). Det tycks ha blivit något fel vid sortering/märkning av vissa ben. I samband med att 

Gustavsson skulle göra sin osteologiska analys upptäckte han att ben som på fotografier från utgrävningen 

tycks härröra till hällkistan, nu återfinns i påsar märkta med ”Skelett A”. I ett försök att reda ut detta har jag 

varit i kontakt med Sveriges Historiska Museum (där materialet är lånat från) och Antikvarisk-Topografiska 

Arkivet (ATA) och där har det ej funnits någon information som har varit till hjälp för att reda ut problemet. 

Jag har inte heller återfunnit någon information på Gotlands Länsmuseums arkiv. Slutligen har jag även frågat 

Manneke (Manneke muntl. medd. 2015) om han hade kvar några anteckningar som hade kunnat vara till hjälp, 
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men förståeligt nog så hade han ej kvar några sådana och på grund av det långa tidsspannet sedan utgrävningen 

kunde han ej heller minnas exakta fördelningar av ben. Att det uppstår sådana här problem kanske inte är alltför 

förvånansvärt på grund av att det är över 50 år sedan utgrävningen tog plats och det har ej gått att se när, var 

och hur förväxlingen kan ha skett. Självklart blir en tolkning av platsen svår när det finns osäkerhet om vilka 

individer som har legat var. Vid urval för datering och DNA-analys utfördes dock en noggrann diskussion 

utifrån bland annat bilder från utgrävningen för att med största säkerhet veta vilken grav som materialet kom 

ifrån.  

Vattnets rörelser har varit viktigt att ha i åtanke vid modellerna av strandlinjeförskjutningen då det har skett 

både transgressioner och regressioner genom tid. Man kan tänka sig att ett tidigneolitiskt fynd som ser ut att 

ligga i grunt vatten vid en strandlinje på 11 meter (cirka 3500 f.Kr.), egentligen har varit placerat på land vid 

denna tid. Jag har främst utgått från att kulturlagren ska ligga på land, och ansett lösfynd som mer osäkra 

eftersom de eventuellt kan ha tappats, deponerats eller flyttats under senare tid.  

Ett problem som jag har stött på under arbetet med modelleringen av strandlinjer är att vid vissa kulturlager 

tycks det skilja cirka 2 meter på nivå över havet mellan lidardatan (Lantmäteriet & SLU 2015a) och det som 

står i en del av litteraturen. Jag har dock till största del arbetat utifrån lidardatan då denna är den senaste datan 

och mycket exakt information.  

 

Figur 1. Markering av ”ö” i Lingmyr, ”ön” är egentligen en dammkonstruktion som återfinns på platsen idag. Data 
hämtat från Lantmäteriet och SLU (2015a) samt Riksantikvarieämbetet (2014). 

Ytterligare en källkritisk aspekt vid modelleringar av forntida miljöer och strandlinjer är att diverse upphöj-

ningar i dagens miljö kan påverka lidardatan. Ett exempel på detta är moderna vägar som, genom att de är något 

upphöjda, kan bli missvisande vid illustrationer. För att motverka detta har jag använt ett verktyg i ArcGIS som 

heter Focal Statistics. Jag har kört det med ett värde av 20 och cirkelverktyg för att plana ut förhöjningar i 

landskapet. En sådan upphöjning har påträffats i Lingmyr nordväst om Grötlingbo 13:1 (se figur 1). I figur 1 

ser denna ut som en rektangulär ö, men bör i själva verket representera en damm som ligger där idag. Detta har 

därmed ej kunnat jämnas ut med Focal Statistics. Det är således självfallet en källkritik att vissa höjder eller 

sänkor som framställs på kartorna egentligen kan vara sentida konstruktioner. Enligt min uppfattning bör detta 

ej dock påverka framställningen av strandlinjemodelleringar men är viktiga att ha i åtanke vid en fullskalig 

landskapsrekonstruktion. 

Resultatet av dekoranalys av den ornerade keramiken i uppsatsen är utifrån min genomgång av detta material 

presenterad i min magisteruppsats (Lidman 2014a; 2014b). Även andra personer har tidigare gått igenom 

materialet (se Manneke 1963a; Gräslund 1964) men jag anser att min genomgång är den mest detaljerade och 
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konsekventa analysen då den baseras på en väl utvecklad databas (Martinsson-Wallin n.d.; Kjellberg & Ytter-

berg 1996; jfr. Lidman 2014a). Eventuella missbedömningar av den ornerade keramiken är i sådana fall mina. 

Jag har dock gjort tidigare studier av ornerad keramik på Gotland (Lidman 2013) och jag hoppas att de littera-

turstudier och jämförande studier av bilder av tidigneolitisk keramik från Gotland, Öland och fastlandet har 

fungerat som en bra grund och att det har gett mig en insikt i det gotländska, tidigneolitiska keramikmaterialet.  

Spridningsbilderna av fynd bygger mycket på tidigare rapporter och genomgångar, vilket betyder att jag ej 

själv har undersökt allt material. Jag har således fått tillförlita mig på de tidigare granskningarna, men då dessa 

utfördes av Manneke (1963a) och Gräslund (1964) som jag anser som tillförlitliga källor, bör detta vara accep-

tabelt. Vikten av den oornerade keramiken stämmer ej helt överens med verkligheten, då det i rapporten (Man-

neke 1963a: 14-15) fattas vikt av den oornerade keramiken från rutorna 7 och 8 från matjordslagret och det 

svarta sandlagret. Jag har ej heller själv vägt den oornerade keramiken, något som kan vara av intresse för 

vidare studier. Jag anser dock att det är viktigt vid analys av keramik att även ha dess vikt i åtanke, då det kan 

vara vilseledande att enbart jämföra antal skärvor då dessa kan vara så pass små efter att ha blivit vittrade under 

lång tid i jorden. Diagram med keramikens vikt kommer därmed enbart att kunna ses som ungefärliga.  

1.3. Metod  
Här nedan redovisas de olika metoder som har legat till grund för arbetet.  

1.3.1. Fyndmaterialet 
För tabeller över fyndens korologiska och stratigrafiska spridning har jag utgått från Mannekes rapport från 

1963 samt bilder och schaktplaner från utgrävningen (Manneke 1963a; 1963b). Detta har kompletterats av 

Gräslunds (1964) genomgång av materialet. Som tidigare nämnt så har jag utgått från min egen studie (Lidman 

2014a; 2014b) när det gäller den ornerade keramiken. För information om metod vid genomgång av keramik-

materialet, se Lidman (2014a). Vad som bör påpekas med denna studie är att skärvor med osäker dekor till 

exempel gropar som har varit osäkra om de verkligen var gropar eller intryck av magring som försvunnit har 

registrerats i databasen. De har dock ej använts vid analyser.   

1.3.2. ArcGIS, Riksantikvarieämbetet och SGU 
I denna uppsats har jag använt mig av datorprogrammet ArcGIS 10.2.2 för att göra modeller av strandlinjeför-

skjutningen samt rektifiering av schaktplaner upprättade av Manneke (1963b). För att tydliggöra gropar, fynd 

samt koncentrationer har jag använt mig av ett bildredigerarprogram. Tack vare rektifieringen har jag kunnat 

skapa illustrationer av vart i schaktets rutor som gravar, gropar, fynd samt koncentrationer återfanns.  

Utifrån data från Riksantikvarieämbetet (2014) har jag kunnat skapa olika lager i ArcGIS för att se vart 

neolitiska fynd har påträffats. Ett flertal av de kulturlager som har använts utifrån Riksantikvarieämbetet (2014) 

har även diskuterats av Martin Rundkvist, Christian Lindqvist samt Karl Thorsberg (2004). Detta har då varit 

behjälpligt för att bestämma strandlinjer. Utifrån detta har jag skapat landskapsmodeller som tagit hänsyn till 

transgressioner och regressioner under neolitikum och bronsåldern i relation till Grötlingbo 13:1.  

Höjddatan som jag har använt mig av för att ta fram en utgångspunkt (det vill säga vilket antal meter över 

havet som jag har utgått från) för strandlinjerna är hämtade från SGU (2015a) (se diskussion i bilaga 12.1).  

2. Bakgrund 
Detta kapitel redogör för tidigare forskning om neolitikum på Gotlands som är relevant för studien av lokalen 

Suderkvie. Detta följs av en närmare presentation av utgrävningen av platsen som utfördes av Manneke och 

Nylén. Slutligen kommer även Gustavssons (2015) studie av det osteologiska materialet att översiktligt pre-

senteras.  

2.1. Tidigare forskning 

Utgrävningen av Grötlingbo 13:1 utfördes av Manneke och Nylén år 1959 och i samband med fältarbetet togs 

fotografier och schaktplaner uppfördes. En rapport sändes in till ATA av Manneke år 1963. En genomgång av 

det arkeologiska fyndmaterialet gjordes året därpå av Gräslund (1964) och det osteologiska materialet har blivit 
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analyserat och dokumenterat av Gustavsson 2014 – 2015 (2015a; 2015b). Det tidigneolitiska kulturlagret har 

diskuterats av Inger Österholm (1989). Hon belyser främst den avancerade keramiken från lokalen. Detta är 

något som även har diskuterats av Agneta Althin (1967). Robert Lang (1985) diskuterar i sin magisteruppsats 

lokalens storlek utifrån Inger Österholm och Sven Österholms (1983) fosfatkarteringar. Han tar även upp fynd 

av bland annat tunnackiga flintyxor på Gotland samt resonerar kring yxdepositioners relation till boplatser och 

megalitgravar.   

Rundkvist, Lindkvist och Thorsberg (Rundkvist m.fl. 2004) har bland annat diskuterat neolitiska kulturlager 

i området kring Grötlingbo 13:1, men deras fokus var en diskussion om de kulturlager från tidigneolitikum och 

framåt som återfanns på fastigheten Rojrhage 1:1. De (2004: 11, 31) påvisar att det har funnits tidigneolitiskt 

kulturlager med keramik även vid kusten, något som går emot Österholms (1989: 173-180, 191-194) tidigare 

utarbetade bosättningsmönster under neolitikum på Gotland.  

Lars Bägerfeldt (1992) diskuterar neolitikum på Gotland och påvisar hur komplext detta är. Han presenterar 

och diskuterar bland annat den utgrävning av dösen i Tofta socken som tog plats år 1984 (Bägerfeldt 1992:7-

38). Denna dös har även behandlats i andra artiklar, till exempel Martinsson-Wallin och Wallin (2010: 79) där 

de, likväl som Bägerfeldt (1992: 9, 32) belyser att dösen i Tofta socken låg placerad alldeles vid kusten. Ytter-

ligare en möjlig dös lyfts fram av Martinsson-Wallin och Wallin (2010) samt Wallin (2010), även denna har 

påträffats i Tofta socken.  

I min magisteruppsats (Lidman 2014a; 2014b) arbetade jag med keramiken som hör till Grötlingbo 13:1 där 

även jag diskuterade att den var avancerad i jämförelse med keramik från övriga gotländska, tidigneolitiska 

lokaler och att det var framförallt intryck av tvinnat snöre som fanns i materialet. Jag diskuterade vidare att det 

är möjligt att lokalen utifrån bland annat dess avancerade ornamentik av ”megalitkeramik”-karaktär, kan här-

röra från senare delen av tidigneolitikum, det vill säga cirka 3650 – 3300 f.Kr.  

Hällkistan som hör till fornlämning Grötlingbo 13:1 nämns av Wehlin (2013) i hans avhandling om Gotlands 

bronsålder samt av Alexander Sjöstrand (2012) i hans magisteruppsats där han bland annat diskuterar kring en 

kategorisering av de gotländska hällkistorna. 

Ann Frykler (2004) har skrivit en magisteruppsats om tidigneolitikum på Gotland och har diskuterat kring 

relation mellan boplatser, lösfynd och miljö. Hon menar att för att finna det förstnämnda bör man ta utgångs-

punkt i lösfynden och miljön. Hon har då fokuserat på södra Gotland och skriver om olika lösfynd som har 

påträffats i socknarna Grötlingbo, Havdhem och Hablingbo. 

2.2. Grötlingbo RAÄ 13:1 
I juni 1959 kom markägaren till Suderkvie 1:14 in med en anmälan om att han hade stött på kalkstenshällar 

under markytan vid plöjning av sin åker. Utgrävningen av Grötlingbo 13:1 utfördes av Peter Manneke med 

övrig arbetskraft, under ledning av Erik Nylén. Man frilade först ett område på 6 x 8 meter, som blev uppdelade 

i 12 stycken tvåmetersrutor (rutorna 1-12). Rutsystemet utvidgades senare i det södra hörnet, i kanterna på 

rutorna 8 och 12 då det där påträffades gropar i kulturlagret. De nya rutorna fick nummer 8a samt 13 men 

grävdes ej ut fullständigt (Manneke 1963a: 1-2; jfr. figur 2).  

Anläggningen bestod, under ploglagret, av ett matjordslager som var cirka 30 centimeter tjockt och var 

utblandat med fin sand. Denna sand var väldigt mörk i färgen, stundtals svart och innehöll sannolikt kol. Under 

detta lager påträffades ett svart sandlager som var cirka 20 centimeter tjockt, förmodligen var det mycket kol 

även i detta lager. I båda dessa lager påträffades ornerad och oornerad keramik, flintavslag, brända ben, kol-

fragment samt delar av eventuellt brända nötskal. Under det svarta sandlagret påträffades ett sterilt och gult 

sandlager men med stundvis svarta färgningar i rött lager. Markägaren berättade för Manneke att man har i 

anläggningens närhet påträffat härdar som innehöll eldpåverkade stenar. Manneke påpekar att man inte kan se 

stratigrafiska skillnader i de två övre lagren, inte heller för den ornerade keramiken. (Manneke 1963a: 3).  
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Figur 2. Groparna (I-X), koncentrationerna samt vissa av fynden utmarkerade. Efter schaktplaner av Manneke 1963b. 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2015) finns uppgifter om att det har tidigare legat ytterligare en hällkista på 

platsen. I samband med denna hällkista ska man ha återfunnit flintdolkar. På platsen har det även påträffats två 

stycken stenyxor samt ytterligare keramikskärvor.  

2.2.1. Hällkistan 
Innan undersökningen inleddes syntes de övre kanterna av de kalkstenshällar som påträffats vid plöjningsar-

betet. Efter att hällkistan frilagts kunde man se att den hade en långsida och en mindre del av ytterligare en 

långsida samt en kortsida, alla utgjordes av kalkstenshällar. Det tycks som att hällkistan rests i en riktning mot 

N-S dock med viss grad av förskjutning mot NNO och SSV. Kistan var ej komplett med dess hällar, men 

Manneke kunde utifrån mörkfärgningarna i sanden tolka att hällkistans ursprungliga storlek sannolikt varit 

cirka 2,5 m lång och 1 m bred och med hällar vars högsta höjd var cirka 70 centimeter (Manneke 1963a: 1-2). 

Sjöstrand (2012: 15) har, utifrån tre storlekskategorier (liten, medium och stor) nedtecknat Grötlingbo 13:1 

som en stor hällkista.  

Runt kistan, mellan cirka 10-30 centimeter under dess övre kanter, påträffades en stenläggning som bestod 

av gråstenar, cirka 10-30 centimeter stora samt några kalkhällar med en storlek av 20-70 centimeter. Stenlägg-

ningen låg till största del SO om kistans östra långsida och dess största utsträckning, cirka 7 m, var mellan NV 

och SO. Stenläggningens diameter (mätt i NO-SV utsträckning) var 4,5 meter (Manneke 1963a: 1) (figurer 3-

4).   
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Figur 3. Foto av hällkistan som till viss del utgrävd. Fotograferad från N-Ö riktning. Efter Manneke 1963b: 4.  Figur 4. 

Lodfoto av den utgrävda anläggningen. Efter Manneke 1963b: 6. 

Utanför kistans södra kortsida påträffades en grusfylld grop, vars utsträckning var från undersidan av gavel-

hällen och gick ut cirka 1,2 meter från kistans kortsida. Förutom grus påträffades stenar i gropen. Det återfanns 

även fynd av keramik, brända ben och fragment av kol (F11). Ytterligare ett fynd som påträffades vid södra 

kortsidans nedre kant var en flat gråsten, 40 centimeter x 10 centimeter stor. Manneke skriver att den kan ha 

varit menat som en ”tröskelsten” och att det tycks som att den södra kortsidan har fungerat som ”ingång” 

(Manneke 1963a: 2).  

 
Figur 5. Foto av gropen vid hällkistans södra kortända med dess ”tröskelsten”. F11 påträffades i denna grop. Efter 

Manneke 1963b: 8. 

Inuti kistan påträffades människoben som Manneke menar kom från flera individer, Manneke skriver att dessa 

låg spridda utan ordning (Manneke 1963a: 2). Även djurben påträffades (Gustavsson 2015a: 8-9; Manneke 

1963a: 2). I kistan fanns keramik, flintavslag, brända ben samt spridda kolfragment (Manneke 1963a: 2-3).  

Benen i hällkistan har 14C-daterats till cirka 1320-1120 f.Kr. samt cirka 1400-1190 f.Kr. (Possnert & Pet-

tersson 2015), det vill säga bronsålder II-III (jfr. tabell 1).  

2.2.2. ”Skelett A” (SKA) 
I ruta 5, cirka 2 meter från hällkistans västra gavelhäll påträffades människoben, Manneke skriver att dessa bör 

ha utgjort minst ett skelett. Även dessa låg utan ordning enligt Manneke. Det påträffades bland annat ett kra-

nium i SKA, varav ansiktet var vänt mot NO (Manneke 1963a: 3). Gustavsson (2015a: 7) påträffade vid sin 

genomgång av benen från SKA ben från flera individer. 

 SKA har en 14C-datering till cirka 1980-1770 f.Kr. (Possnert & Pettersson 2015), således senneolitikum II 

(jfr. tabell 1). 
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Figur 6. Foto av ”Skelett A" (SKA) i ruta 5. Efter Manneke 1963b: 10. 

2.2.3. Groparna  
I den sterila sanden, under matjordslagret och det svarta sandlagret, påträffades gropar fyllda med svart sand. 

Manneke påpekar att dessa förmodligen påträffats redan i tidigare lager, men att de inte gick att urskilja på 

grund av att det ovanliggande lagret i sig var så mörkfärgat. Dessa fick beteckningen I-X. Vissa av groparna 

innehöll fynd och fem stycken av dessa gropar låg tätt intill varandra (Manneke 1963a; 1963b; figur 2). I bilaga 

12.3. redovisas groparna utifrån deras storlek, spridning samt nivåer (tabell 4). Grop IV och V har 14C-daterats 

genom nötskal och fått en datering som härrör till tidigneolitikum II, cirka 3520-3340 f.Kr. (Possnert & Pet-

tersson 2015; jfr. tabell 1).  

 

Figur 7. Lodfoto över groparna I-IV. Efter Manneke 1963b: 12. Figur 8. Groparna VII-X, V och delvis VI på lokalen. 
Efter: Efter Manneke 1963b: 14. 

Liknande gropar med mörk, ibland sotfärgad sand tycks ha förekommit på ett flertal tidigneolitiska lokaler 

(Bägerfeldt 1992: 130). För diskussion kring dessa, se Lidman (2014a) och där anförd litteratur.    

2.2.4. Osteologisk genomgång 
Den osteologiska genomgången utfördes av Anders Gustavsson (2015a; 2015b) under höstterminen 2014 - 

vårterminen 2015 i osteologilabbet på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Visby.  

Här kommer Gustavssons resultat att redovisas kortfattat. Som tidigare har diskuterats så tycks benens kon-

texter (de i hällkistan samt SKA) ha blivit förväxlade under eller efter utgrävningen. Det finns dock åtminstone 

ett osteologiskt fynd vars kontext kan bestämmas med relativ säkerhet, kraniet som Gustavsson (2015a) under-

sökte, då det enligt fotografierna (figurer 45-46) enbart återfanns ett sådant välbevarat kranium i SKA.  

Gustavsson (2015a: 10-13) har fått fram minst 14 stycken individer på hela undersökningsområdet. Fördel-

ningen påvisar ett minimum av nio stycken från hällkistan och fem stycken individer som härrör till det så 

kallade SKA. Han har även gått igenom människoben som återfanns spridda i diverse rutor, men påpekar att 

det inte har gått att bestämma om dessa härrör från samma individer som nämnts, eller om benen kommer från 

nya individer. De rutorna med flest av dessa ben är rutorna 3 och 7, varav ruta 7 kan anses vara av störst intresse 

med 162 fragment varav 50 stycken från människa. Majoriteten av alla ben var obrända, varav alla fragment 

från människa var obränt. Även i ruta 3 återfanns dock flera fragment från människa varav tänder som Gus-

tavsson menar kan komma från en individ i åldern 2-3 år. Han påpekar även att det är ett relativt stort avstånd 
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mellan denna ruta och övriga kontexter, vilket han menar kan betyda att detta är ytterligare gravkontext, men 

att det ej går att säga med säkerhet. Diagram över antal ben som påträffats i de olika rutorna i matjordslagret 

och det svarta sandlagret presenteras i bilaga 12.4.  

2.2.4.1. Hällkistan 

Gustavsson (2015a: 8-10, 13) har påträffat ben främst från barn i hällkistan varav tre stycken spädbarn (d.v.s. 

0-1 år), en individ i åldern 2-4, tre barn i sexårsåldern, en i 9-10 årsåldern. Utöver dessa återfanns även ben 

från en vuxen människa av en ålder mellan 18-44 år. Det gick ej att utföra könsbedömning på individerna i 

kistan. I kontexten återfanns även ben från djur, främst får/get och eventuellt från nötkreatur. Majoriteten av 

alla ben i kistan var obrända (553 fragment), men det återfanns även 197 fragment brända ben varav nio stycken 

lätt brända var från människa. Diagram över fördelningen av benen i hällkistan återfinns i bilaga 12.4., figur 

57. 

2.2.4.2. Kontexten SKA 

I kontexten SKA återfanns ett barn i åldern 5-7 år, övriga individer var av vuxen ålder. En av individerna tycks 

ha avlidit vid en ålder av 35-64 år och de tre andra kunde åldersbestämmas till över 20. Det var kraniet som 

bedömdes till en ålder av 35-64 år och tänderna påvisar slitage som kan ha förekommit hos en individ av åldern 

40-55 år. Slitaget på tänderna var kraftigt och ojämnt (Gustavsson 2015a: 6, 13).  

I kontexten SKA gick en individ att könsbestämma som kvinna utifrån ett bäcken, det gick dock inte att 

avgöra vilken ålderskategori denna individ hörde till. Kraniet gick ej att könsbedöma då det uppvisade drag 

som var både manliga och kvinnliga. Bland det osteologiska materialet i SKA påvisades två fall av skador, 

bland annat en ländkota som påvisade en kotkompression samt tecken på möjlig handartros. Enbart sex ben 

från djur (gnagare, fisk och svin) återfanns i denna kontext och Gustavsson påpekar att det är svårt att framhålla 

om dessa kommer från kontexten eller ej. Alla ben var i obränt skick (Gustavsson 2015a: 5-7, 13). Gustavsson 

(2015a: 6) menar även att det är ett ringa antal ben och fragment för att komma från fem individer. För diagram 

över fördelningen av ben från SKA, se bilaga 12.4., figur 58.  

2.2.4.3. Groparna 

Det var enbart fyra stycken gropar som innehöll ben. I Grop V påträffades två handrotsben från människa, 

men Gustavsson påpekar att det ej går att säga om dessa kommer från kontexten SKA eller ej (Gustavsson 

2015a: 10). I bilaga 12.4. återfinns ett diagram över fördelningen av ben i groparna.  

3. Plats, minne, begravning och rituell praktik 
Utifrån den avancerade keramiken från trattbägarkulturen som har återfunnits i kulturlagret till Grötlingbo 13:1 

anser jag att det är av intresse att diskutera denna plats utifrån en syn på dess meningsbärande betydelse. Up-

penbarligen har den, genom att det finns en grav daterad till senneolitikum samt en hällkista från bronsålder, 

haft en betydelse som gravplats. Men kan vi, utifrån den särskilda keramiken, se området utifrån en större, 

rituell betydelse? Martinsson-Wallin (2010; 2014b muntl. medd.) har bland annat skrivit en artikel där hon 

diskuterar de stora gotländska bronsålderrösena och att platserna för dessa inte enbart har fungerat som grav-

plats, utan att de kan ha haft en större rituell roll. Detta ser hon utifrån så kallade sydstenar som har påträffats 

vid ett stort antal rösen på Gotland. I områdena har det även återfunnits flintavslag som inte var ämnade för 

redskapstillverkning men sannolikt gjordes i ett rituellt syfte samt skörbränd sten samt skålgropar. Sådana plat-

ser med stora bronsåldersrösen tycks även ha legat nära vatten. Uggarderojr, det röse som studerades i texten 

påvisar även fynd som tyder på återanvändning genom tid. 

Vid diskussioner kring återanvändning av gravar och dess områden har jag bland annat använt mig av den 

franske historikern Pierre Norás text från 2001 (jfr. bl.a. Wallin 2010; Wehlin 2011). Norá (2001: 366) disku-

terar minnet av betydande platser och att det verkliga minnet i dagens moderna samhälle har bytts ut mot en 

slags sorterad historia som enkelt sprids bland annat genom media, vilket gör att vi har tappat det sociala min-

net. Han påpekar vidare att detta sociala, orörda och hemliga minne idag enbart står att finna hos människor 

som lever i traditionella samhällen. Han (2001) diskuterar minnesplatser och hur dessa kan ses på två olika sätt 

varav den ena är en kategori av dominerande minnesplatser som kan upplevas som kyliga och högtidliga och 



15 
 

vars besökare ofta går till på grund av pliktkänsla. Detta skulle kunna vara dagens kyrkor. Denna kategori 

jämför han med de dominerade minnesplatserna. Detta är platser vars riktiga minne fortlever och vars besökare 

är vallfärdare i jakt på tröst och ro (2001: 387). Detta skulle idag kunna vara platser där någon har omkommit 

men inte begravts. Platsen är således knuten till händelsen som leder till begravning på olika sätt där folk lägger 

blommor, gosedjur, tänder ljus sätter upp fotografier och teckningar etcetera.  

Utifrån denna diskussion finns det således två sätt att utgå från vid analyser av gravar och platser. Jag finner 

det intressant att se på begravningsplatsen inte enbart som en plats för begravningar, utan även som en bit av 

ett större rituellt sammanhang. Det andra sättet att se på begravningsplatsen är en punkt för återanknytning till 

det förgångna och en plats där det, idag bortglömda, verkliga, sociala minnet levde.  

Sjöstrand (2012: 45, 47) påvisar en kategorisering av de gotländska häll-kistorna från senneolitikum och 

tidig bronsålder och dess platser och menar att det finns särskilda egenskaper som kan ses. Ett av dessa är att 

hällkistorna kan uppvisa något slags attribut, till exempel ett röse, en stensättning, stolphål etcetera. Ett annat 

särdrag kan vara att det finns flera individer begravda i hällkistan (fler än 3-4 stycken). Slutligen finns det också 

hällkistor som är utan sådana egenskaper. Han menar att dessa kategorier kan användas för att diskutera om 

och hur platsen har använts genom tid. Han (2012: 44-45) belyser att hällkistorna förmodligen var skönjbara 

under en lång tid i landskapet och att det var först när dess användningsperiod var över som de började täckas 

för och bli stensättningar eller rösen. Han menar att även detta bör ha tagit lång tid att utföra. Platsen med dessa 

stensättningar och rösen bör sedan ha spelat en roll som en plats för ritualer och senare återbegravningar vilket 

vidare tyder på att platsen har varit av betydelse. Sjöstrand (2012: 38-39) menar att de gotländska hällkistorna 

som har påträffats med flera individer eventuellt kan ses som familjegravar. Han menar vidare att det även har 

skett en slags selektion för vilka familjemedlemmar som begravts i dessa, då kvinnor är underrepresenterade. 

Det är osäkert vilken roll i samhället dessa kvinnor kan ha spelat, det vill säga om de själva har haft en bety-

dande roll eller om de har varit sammanlänkande, liknande äktenskap, med betydande män. Männen i hällkis-

torna har då förmodligen begravts i kistorna på grund av deras makt och ärvda samhällsstatus och deras barn, 

de barn som således har påträffats i hällkistorna, har då gravlagts där för att påvisa familjens status. Sjöstrand 

(2012: 38) menar vidare att det finns en tendens att barn och unga individer har blivit begravda i de gotländska 

hällkistorna, då yngre individer har påträffats vid ett flertal hällkistor, bland annat i den hällkista som han själv 

undersökt (2012: 23). Detta exemplifierar han även med Barbro Lindhs (1997: 22) studie där hon har undersökt 

en utav de gotländska hällkistorna kunde åldersbestämma 20 individer, varav 12-14 stycken var under 20 år 

och utav dessa var 10 stycken under 12 år gamla. 

Karl-Göran Sjögren (2003) diskuterar om det rituella livet inom trattbägarkulturen och nämner att det finns 

engelska och danska studier där man syftar på att vid Sarupanläggningar har en del av människors ben placerats 

i megalitgravarnas kammare, medan vissa ben har cirkulerat omkring för att användas vid olika sammanhang i 

samhället (Sjögren 2003: 352). Trots att benen i kistan förmodligen är senneolitiska, är detta en intressant tanke 

då benen dels kan ha legat sorterat (jfr. figur 46; kapitel 5.5) men även att det tycks finnas ett mönster i vilka 

ben som har återfunnits på platsen. Detta bygger jag på kontexten SKA där Gustavsson påträffade rörben, 

lårben och underarmsben från minst fyra individer men enbart ett helt kranium samt några enstaka fragment 

från ett andra kranium (Gustavsson 2015a).  Dessa ben tycks dock vara del av de ben som kan ha förväxlats 

och istället komma från kistan (se kapitel 5.5.).   

4. Presentation av materialet  
Under denna rubrik kommer ett förslag på en strandlinjemodell för området att presenteras. Detta följs av en 

presentation av miljön vid lokalen. Även keramiken som återfanns vid utgrävningen av Grötlingbo 13:1 kom-

mer att presenteras översiktligt under denna rubrik.  

4.1. Förslag på strandlinjemodell  
Här redovisas ett förslag på en strandlinjemodell utifrån diskussionen i bilaga 12.1. De understrukna är utifrån 

nämnd diskussion och de övriga har fyllts i utifrån dessa.  
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Tabell 2. Förslag på strandlinjemodell för strandlinjer under mesolitikum och neolitikum. Efter SGU (2015a). Övriga 
referenser som legat till grund för diskussion kring strandlinjemodellen, se bilaga 12.1. 

Ungefärlig  

tidsperiod 

Strandlinje 

över dagens 

nivå 

Strandlinje efter SGU’s modell (SGU 

2015a)  

5000 f.Kr.  12,5 m 13 m 

3750 f.Kr.  11,5 m 10,5 m 

3500 f.Kr.  11 m 10 m 

3250 f.Kr.  10,5 m 9,5 m 

3000 f. Kr. 10 m 9 m 

2750 f.Kr. 9,5 m 8,5 m 

2500 f.Kr. 9 m 8 m 

2250 f.Kr. 8,5 m 7,5 m 

2000 f.Kr. 8 m 7 m 

1750 f.Kr. 7,5 m 6,5 m 

1500 f.Kr. 7 m 6 m 

1250 f.Kr. 6,5 m 5,5 m 

4.2. Presentation av miljön  
Utifrån diskussionen kring strandlinjemodeller (se bilaga 12.1.) kommer här modeller på eventuella strandlinjer 

att redovisas. Dessa kommer sedan att diskutera under kapitel 5.3. 

4.2.1. Modelleringar av strandlinjer  

 
Figur 9.  Modellering av strandlinje på 11 meter över dagens nivå. Figur 10. Modellering av strandlinje på 7,5 meter 

över dagens nivå. Data hämtat från Lantmäteriet och SLU (2015a) samt Riksantikvarieämbetet (2014). 



17 
 

 

Figur 11. Modellering av strandlinje på 6,5 meter över dagens nivå. Data hämtat från Lantmäteriet och SLU (2015a) 
samt Riksantikvarieämbetet (2014). 

Ovan redovisas strandlinjemodeller för 11 meter, 7,5 meter respektive 6,5 meter över dagens nivå. Utifrån 

tabell 2 ska dessa representera cirka 3500 f.Kr., 1750 f.Kr. samt 1250 f.Kr.   

4.2.2. Geologisk presentation 
Nedan visas olika modelleringar som kan vara till ytterligare stöd för en tolkning vid en miljöanalys av området.  

Figur 12 nedan visar att Grötlingbo 13:1 återfanns i ett område med en berggrund av sandsten (ljusblå färg). 

I området finns även, för Gotland, den vanliga kalkstensberggrunden (mörkblå färg). Ola Pettersson (muntl. 

medd. 2015) som är markägare till området för Grötlingbo 13:1 har hört av andra människor att det finns en 

plats i närheten där man har brutit sandsten.  
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Figur 12. Modellering över berggrundsytor vid Grötlingbo 13:1, Lingmyr och Lergraven. Efter Lantmäteriet och SGU 
(2014), Lantmäteriet och SLU (2015b) och Riksantikvarieämbetet (2014). 

Sjögren (2003: 263) nämner att modernare kartor är ogynnsamma att använda vid analys av fördelning av 

våtmarker. Detta på grund av att det på senare tid har skett mycket dikningar och användning av torvmark. Han 

påpekar att sådan även skett innan 1923, men att detta sannolikt skett i mindre grad. Av denna anledning utgår 

jag från den geologiska kartan över Gotland från som skapades av Sveriges Geologiska Undersökning år 1922 

(SGU 2015b). Jag har studerat den geologiska kartan för att se om det har funnits våtmarker i området som kan 

stärka upp att det har funnits sjöar i närheten samt om det kan ha förekommit platser där man kan ha hämtat 

lera för keramiktillverkning under tidigneolitisk/tidig mellanneolitisk tid. Genom att jämföra figurerna 12 och 

13 kan man se att Lingmyr, det större området som är markerat med brun färg på geologiska kartan, även kan 

ses på en modellering av en strandlinje på 14 meter över dagens nivå, men då som sjö.  

Vid denna finns även ett område med namnet Lergraven (Lantmäteriet & SLU 2015b). Lergraven nämndes 

även av närboende Annika Jakobsson (2015 muntl. medd) vid frågan om våtmarker och lerområden i närheten 

av Grötlingbo 13:1.  
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Figur 13. Geologiska kartan 1922. Det bruna föreställer torvmark i området och det blå föreställer bleke eller kalk-

gyttja. Röd markering är ungefärlig placering av Grötlingbo 13:1. Efter SGU 2015b. 

4.3. Keramiken  
Det har tidigare diskuterats att på lokalen återfanns avancerat ornerad keramik (jfr. Österholm 1989: 159; Althin 

1967: 42; Lidman 2014a: bl.a. 46-47, 93-95; 98). Althin (1967: 42) föreslår att denna keramik kan vara impor-

terad från någonstans runt Östersjön.  

 
Figur 14. Mynning ornerad med tvinnat snöre från Grop IV. Foto: Lidman 2014. Figur 15. Mynningsbit ornerad med 

tvinnat snöre och lodräta streck från Grop IV. Foto: Lidman 2014. 

 
Figur 16 och Figur 17. Keramikskärva (F8) ornerad med tvinnat snöre och ett slags bågformigt intryck på mynningen. 

Foto: Lidman 2014. 

Det är ej enbart denna mer avancerade keramik som påträffades under utgrävningen, utan även enklare orne-

ringar i diverse former. Nedan exemplifieras dessa utifrån bilder.  
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Figur 18. Mynningsbit med dragna, lodräta streck från grop IV. Figur 19. Keramikskärva från ruta 8 med gropintryck. 

Foto: Lidman 2014.  

 

 
Figur 20. Keramikskärva ornerad med korta snörintryck (?) från kistan. Figur 21. Skärva ornerad med triangulära in-

tryck, vissa av dessa har ett ”svängande” utseende. Högst upp är två intryck som dokumenterats som eventuella sä-

deskornsavtryck. Foto: Lidman 2014.  

Det finns även ytterligare varianter av keramik som har varit mer svårkategoriserade. Exempel på detta är 

keramik ornerad med vad som ser ut som korta intryck av tvinnat snöre. Det är möjligt att detta är intryck av 

pinne eller dylikt, men dekoren sticker ut från mängden vilket gör den intressant och det är möjligt att det är 

tänkt att åtminstone efterlikna korta snörintryck. Jag finner det svårt att se hur korta snörintryck kan skapas 

utan att lämna spår av redskap eller fingrar som använts för att trycka in det. Möjligen en smal pinne kan ha 

använts för detta ändamål. Ett annat exempel är en skärva vars dekor dokumenterades som triangulära intryck 

samt svängda triangulära intryck. På den sistnämnda skärvan återfanns även intryck som dokumenterades som 

eventuella sädeskornsavtryck. Då jag ej har erfarenhet av sådana avtryck valde jag att sätta detta som eventu-

ella.  

5. Analys 
Här kommer analysdelen av uppsatsen att presenteras utifrån de arkeologiska fynden från lokalen samt Gus-

tavssons (2015a) osteologiska genomgång. Även Grötlingbo 13:1 plats i landskapet kommer att diskuteras.  

5.1. Lokalen  
Analysen över fynden från lokalen kommer först att delas upp utifrån fynden från rutorna och groparna.  

5.1.1. Analys av fynd från rutorna 
Fynden från rutorna kommer först att diskuteras utifrån de matjordslagret och det svarta sandlagret som disku-

terats av Manneke (1963a).  

5.1.1.1. Fynd från matjordslagret och det svarta sandlagret 

Jag anser att bland det mest intressanta som figur 22 påvisar är spridningen av kol. Detta kommenterades av 

Manneke (1963a: 3) som menade att det påträffades en del kol i de två översta lagren samt att det var sannolikt 

mycket kol i det underliggande av dessa lager. Figur 22 visar att fördelningen tycks ha varit främst koncentrerad 

till rutorna 5,6, 8, 9, 11, 12 och 13. Dessa är knutna till groparna (jfr. figur 2). Dock har rutorna 1, 2 och 

framförallt 10 har betydligt mindre kolfragment, trots att även dessa är i kontext med groparna. Ruta 10 och 11 
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ingår dessutom i kontext med samma grop. Resterande rutor (3 och 4) ligger en bit ifrån groparna och där 

påträffades betydligt mindre kol alternativt inget kol överhuvudtaget (figurer 22, 2; jfr. Manneke 1963a; Gräs-

lund 1964). Kolens fördelning behöver självklart ej ha någon relation till groparna då det enbart är ett schakt 

som är undersökt. Jag anser att jag har kunnat påvisa denna relation men groparnas betydelse och funktion är 

osäkert (jfr. Bägerfeldt 1992: 130).  

 

 
Figur 22. Fördelning av arkeologiskt material i rutorna från de två överliggande lagren. Efter Manneke 1963a;  

Gräslund 1964. 

5.1.1.2. Övriga fynd i rutorna och i hällkistan 

  
Figur 23 och figur 24. Foto av mynningsbitar ornerade med tvinnat snöre (F8) samt av bergartsyxa (F7). Foto: Lidman 

2014. 

F8 (keramikskärvor) och F9 (bronsbleck) (se tabell 3) tycks ha påträffades på liknande stratigrafisk nivå (Man-

neke 1963a; 1963b; Gräslund 1964). Då keramikskärvorna kan anses härröra till trattbägarkulturen talar detta 

för ett omrört kulturlager, åtminstone så pass att äldre och yngre fynd hamnat i samma lager. Att lagret rörts 

om påvisas också av att tidigneolitisk keramik påträffats i matjordslagret och det svarta sandlagret.  

Utöver F9 har andra bronsföremål påträffats i form av smältbrons (F3) och en bronstråd (F4). Bronstråden 

(F4), utifrån dess placering (figur 25; jfr. Manneke 1963b: 1), har möjligtvis deponerats på platsen, medvetet 

eller omedvetet, efter att hällen från kistan var bortplockad eller i samband med hällkistans konstruktion. 
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Figur 25. Kistan med ben, mörkfärgningar (prickat), fynd (F1, F4 och F9) samt bitar från hällar (grått).  

Efter schaktplaner av Manneke 1963b. 

Andra fynd som har påträffats på platsen är en bergartsyxa (F7) och ett silvermynt (F10) från 1400-tal. Myntet 

återfanns längst ut på östra sidan av anläggningen, en bit från groparna. Även två stycken bikoniska lerföremål, 

F2 och F5 återfanns på lokalen (bilaga 12.2., tabell 3; jfr Manneke 1963a; Gräslund 1964, Lidman 2014b). 

Dessa påträffades i ruta 5 och 6 (figur 2; jfr Manneke 1963b), det vill säga nära groparna och kistan. Jag har än 

så länge inte påträffat något liknande i litteratur rörande trattbägarkulturen. På Gotland tycks diverse föremål i 

lera dyka upp i samband med den gropkeramiska kulturen under mellanneolitikum (Wallin muntl. medd. 2015). 

Föremålet med två stycken hål är dokumenterad som pärla (Manneke 1963: 3, 6; Gräslund 1964: 2). Jag har 

dock svårt att se hur denna skulle användas som ett sådant föremål då det ej är hål rakt igenom. Jag anser att 

detta sannolikt ska föreställa, eller är rester, av ett annat föremål.  

 
Figur 26 och figur 27. Lerföremål (F2) och lerkula (F5) från Grötlingbo 13:1. Efter Gräslund 1964: 2. 

Det är lockande att koppla ihop dessa två lerföremål med återfunnen gropornerad keramik vars gods är delvis 

vittrat. Detta skulle kunna vara kalksten som har vittrat bort. Det neolitiska kulturlager som har påträffats kan 

möjligtvis sträckta sig från slutet av tidigneolitikum, in i mellanneolitisk tid och till senneolitikum, möjligen 

med vissa avbrott. Möjligen bör vi således inte se det som att platsen har haft ett större avbrott, utan att männi-

skor, formade av sin historia, släktskap och traditioner, har besökt platsen under en längre och mer samman-

hängande tid?  

Den ena gropornerade och delvis vittrade keramikskärvan (figur 28) påträffades dock i kistan (Manneke 

1963a) vilket kan betyda att den kommer från ett omrört lager och/eller deponerats i kistan efter kistans kon-

struktion. Sannolikt är den dock ej tidigneolitisk.  
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Figur 28 och figur 29. Keramikskärvor från kistan och från ruta 4. Foto: Lidman 2014. 

Benen från hällkistan ser ut att vara lagda nästintill på hög (se figur 25; Manneke 1963b: 4). Det nämns ej i 

rapporten att benen påträffades i en sådan hög, dock kan det anses föga troligt att de har blivit lagda på detta 

sätt inför en fotografering. Vissa ben tycks även ha påträffat i/på mörkfärgningen efter försvunna hällar (figur 

25) vilket bör vara en konsekvens efter att hällarna togs bort. 

Utanför hällkistan återfanns brända ben, kol, ej ornerad keramik samt en keramikskärva med vulstkontur 

från F11 (jfr. Manneke 1963a: 2, 7).  

F6 är enligt rapporten (Manneke 1963a: 6) fem stycken ornerade keramikskärvor med ornamentik som ”tex-

tilmönster” med snörintryck samt lodräta snörintryck längs mynningen. Det påträffades även fem stycken oor-

nerade keramikskärvor i denna kontext. Jag har ej själv påträffat F6 vid min genomgång av materialet, åt-

minstone ej så att jag har kunnat koppla dessa till denna kontext. Jag har enbart dokumenterat en keramikskärva 

till F6 och det är en grövre skärva med oregelbundet draget streck samt ett eventuellt gropintryck (det kan även 

ha varit ett bortfallet magringskorn). I rapporten (Manneke 1963a: 6) står något nedtecknat med blyerts vid 

sidan av beskrivningen av F6, varav jag kan utläsa ”~9 varav 3 ornerade”. Detta stämmer dock ej heller överens 

med vad jag har dokumenterat. Detta är ett exempel på problematik vid genomgång av dekor på keramik-

material, olika uppfattningar. Möjligen har jag missat dekor på skärvor för att de var så otydliga eller att jag 

ansåg dem för osäkra för att dokumentera. F6 (Manneke 1963a: 3, 6; 1963b: 1; jfr. figur 2; tabell 3) är en  

koncentration och bör möjligen ses som en nedgrävning. Detta fynd påträffades till stor del på samma område 

som grop V och således mellan koncentrationerna av gropar i ruta 5 samt hällkistan (figur 2; jfr Manneke 

1963b).  

5.1.2. Analys av fynd från groparna 

Grop VII-X påträffades i princip direkt under SKA (Manneke 1963: 4; jfr. figur 2). Dessa påträffades cirka 

60-70 centimeter under markytan, vilket är ytligare än groparna IV (cirka 60-90 centimeter under marknivå) 

och V (cirka 65-80 centimeter under markytan) som är daterade till senare delen av tidigneolitikum (Possnert 

& Pettersson 2015; jfr. Manneke 1963a). Detta är intressant och kan diskuteras om dessa gropar är yngre och 

kan liknas med de mörkfärgningar som har påträffats i samband med hällkistan. Ser vi på de två avlånga gro-

parna (VIII och IX) samt gropen mellan dessa (X) så är groparna IX och X utan fynd medan grop VIII enbart 

hade 3 stycken keramikskärvor (varav 1 ornerad), 1 fragment av ben samt 1 fragment av kol (Manneke 1963a: 

4-5). Keramikskärvan har vaga intryck av tvinnat snöre (Lidman 2014b). Benfragmentet har ej påträffats vid 

Gustavssons (2015a: 19-30) analys, vilket kan betyda att det har selekteras bort efter rapporten skrevs, men 

innan Gustavssons analys.  

Då SKA är daterad till senneolitikum II skulle detta möjligen kunna vara lämningar av hällar som har bildat 

en hällkista för denna grav? Det bör dock vara osannolikt att det är den hällkista som nämns av Riksantikva-

rieämbete (2015), då denna ska ha blivit undersökt, om inte SKA representerar material som ej påträffades vid 

undersökningen.   

Ytterligare en intressant fråga är om dessa hällar i sådana fall kan vara samma hällar som har använts till 

den påträffade hällkistan på lokalen? 
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Figur 30. Fördelning av diverse fynd i groparna. Efter Manneke 1963a; 1963b och Gräslund 1964. 

 
Figur 31. Fördelning av fynd i groparna. Efter Manneke 1963a; 1963b, Gräslund 1964, Lidman 2014b, 

Gustavsson 2015b. 
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Figur 32. Fördelning av fynd i groparna. Efter Manneke 1963a; 1963b,  

Gräslund 1964, Lidman 2014b, Gustavsson 2015b. 

 

Utifrån dateringarna av groparna IV och V kan dessa anses som högst intressanta. I grop IV påträffades 

markant mer keramik och andra fynd än i de övriga groparna (figurer 30-32; jfr Manneke 1963a; 1963b, Gräs-

lund 1964, Lidman 2014b, Gustavsson 2015a; 2015b). Grop V påträffades under F6 och F7 (figur 2) och inne-

höll relativt stor andel brända och obrända ben (varav 2 fragment som kunde konstateras som humant), ornerad 

keramik, kol- och nötskalfragment samt flintavslag och flintspån. Keramik från denna grop består bland annat 

av gropornerad keramik och keramik ornerad med tvinnat snöre (figurer 30-32, jfr Manneke 1963a; 1963b, 

Gräslund 1964, Lidman 2014b, Gustavsson 2015a; 2015b). Keramiken från groparna kommer diskuteras vidare 

under kapitel 5.2. Jag anser att dessa gropar kan ha haft rituell innebörd, särskilt på grund av mängden keramik, 

varav vissa av särskilt avancerad art. Det är även mycket fynd i dessa gropar i relation till de andra groparna 

samt att det har påträffats två fragment av människa som kan höra till kontexten grop V.  

Grop VI som tycks ha suttit ihop med grop V innehöll också brända ben samt ett nötskalsfragment (figurer 

30-31; jfr Manneke 1963a; 1963b, Gräslund 1964, Lidman 2014b, Gustavsson 2015a; 2015b).  

5.2. Keramiken 
Vid min genomgång (Lidman 2014b) av keramiken observerade jag att den vanligaste dekoren var intryck 

av tvinnat snöre, följt av streck vars riktning jag ej kunde bestämma, rakt streck samt diverse gropar. De van-

ligaste dekorerna från anläggningen redovisas nedan som ett diagram (figur 35) observera att enbart de dekorer 

som återfanns på tre eller fler skärvor redovisas. Jag har sorterat bort keramikskärvor (med ID-nummer 122, 

145, 116, 146, 228, 232, 235 och 205 i databasen) som kan härröra från samma kärl, utifrån dekor, färg, magring 

etcetera för att förhindra att dekorer, kompositioner och kärls tjocklek blir överrepresenterade i diagrammen.  
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Figur 33. Fördelning av oornerad keramik (rektangel) och ornerad keramik (triangel) i rutorna, groparna, hällkistan, 
F6, F8 och F11. Observera att detta enbart är en generell spridningsbild och ej specifika markeringar för vart kerami-

ken påträffades. Efter Manneke 1963a; 1963b; Lidman 2014b. 

 
Figur 34. Fördelning av keramik ornerad med tvinnat snöre i rutorna, groparna, hällkistan, F6 och F8. Observera att 
detta enbart är en generell spridningsbild och ej specifika markeringar för mängden samt vart keramiken påträffades. 

Keramiken i F6 (röd markering) är efter Manneke 1963a och inte enligt mina observationer.  
Efter Manneke 1963a; 1963b; Lidman 2014b. 

Som diagrammen (figurer 35-36) påvisat är de mest frekvent använda dekorerna tvinnat snöre samt streck i 

diverse riktningar. De vanligaste kompositionerna är av sådana slag där just dessa och enbart dessa kombineras 

på olika sätt. Dessa är således vanligast på hela undersökningsområdet, det vill säga rutorna inklusive gropar, 

hällkistan samt koncentrationer.  

Detta kan påvisa någon typ av tradition under en viss tid, medvetet eller omedvetet eller att all keramik med 

sådana dekorer och kompositioner har deponerats under en kort tidsperiod och kanske även av en eller ett fåtal 

hantverkare. Liknande har diskuterats av Ludvig Papmehl-Dufay, Ole Stilborg, Anders Lindahl och Sven Isaks-

son (2013: 145) där de har sett en homogenitet i leran i keramiken från lokalen Resmo på Öland. De har då 

föreslagit att detta kan bero på att keramiken tillverkades av en eller ett par hantverkare med nära samarbete 

under en kort tidsrymd, att det var strikta regler kring val av lera alternativt att leran hämtats från en stor lertäkt 

som använts under en längre tid.  
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Figur 35. Dekorer från anläggningen (det vill säga rutorna, groparna, hällkistan samt koncentrationer) som återfunnits 

på tre eller fler skärvor. Efter Lidman 2014b. 

 
Figur 36. De vanligaste kompositionerna på keramiken från anläggningen (det vill säga rutorna, groparna, hällkistan 
samt koncentrationer). Dessa dekorer har återfunnits på tre eller fler skärvor, övriga kompositioner är ej presenterade 

här. Efter Lidman 2014b. 

Som påvisat tidigare (kapitel 4.2.5.) har det påträffats en variation av ornerad keramik på platsen. Det har 

påträffats mer avancerat ornerad keramik, mindre avancerad ornamentik samt keramik med diverse mer ovan-

liga intryck (figurer 14-21). Denna keramik skulle kunna spegla olika typer av bruk för keramiken (jfr. t.ex. 

Carlsson 2011: 7; Stilborg 2002a: 64-65; Burenhult 1991: 112-113, 144-145), till exempel mer rituellt och mer 

vardagligt bruk. Men en studie som gjorts på en tidigneolitisk lokal, Högmossen, tycks keramikens dekor ej 

vara olika för hushållsbruk och gravkeramik (Ytterberg m.fl. 2008: 242, 250). 

Som tidigare nämnt kan keramiken även spegla olika tidsperioder och människor. 

På anläggningen har det påträffats keramik som tycks ha varit dåligt brända alternativt varit bränt mer än en 

gång. De har haft svart eller orange inslag i färgen och ett fåtal skärvor har varit lätt krackelerade. De tydligaste 

sådana skärvorna har påträffats i grop IV samt rutorna 4 och 8, 9 och 13 (i matjordslagret och det svarta sand-

lagret). Med undantag för ruta 9 är det således en koncentration mot anläggningens östra sida som har sådana, 

tydligt eldpåverkade eller skadade keramikskärvor (figur 29; jfr. Manneke 1963b).  

Slutligen bör det nämnas att spjälkad keramik påträffades enbart i rutorna och de två nämnda lagren och 

således inte en enda ornerad skärva från groparna har dokumenterats som spjälkad. Detta kan möjligen bero på 

bättre hantverk eller bättre skydd då de tycks ha varit nedgrävda och sannolikt ej påverkats av miljön och 

aktivitet på platsen till samma grad som övrig keramik. 
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Vid genomgången av materialet träffade jag även på skärvor som upplevdes svallade. Jag kan dock ej se 

någon förklaring till detta då modelleringarna (figurer 9-11) över lokalens relation till strandkanten påvisar att, 

trots dess nära läge, fortfarande var en bit till stranden och jag anser därmed att det inte kan vara havet som 

svallat keramiken.  

5.2.1. Keramiken i rutorna, exklusive gropar, hällkistan och koncentrationer 

 
Figur 37. Fördelning över all ornerad och oornerad keramik på rutorna. Obs! Även de som kan vara från samma kärl. 

Efter: Manneke 1963a; Gräslund 1964; Lidman 2014b.  

I de två övre lagren framgick det att ruta 5, följt av ruta 13, 12 och 10, tycks ha haft mest oornerad keramik, 

medan rutorna 12 och 13 hade mer ornerad keramik än övriga rutor. Trots detta har det även påträffats en del 

mer avancerad keramik i rutorna 1, 2 och 5 (figur 37; Manneke 1963a; 1963b, Gräslund 1964, Lidman 2014b).  

Det kan dock, utifrån antalet ornerad keramik i rutorna 12 och 13 samt grop IV, anses som att östra hörnet 

av anläggningen är ytterligare ett intressant område. Detta område skiljer sig även något när det gäller dekorer 

och kompositioner då ovalt intryck påträffas här på ett fåtal skärvor men ej på övriga anläggningen samt att 

kompositionen tvinnat snöre olika håll + streck/linje är fördelat på rutorna 1, 12 och 13. Dessa tre skillnader 

har möjligen ringa betydelse då det enbart är ett fåtal skärvor, men det är dock en viss skillnad som kommer 

fram. Slutligen påvisar figur 54 i bilaga 12.4. att den ornerade keramikens tjocklek skiljer sig mellan rutorna 

12 och 13 med resterande på de två övre lagren då dessa två rutor har flest keramikskärvor med en tjocklek på 

7 mm, vilket är tunnare än normen för de övriga rutorna från dessa lager (figur 54; jfr Manneke 1963a; 1963b, 

Gräslund 1964, Lidman 2014b).    
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Figur 38. Spridning av ornerad keramik från de två övre lagren. Här redovisas enbart de dekorer som har påträffats på 

minst tre stycken keramikskärvor. Efter Lidman 2014b; Manneke 1963a; 1963b. 

 
Figur 39. Fördelning av kompositioner på ornerad keramik i rutorna. Här presenteras enbart kompositioner som på-

träffats på minst två skärvor. Efter Lidman 2014b; Manneke 1963a; 1963b. 
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5.2.2. Keramik i groparna 

 
Figur 40. Fördelning av ornerad och oornerad keramik i groparna. Antal och vikt presenteras. Efter Manneke 1963a; 

Gräslund 1964; Lidman 2014b.  

 
Figur 41. Fördelning av ornerad keramiks dekor i groparna. Här redovisas dekorer som har påträffats på en eller fler 

skärvor.   
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Figur 42. Fördelning av kompositioner på ornerad keramik i groparna. Observera att enbart kompositioner som har 

påträffats på minst två stycken keramikskärvor redovisas. Efter Lidman 2014b. 

Även grop IV har en relativt stor mängd (i jämförelse med övriga rutor och gropar) antal ornerade keramik-

skärvor med en tjocklek på 7 millimeter (7 stycken skärvor), det är dock 8 millimeter tjocklek som är vanligast 

(11 stycken skärvor) i denna grop. Överlag tycks det dock som att det är vanligare med tunnare skärvor i rutorna 

än i groparna (figur 54; jfr Manneke 1963a; 1963b, Gräslund 1964, Lidman 2014b). Det bör noteras att detta 

är på ornerade keramikskärvor (exklusive de som plockats bort för att de kan härröra från samma kärl som 

andra) och det är ej från enbart särskilda delar av kärlen, till exempel enbart från kärlens buk. Det är inte heller 

så många millimeter som är skiljer mellan keramik från groparna och från andra delar av anläggningen.  

Grop IV har som tidigare nämnt markant större andel keramik utav groparna och denna grop är även den 

enda av de tio som har oornerad keramik. Grop IV är också den enda gropen med variation av kompositioner 

för dekorerna. I övriga gropar är det enbart grop V och VIII som har ornerad keramik. Återigen är det således 

områdena ruta 13 och 5 som diskuteras (figur 2; jfr Manneke 1963a; 1963b, Gräslund 1964, Lidman 2014b).  

5.2.3. Keramiken i hällkistan 
I hällkistan påträffades ett 40-tal oornerade keramikskärvor samt tre stycken ornerade (Manneke 1963a: 14; 

Lidman 2014b). De ornerade keramikskärvorna består av en mynningsbit ornerad med tvinnat snöre, en skärva 

med eventuellt korta intryck av tvinnat snöre (se figur 20) och slutligen en skärva med delvis vittrat gods samt 

gropintryck (se figur 19). Dessa skulle kunna representera ett blandat kulturlager och därmed härröra från se-

nare delen av tidigneolitikum eller mellanneolitikum alternativt vara i kronologisk kontext med benen i kistan 

och därmed vara från bronsålder.  

5.3. Miljön 
Stora delar av den keramik som påträffats på Suderkvielokalen härrör sannolikt från slutet av tidigneolitikum, 

runt 3500-3350 f.Kr. (Possnert & Pettersson 2015; jfr Lidman 2014a). Detta skulle, enligt tabell 2 kunna repre-

sentera en strandlinjenivå på cirka 11 meter över dagens nivå. Modelleringen (figur 9) för denna strandlinje 

visar då att Grötlingbo 13:1 var placerad på en udde och hade, enligt lidardatan (Lantmäteriet & SLU 2015a) 

enbart cirka 190-350 meter till strandkanten samt ett avstånd till Lingmyr på cirka 1,6 kilometer. Detta motsäger 

med andra ord Österholms (1989: 173-180, 191-194) modell för neolitisk aktivitet där hon bland annat menar 

att människorna under tidigneolitikum befann sig inåt land. Därmed stödjer det Rundkvists m.fl. (2004: 31) 

argumentation att det fanns tidigneolitisk aktivitet även vid kusten. Att dösen i Tofta socken dessutom tycks ha 

varit placerad på kusten (Martinsson-Wallin & Wallin 2010: 79, jfr. Bägerfeldt 1992: 9, 32) bör vara starka 

indikationer på att kusten faktiskt har använts under tidigneolitisk tid. Detta stärks ytterligare av Bägerfeldt 

(1992: 135-139) som menar att lokaler som har påträffats på Gotland, så kallade yxboplatser eller yxlokaler, 

kan härröra både från tidigneolitisk, såväl som mesolitisk tid. På dessa lokaler, med okänd funktion och bety-

delse, har det dock ej påträffats någon keramik. Grötlingbo 13:1 samt Rojrhage 1:1 skiljer sig därmed från 

dessa yxlokaler (jfr. Rundkvist m.fl. 2004: 7, 11-13, 31).  
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Denna udde utgör enligt modellen en av de sydligaste delarna av dåvarande Gotland (ej inräknat diverse öar 

som uppstod på Gotlands sydligaste spets) (SGU 2015a). Detta väcker frågor som om detta kan ha spelat någon 

roll för platsens betydelse under tidigneolitisk tid, samt om denna plats har spelat en roll för kontakt med andra 

människor runt Östersjön? 

Figur 10 påvisar hur området kring Grötlingbo 13:1 kan ha sett ut vid tidpunkten för gravläggningen av SKA 

vilket enligt datering tog plats cirka 1980-1770 f.Kr (Possnert & Pettersson 2015). Modelleringen påvisar för 

tiden cirka 1750 f.Kr. Som närmast hade Grötlingbo 13:1 då cirka 700 meter till strandkanten enligt lidardatan 

(Lantmäteriet & SLU 2015a). Den ligger då 5,5 meter över dåvarande havsytan och tycks fortfarande ha en 

subtil, men särskild placering.  

Figur 11 påvisar en strandlinje på 6,5 meter över dagens nivå och representerar tiden cirka 1250 f.Kr. och 

ungefärligt för den tid som benen i hällkistan har daterats till. Det är då cirka 1400 meter till strandkanten enligt 

lidardatan (Lantmäteriet & SLU 2015a). Höjden över havet för Grötlingbo 13:1 är då 6,5 meter över havet.  

Lingmyr bör under tidigneolitisk tid ha varit någon form av våtmark och brukarbar som lertäkt. Som tidigare 

nämnt låg denna cirka 1,6 kilometer från Grötlingbo 13:1, vilket möjligen kan ha varit ett gångbart avstånd för 

lertäkt. Detta skulle således kunna vara fallet om keramiken är gjord på lokal lera. Detta är dock en fortgående 

diskussion, då den tidigneolitiska leran är gjord av kalkfri lera vilket motsätter att den är gotländsk på grund av 

att den gotländska berggrunden till största del är kalksten samt att sannolikt all gotländsk lera har kalksten som 

beståndsdel (Österholm 1989: 6; 81). Grötlingbo 13:1 är dock extra intressant i denna diskussion, då vi har sett 

(figur 12) att berggrunden i området delvis är av sandsten. Figur 12 påvisar Lingmyrs och Lergravens relation 

till berggrunden enligt Lantmäteriet och SGU (2014). Ljusare blått representerar sandstensberggrund och mör-

kare blått representerar kalkstensberggrund. Den påvisar dock att åtminstone delar av leran som eventuellt 

använts till keramiken möjligen kan ha varit kalkfri i och med att berggrunden är sandsten och inte kalksten. 

Detta förklarar dock inte varför resterande gotländsk, tidigneolitisk keramik är kalkfri.  

5.4. En eventuell megalitgrav? 
Jag anser att den avancerade keramiken av en karaktär som kan jämföras med ”megalitkeramik” från lokalen 

Suderkvie bör vara ett bra argument för att det faktiskt kan ha funnits en megalitgrav på platsen. Det tycks ej 

heller ha påträffats något som har tolkats som säkra stolphål, vilket skulle kunna påvisa att lokalen istället kan 

ha varit en tidigneolitisk boplats. Någon av de rundare groparna (jfr. figur 2) skulle möjligen kunna diskuteras 

vara diffusa, osäkra stolphål, men då detta enbart är vaga argument för en boplats bör keramiken och dess 

eventuella relation till en megalitgrav vara av starkare karaktär i detta arbete. Det är dock möjligt att vidare 

undersökningar av lokalen kan frambringa tydliga stolphål och indikationer på ett boplatslager eller ytterligare 

argument för en plats av rituell innebörd.  

  
Figur 43. Keramikskärvor med dekoren tvinnat snöre från Suderkvie, Grötlingbo socken, Gotland. Foto Lidman 2014. 

Figur 44. Exempel på keramik och dess dekor med tvinnat snöre från trattbägarboplatsen i Resmo socken på Öland. 

Efter Papmehl-Dufay 2009:46.  

Som tidigare nämnt så anser jag att keramiken från Grötlingbo 13:1 kan jämföras med Öland och keramiken 

från främst RAÄ 159 i Resmo socken (jfr Lidman 2014a; Papmehl-Dufay 2009: 46). 

Papmehl-Dufay (2009: 56-57) grävde ut RAÄ 159 och keramiken kommer från en lokal som påträffats cirka 

250 meter från en dös. Han noterar kontexten mellan keramiken och dösen, samt de tre övriga megalitgravarna 

i socknen och att vi bör se en relativ samhörighet mellan de olika fenomenen i tid, men han är även noga med 
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att påpeka att detta är frågor som inte helt kan besvaras. Kulturlagret från Resmo RAÄ 159 har genomgått ett 

par 14C-analyser som påvisar främst TNI (ca 3900-3600 f.Kr.) samt ett fåtal på MNA (3000-2700 f.Kr.) (Pap-

mehl-Dufay 2011: 155-156; 2009: 43, 53).  Den primära fasen av kulturlagret tycks således ha uppkommit före 

den förmodade resningen av dösen (Papmehl-Dufay m.fl. 2013: 128).  

Det är ett relativt kort avstånd mellan keramiken och dösen (jfr. Papmehl-Dufay 2009: 56-57) vilket i sig 

gör keramiken och resterande kulturlagret från Resmo 159 väldigt intressant, men keramiken har således ej 

påträffats precis vid dösen. Då denna ej är arkeologiskt undersökt så kan vi inte veta om det finns keramik vid 

denna och hur den i sådana fall ser ut.  

Det kan vidare anses att Grötlingbo 13:1 och dösen i Tofta socken har haft liknande placeringar vid kusten 

(jfr. Martinsson-Wallin & Wallin 2010: 79; Bägerfeldt 1992: 9, 32). Den primära konstruktionen av dösen i 

Tofta tycks ha tagit plats under slutet av tidigneolitikum, cirka 3400-3300 f.Kr. (Bägerfeldt 1992: 9; Martins-

son-Wallin & Wallin 2010: 79). Denna tidsperiod stämmer relativt väl överens med de tidigneolitiska datering-

arna från Grötlingbo 13:1, det vill säga cirka 3500-3350 f.Kr (jfr. Possnert & Pettersson 2015). Utifrån detta 

bör vi se det som att det är möjligt att den tidigneolitiska lokalen är något tidigare än ”dös-tiden” på Gotland 

eller att om det har funnits en megalitgrav på lokalen så bör det ha varit en dös.  

En faktor som är av intresse att tänka på om det skulle ha funnits en dös på Suderkvie är att denna dös skulle 

skilja sig från dösen i Tofta, då det på Suderkvie har återfunnits keramik. Detta skulle betyda att det då har 

funnits två olika traditioner på ön vid megalitgravarna. Man kan då spekulera i vad detta kan ha för anledning, 

möjligen att det har varit olika grupper av människor med olika praktiker.  

 

5.5. Det osteologiska materialet 
Gustavsson (2015a: 5) nämner att det fanns fyra stycken stora lårben i materialet som var sorterat att härröra 

från kontexten SKA. Jämför vi dock bilden från denna kontext med en bild från hällkistan (figurer 45-46) kan 

vi misstänka att de flesta, om inte alla, av dessa egentligen härrör från kistan. Detta skulle i sådana fall betyda, 

om det ej är fler förväxlingar, att hällkistan hade 8 barn samt 3-5 vuxna individer och att det enbart möjligtvis 

fanns ett barn och en vuxen individ i kontexten SKA. Gustavsson (2015a: 5) såg dessutom fyra stycken vuxna 

underarmsben från vänster sida i kontexten SKA, vilket komplicerar det hela ytterligare. Studerar man dock 

figurerna 45 och 46 igen kan det tänkas att även dessa ben härrör till kistan, vilket bör ge samma individfördel-

ning som diskuterats. Detta är dock enbart mina spekulationer utifrån vad som finns att tillgå. Gustavsson 

(2015a: 9) fann dock inga tecken på fler än en vuxen individ i kistan bland det materialet.  

 

 
Figur 45 och Figur 46. Foto av ”Skelett A” (SKA) i ruta 5 samt hällkistan.  

Efter Manneke 1963b: 4, 10. 

Det är även av intresse att beakta det humana, osteologiska materialet som påträffades i rutorna 3 och 7. Gus-

tavsson menar att det ej går att säga om benen i ruta 7 kommer från hällkistan eller ej. Detsamma gäller benen 

från ruta 3, men utifrån dess avstånd från hällkistan bör man dock vara försiktig med att förkasta teorin att 

dessa kan härröra från ytterligare en gravkontext (Gustavsson 2015: 10-13). Då dessa ben tycks ha påträffat i 

de två övre lagren (jfr. Manneke 1963: 3) är risken att de kan komma från ett omrört lager och således vara 
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yngre än hällkistan, eller möjligen samtida. Det är även möjligt, som Gustavsson (2015: 10-13) nämner, att de 

härrör från samma kontext som hällkistan.  

5.6. Sammanfattning av analysen 
Utifrån dess keramik samt placering i landskapet tycks det som att Suderkvie var en plats av betydelse redan 

under tidigneolitikum. Jag anser att det inte är alltför osannolikt att det har funnits en megalitgrav på platsen, 

eller något liknande som har fungerat som en slags rituell utgångspunkt. Utifrån viss keramik samt lerföremålen 

(F2, F5) är det inte omöjligt att platsen har fortsatt haft viss betydelse under mellanneolitisk tid. Då det dock ej 

finns några dateringar från denna period är detta enbart en spekulation från min sida.  

Wallin (2010: 59) har problematiserat kring att det enbart har påträffats en, eventuellt två megalitgravar på 

Gotland. Han diskuterar att det är möjligt att megalitgravar har blivit förstörda under senare tid, till exempel 

under sen bronsålder. Wallin menar att avsaknaden av megalitgravar annars kan betyda att denna sed inte fick 

ordentligt fäste på Gotland. Jag menar att en möjlig megalitgrav i Grötlingbo, som i sådana fall bör ha varit 

ännu en dös, skulle vidare kunna styrka att megalitgravar har blivit förstörda och att seden med megalitbyg-

gande hade starkare fäste på Gotland än vad som tidigare har gått att se utifrån dösen/dösarna i Tofta socken. 

Detta är som sagt en diskussion som enbart kan lyftas fram men som, utan konstruktioner, är svåra att bevisa. 

Det tidigneolitiska lagret kan dock komma från en period som tog plats just innan dösen i Tofta socken restes, 

vilket betyder att det inte har funnits en megalitgrav på platsen. Om det däremot har funnits en dös på platsen 

kan det betyda att det har funnits olika praktiker vid användningen av dösarna, det vill säga att en praktik har 

varit att deponera keramik vid dösen och den andra praktiken varit utan keramik.  

Har det däremot inte funnits en dös på platsen bör vi fortfarande dock se lokalen som en plats med rituell 

innebörd under tidigneolitisk tid, främst utifrån keramiken samt de tidigneolitiska groparna IV och V som har 

innehållit en stor mängd fynd, varav ornerad keramik samt eventuellt två fragment från människa. 

Jag anser att diskussionen om minne och återanknytning som belystes i kapitel 3 till en plats kan appliceras 

väl på Grötlingbo 13:1. Där återfinns en grav (SKA) som daterats till senneolitisk tid samt en hällkista som 

daterats till bronsålder. Kan det som tidigare nämnt vara möjligt att groparna vid SKA representerar mörkfärg-

ningar från en tidigare hällkista och att dessa hällar nu är de som påträffades som hällkistan? Detta skulle kunna 

anses vara bevis på minne eller återanknytning men bör enbart ses som en spekulation för tillfället. Om SKA 

har varit omringad av en hällkista betyder detta att det antingen är ben som inte påträffades vid undersökningen 

av den hällkista som tycks ha funnit i området (jfr. Riksantikvarieämbetet 2015) eller att det kan ha funnits tre 

stycken hällkistor på platsen. Även detta skulle betyda att platsen har varit av stor betydelse.  

Utifrån Sjöstrands (2012) diskussion kan en teori vara att det var en, för dåtida samhället, betydelsefull 

person, möjligen en man, som begravts och sedan dennes tre barn. Möjligen kan dessa barn vara både den 

gravlagdes barn och/eller dennes släktingar. Skulle dock diskussionen ovan om förväxlingen stämma (se kapitel 

5.5.) skulle det däremot kunna vara fler vuxna, med ännu fler barn som är gravlagda.  Detta skulle då möjligen 

kunna betyda att det bör diskuteras om denne hällkista har fungerat som grav under en längre tid och man har 

knutit an till sina förfäder. Det kan även betyda att mannens, som vi idag skulle se det, maka, har gravlagts i 

kistan (Sjöstrand 2012: 38-39). Platsens betydelse skulle kunna ses ur Norás (2001: 387) diskussion kring min-

net. Möjligen har man här knutit an till sina förfäder.  

Stenpackningen som Manneke (1963) återfann i Grötlingbo 13:1 kan påvisa en av de egenskaper hos de 

gotländska hällkistorna som Sjöstrand (2012: 45, 47) tar upp i sin magisteruppsats, likväl som att det tycks vara 

fler än 3-4 individer begravda i hällkistan. Dessa är särdrag för stenkistor från senneolitikum/tidig bronsålder, 

vilket kan betyda att Grötlingbo 13:1 representerar ett senare exempel för detta.  

Sjöstrand (2012: 47) menar att dessa särdrag kan påvisa att återanknytning till platsen och graven. Detta kan 

anses vara en rimlig teori gällande Grötlingbo 13:1. En annan teori är att denna blockpackning kan vara rester 

från en eventuell megalitgrav på platsen, om man jämför med den blockpackning som återfanns vid dösen i 

Tofta socken på Gotland (jfr. Bägerfeldt 1992: 18). Slutligen kan det även diskuteras utifall denna blockpack-

ning är rester från ett förstört röse på platsen, vilket i sin tur knyter an till Sjöstrands (2012: 45) diskussion om 

återanvändning av platsen och graven och att resterna från detta röse skulle representera ett sådant särdrag för 

stenkistor som Sjöstrand belyst. Stenpackningen tycks, enligt rapport och schaktplan (Manneke 1963a; 1963b) 

vara så pass ytlig att den skulle kunna komma från en tid efter hällkistans primära användningsperiod. Även 
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detta anser jag kan relateras till Norá (2001: 387). Det är möjligt att platsen har fungerat som en minnesplats, 

där olika ceremonier/praktiker kan ha utförts.  

Ytterligare ett möjligt fenomen på platsen bör belysas, och det är benens position i hällkistan vid utgräv-

ningen (Manneke 1963a; 1963b).  

I rapporten över utgrävningen skriver Manneke (1963a: 2):  

 
”I kistan hittades ett flertal människoben, troligen efter flera individer (…), samt några djurben. Benen lågo 

kringströdda utan ordning”. 

Man kan förmoda att Manneke menar att benen ej låg i anatomisk ordning, för ser man på bilderna (figurer 

25 och 46) så anser jag att benen i kistan ligger påfallande sorterat. Som tidigare nämnt anser jag att tycks föga 

troligt att Manneke med flera sorterade upp benen på detta sätt innan fotograferingen. Gustavsson (2015: 5) 

påträffade vid analysen fyra stycken underarmsben från vänster sida samt fyra stycken lårben från höger sida, 

alla från vuxna individer. Som tidigare nämnt hör dessa ben till dem som är, enligt påsarnas märkning från 

”Skelett A”, men som jag har diskuterat kan komma från hällkistan. Det kan diskuteras om benen ska ses 

sorterade, både i hur de ligger i förhållande till varandra, men även om det är särskilt utvalda ben som har lagts 

i hällkistan (jfr. Sjögren 2003: 352). Då det dock ej står rapporterat att benen tycks ha legat samlat på hög eller 

särskilt sorterat, har detta ej diskuterats djupare i arbetet.  

Slutligen bör områdets plats i miljön sammanfattas. Under tidigneolitikum, cirka 3500 f.Kr. tycks platsen 

ha legat på en udde med som närmast cirka 190 meter till strandkanten och som längst cirka 350 meter. Cirka 

1750 f.Kr., under senneolitisk tid har vattnet dragit sig tillbaka så pass att det nu är cirka 700 meter mellan 

strandkanten och Grötlingbo 13:1 (jfr. Lantmäteriet & SLU 2015a). Slutligen tycks det som att, under bronsål-

der och hällkistans aktivitetsperiod, cirka 1250 f.Kr., var det cirka 1400 meter till strandkanten (jfr. Lantmäte-

riet & SLU 2015a).  

Lokalens läge var som mest uppseendeväckande under tidigneolitisk tid, nära strandkanten och lokaliserad 

på sluttningen av en mindre höjd. Med tiden skedde regression, vilket ledde till att mer land framkom. Det kan 

dock anses att Grötlingbo 13:1 fortsatte att ha en särskild placering i landskapet (jfr. figurer 9-11). Sjöstrand 

(2012: 44-45) påpekar att de gotländska stenkistorna förmodligen var synbara i landskapet under en längre 

tidsperiod och att de började täckas för till rösen eller stensättningar efter sin primära användningsperiod. Sjö-

strand menar vidare att denna plats sedan förmodligen har haft en viktig roll och har varit en scen för senare 

återbegravningar och ritualer. Detta kanske kan relateras till de härdar, som enligt markägaren (Manneke 

1963:3) påträffats i närheten. Möjligen är de härdar rester av senare aktiviteter, eller kanske de kan spåras 

tillbaka till tidigneolitisk tid.  

Jag anser att mycket tyder på att platsen har varit betydelsefull under en längre tidsperiod och att det var 

sannolikt var en väl utvald miljö av människorna som först tog platsen i bruk. Med eller utan megalitgrav så 

menar jag att detta har varit en plats med det levande, otvingade minne som Norá (2001: 366) menar att vi idag 

har glömt bort.  

6. Diskussion 
En viktig sak som bör utrönas bättre är det osteologiska materialet från hällkistan och ”Skelett A” för att få en 

bättre insikt om benen, och i sådana fall vilka, som har blivit förväxlade.  

Detta till trots har jag dock påträffat vissa frågor som jag anser skulle vara av värde att gå vidare med.  

1. Det osteologiska materialet skulle behöva diskuteras vidare, något som tyvärr ej fick plats i större grad 

i detta arbete.  

2. Det skulle vara väldigt intressant att, om det finns möjlighet i framtiden, göra vidare studier av området 

utanför ruta 8a och 13, på grund av keramiken i grop IV. Detta styrks även upp av rutorna 12 och 13 

och deras keramik samt diskussionen kring möjligen eldpåverkad keramik. Detta blir ännu mer intres-

sant om man beaktar att det har påträffats härdar i närheten av anläggningen (Manneke 1963: 3). Vidare 

studier och undersökningar skulle även möjligtvis kunna påvisa om det har funnits en megalitgrav på 

platsen eller i dess närområde samt om det finns rester av stolphål som sedermera kan argumentera för 
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ett boplatslager. Att det dessutom har återfunnits stenyxor samt keramik i området enligt Riksantikva-

rieämbetet (2015) anser jag är ytterligare argument för vidare undersökning av platsen för att se om fler 

fynd kan påträffas. 

3. Det skulle vidare kunna studeras och diskuteras om groparna i ruta 5 representerar mörkfärgningar i 

sanden, likt de mörkfärgningar som påträffats i kontext med hällkistan. Dessa skulle då kunna vara rester 

från en hällkista och vara i kontext med ”Skelett A” (SKA). 

4. Vidare studier av lidardata över närområdet skulle möjligen kunna ge indikationer på om det har funnits 

några stenkonstruktioner, exempelvis rösen eller stensättningar i närheten som även detta skulle kunna 

knyta an till att området har varit en väl använd plats under bronsålder. Vidare studier av området kan 

möjligen även påvisa tecken på att det kan ha funnits en megalitgrav, sannolikt en dös, i närheten.   

5. Då min magisteruppsats utgick ifrån att göra en detaljerad studie av den gotländska, tidigneolitiska ke-

ramikens dekorer hann jag tyvärr ej med att göra vidare studier av keramiken. Det skulle vara intressant 

att studera keramiken från Suderkvie utifrån dess tjocklek (till exempel på bukskärvor) och mynnings-

storlekar. Detta skulle då även vara på oornerad keramik. Detta skulle sedan vara intressant att göra på 

övriga lokaler från trattbägarkulturen på Gotland och sätta de i relation till varandra. Det skulle då kanske 

kunna vara möjligt att se om det finns skillnader och möjligen även likheter, gällande vardaglig keramiks 

användningsområde samt keramik som kan ses ha haft en mer rituell funktion. 

Det kommer i framtiden att komma intressant information om Grötlingbo 13:1. Martinsson-Wallin har 

skickat in keramikskärvor från bland annat Grötlingbo 13:1 för XRF-analys samt tunnslip.  

Utöver detta ingår osteologiskt material från hällkistan, ”Skelett A” (SKA) samt från de spridda benen ut-

anför hällkistan i ATLAS-projektet via Magdalena Fraser, Helene Martinsson-Wallin samt Paul Wallin. 

Materialet från Grötlingbo 13:1 kommer därmed möjligen genomgå aDNA-analys.  

7. Resultat 
Hur var lokalen Suderkvie från trattbägarkulturen placerad i landskapet under tidigneolitikum? 

Under senare delen av tidigneolitikum, cirka 3500 f.Kr. var denna lokal placerad på en sluttning av mindre höjd 

på en udde med cirka 90 meter till strandkanten som kortast avstånd och med ett längsta avstånd på cirka 350 

meter. Lokalen var även placerad på Gotlands sydligaste del och kan därmed ha spelat en roll vid kontakter 

kring Östersjön. 

Kan lokalen ge en djupare förståelse av den gotländska trattbägarkulturens samhälle och rituella 

verksamhet? 

Lokalen som kan spåras till trattbägarkulturen under senare delen av tidigneolitikum, cirka 3500-3350 f.Kr. 

påvisar en betydelsefull, sannolikt rituell innebörd utifrån främst dess keramik. Keramiken har diskuterats vara 

avancerad och med en karaktär som kan jämföras med ”megalitkeramik” och den vanligaste ornamentiken är 

intryck av tvinnat snöre. Keramiken i det östra hörnet av utgrävningsområdet tycks skilja sig i jämförelse med 

resterande keramik, vilket ger indikationer på att vidare undersökningar utanför områdets östra del är av in-

tresse. Platsens läge samt att den tycks ha varit i bruk under lång tid efter trattbägarkulturen, med en större, 

ceremoniell innebörd, talar för att platsen var väl utvald. Det har vidare diskuterats, utifrån keramik som på-

träffats på platsen, om det där kan ha funnits en megalitgrav och det har överlagts om detta kan ha varit en dös. 

Det skulle i sådana fall vara ytterligare ett bevis för att trattbägarkulturens seder hade starkare fäste på Gotland 

än vad som tidigare har kunnat ses utifrån dösen/dösarna i Tofta socken. Det har dock ej framkommit några 

säkra bevis för en megalitgrav på platsen i denna undersökning, utan platsen kan ha varit något tidigare än den 

period som dösar restes. Grop IV och V som har daterats till tidigneolitisk tid (Possnert & Pettersson 2015) 

påvisar dock utifrån innehåll en möjligt rituell praktik. 

Vilken datering har hällkistgraven 1/59 och finns det spår av att graven har återanvänts under senare tid? 

Hällkistan dateras till bronsålder, cirka 1400-1100 f.Kr. Något som är intressant är att graven som påträffats 

utanför har daterats till senneolitisk tid, cirka 1980-1770 f.Kr. (jfr. Possnert & Pettersson 2015). Detta talar för 

att lokalen har brukats som en plats för begravning under en längre tid. Det har även påträffats ett silvermynt 

från 1400-tal i kulturlagret. Det går dock ej att säga om det har varit medvetet eller omedvetet deponerat.  
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8. Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att göra en mikroanalys av det tidigneolitiska kulturlagret och diskutera kring 

dess relation till hällkistan som är belägen på fastigheten Suderkvie 5:1 (f.d. Suderkvie 1:14) i Grötlingbo 

socken på Gotland. Syftet var vidare att göra en landskapsstudie av lokalen och närområdet för att få en bild av 

hur platsen har sett ut under tidigneolitikum, senneolitikum samt bronsålder. Syftet var även att diskutera kring 

det osteologiska materialet från människor som påträffats i och utanför hällkistan.  

De arkeologiska fynden har diskuterats utifrån relationer till varandra samt det osteologiska materialet. Ke-

ramiken har vidare analyserats och diskuterats.  

Det osteologiska materialet har översiktligt diskuterats utifrån den analys som Anders Gustavsson utförde 

2014-2015. Vidare diskussion av det osteologiska materialet är av intresse. 

Landskapsstudien har gjorts utifrån den nya lidardatan som har publicerats av Lantmäteriet m.fl. samt utifrån 

en diskussion kring strandlinjeförskjutningen på Gotland.  

En diskussion har dock förts kring att lokalen har varit i bruk från senare delen av tidigneolitikum, senneoli-

tikum och bronsålder. Det har vidare diskuterats ifall individerna begravda i hällkistan representerar en familj 

med betydelse i samhället, eller om det kan spåras en återanknytning till det förgångna, möjligtvis förfäder. 

Stenpackningen vid hällkistan talar vidare för fortsatt, sannolikt ceremoniellt bruk av platsen. 

Utifrån keramiken har jag diskuterat att det eventuellt har funnits en megalitgrav på platsen och att de tidig-

neolitiska dateringarna tyder på att det i sådana fall bör ha varit en dös. Detta skulle betyda att seden med 

megalitbyggandet har haft starkare fäste på Gotland än vad som tidigare har gått att se utifrån den enda got-

ländska dösen alternativt de enda två dösarna i Tofta socken. Detta skulle sedermera betyda att det har funnits 

två olika praktiker vid användandet av dösar på Gotland, en där man har deponerat keramik vid dösen och en 

praktik där man ej har deponerat keramik. Lokalen har utifrån denna diskussion samt den särskilda keramiken 

sannolikt haft en stor betydelse för den gotländska trattbägarkulturens rituella värld.  

Lokalen har under tidigneolitisk tid (cirka 3500 f.Kr.) legat på en mindre sluttning på en udde och som 

närmst cirka 90 meter till strandkanten. Under slutet av senneolitikum (cirka 1750 f.Kr.) har lokalen legat som 

närmast cirka 700 meter till strandkanten och under bronsålder (cirka 1250 f.Kr.) har denna sträcka ökat till 

cirka 1400 meter.  

Mycket talar för att Grötlingbo 13:1 har haft stor betydelse för människorna under en lång tid. Det tycks 

även som att platsen placering i landskapet tycks ha varit väl utvald av de första människorna som brukade 

lokalen.  
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12. Bilagor. 
Följande kapitel kommer utgöras av bilagor till uppsatsen.   

Bilaga 12.1. Strandlinjeförskjutningen på Gotland 

Strandlinjeförskjutningen på Gotland diskuteras bland annat av Wehlin (2013). Han belyser hur komplext detta 

fenomen är genom olika tider på Gotland, då ön har stigit upp ur havet i olika tempon på norra och södra 

Gotland.  Detta har pågått under en lång tid. Man har bland annat studerat Ancylussjöns strandvallar (daterade 

till cirka 7000 f.Kr.) och sett att dessa ligger cirka 45 meter högre än dagens vattennivå på norra Gotland medan 

de på södra Gotland enbart cirka 20 meter över den vattennivå som finns där idag. Detta jämnades dock ut 

något och när Litorinahavets stränder var som högst, d.v.s. cirka 5000 f.Kr. så skiljde det sig cirka 15 meter 

mellan öns norra och södra stränder (Wehlin 2013: 93; jfr. Munthe 1910: 115).  

 
Figur 47.  Karta över Litorinahavets gränser på Gotland. Efter Munthe 1910: 115. 

Wehlin (2013: 94-95) menar att SGU’s (2015a) modell över strandlinjenivån för Gotlands forntid bör omprövas 

utifrån olika studier på ön. Detta har uppmärksammats i samband med utgrävningar på sannolikt strandbundna 

bronsålderslokaler på Gotland. Utifrån dessa kan det anses att havsnivån har legat än högre under bronsåldern 

än SGU’s (2015a) modell (Wehlin 2013: 94-95; jfr. bl.a. Martinsson-Wallin & Wehlin 2010: 20-21; Wehlin 

2010: 94-95).   

Detta är dock en diskussion kring bronsåldern, men det är något som man bör ha i åtanke även när det gäller 

neolitisk tid. Wehlin (2013: 95) menar att SGU’s modell (2015a) för strandlinjeförskjutningen i relation till 

närliggande fornlämningar vars datering är känd kan vara tillräckligt för att få en bra bild av berörda tidsperiods 

havsnivå. Detta i väntan på att Lantmäteriet utarbetat en ny nationell höjdmodell, ett arbete som enligt Lant-

mäteriet (2015b) uppskattas vara färdig 2015. Wehlin (2013: 95) påpekar även att man bör ha i åtanke att 

strandbundna fornlämningar från bronsåldern tycks ha legat cirka 1 högre än SGU’s modell. På grund av att 
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datan från SGU anses daterad kommer jag att använda lidardatan (Lantmäteriet & SLU 2015a) och utgå från 

strandbundna kulturlager i området för att försöka få fram en modell som jag sedan jämför med SGU’s modell 

och Wehlins kommentarer om denna.  

 
Figur 48.  Modell av Litorinahavets stormstrandlinjer på Ajvide.  

Efter Österholm 2008: 16. 

Ytterligare någonting att ha i åtanke vid arbete med strandlinjeförskjutningen är de transgressionsfaser och 

stormstrandlinjer som kan ses i kulturlager från forntida strandområden, detta diskuteras av Österholm (1989: 

8-10). Ett exempel på hur sådana kan se ut ges av Österholm (2008: 16) utifrån Litorinahavets stormstrandlinjer 

på den mellanneolitiska lokalen Ajvide i Eksta socken på Gotland (figur 48). Österholm (1989: 10-12) fram-

håller även att strandlinjeförskjutningen inte har skett linjärt utan att eftersom det har skett utifrån havets rörel-

ser har detta lett till olika transgressionsfaser. Hon understryker att detta bland annat kan resultera i att dessa 

lager kan täcka över till exempel strandboplatslager. Detta kan i sin tur resultera i att två strandbundna boplatsla-

ger kan ligga ovanpå varandra trots att dessa kan skiljas åt i tid.   

12.1.2. Diskussion kring modellering för strandlinjer 

På grund av att detta är en uppsats på enbart 15 hp samt menat som en mikrostudie av Grötlingbo 13:1 bör min 

analys enbart ses som en preliminär strandlinjemodell för stenåldern i området då ett större och djupare arbete 

för detta skulle vara av vikt. Jag har även diskuterat utifrån de kulturlager som jag anser som säkrast att använda 

för en sådan diskussion. Jag anser dock att jag har kunnat diskutera fram en jämförelse mellan kulturlager i 

området samt SGU’s (2015a) modell. 

För att kunna föra en diskussion kring strandlinjerna har jag utgått från följande fynd och fornlämningar:  

Hablingbo 112:1 är en plats med kulturlager från neolitisk tid men det har även påträffats lager som åter-

fanns enbart några enstaka meter under Litorinagränsvallen och Österholm menar att det var enbart något årtu-

sende efter Litorinamaximum som kulturlagrets nedre delar överlagrades. Hon menar därmed att detta kultur-

lager representerar en mesolitisk boplats som låg på stranden och brukades cirka 5000 f.Kr. (Österholm 1989: 

128, 133) 

Enligt schaktplan (Österholm 1989: 37) ska detta område ligga på södra delen av utgrävningsområdet, men 

Österholm (1989: 129) skriver dock som bildförklaring för fosfatkartering av utgrävningsområdet att av de tre 

boendeperioderna, är den som låg längst söderut också den yngsta.   

Jämför man ovanliggande information om en mesolitisk strandliggande boplats från cirka 5000 f.Kr. stäm-

mer detta tämligen bra med en strandlinje på 12,5 meter, vilket även stämmer relativt väl med SGU’s modell 

(2015a) som påvisar en strandlinje på 13 meter för 5050 f.Kr. Detta stämmer dock ej riktigt överens med vad 

som är satt som Litorinamaximum på denna del av Gotland, cirka 15 meter (Munthe 1910: 115).  

Man bör ha i åtanke att boplatsens södra del ligger cirka 65 meter från strandkanten vid en strandlinje på 

12,5 meter och att en cirka 1-meters intervall bör räknas in då vattnet genom tid både har dragit sig tillbaka, 

men även stigit. Av denna anledning kan man tänka sig att höja strandlinjen till 13-13,5 meter för tidsperioden 

cirka 5000 f.Kr. 

Grötlingbo 54:1. Detta är ett kulturlager från bland annat neolitikum som återfanns på fastigheten Rojrhage 

1:1 (Rundkvist m.fl. 2004: 4). Enligt Lantmäteriets och SLU’s (2015a) lidardata tycks kulturlagret ligga på 

cirka 11 meter över havet.   

Rundkvist (Rundkvist m.fl. 2004: 7, 11-13, 31) har undersökt keramik från detta kultur-lager och bedömer 

att den härrör från trattbägarkulturen, gropkeramiska kulturen samt stridsyxekulturen. Han menar att den tidig-

neolitiska keramiken härrör från sent tidigneolitikum period I (d.v.s. senare delen av 3950 – 3650 f.Kr.). Jag 
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anser dock utifrån att ha studerat hans fotografier (Rundkvist m.fl. 2004: 12) att en skärva påminner om keramik 

från Grötlingbo 13:1, som jag (Lidman 2014a) har diskuterat tidigare där jag menade att den typen av keramik 

från Grötlingbo 13:1 kan ha härrört till senare delen av tidigneolitikum (d.v.s. 3650 – 3300 f.Kr.). Möjligen 

kan Grötlingbo 54 ha varit aktiv under olika perioder inom tidigneolitikum.  

Grötlingbo 54:1 har även kulturlager från senare delen av mellanneolitikum A samt tidig senneolitikum 

(Rundkvist m.fl. 2004: 31). I Rundkvists (2002: 39) rapport har han även en tabell med 14C-dateringar, varav 

dessa representerar mellanneolitikum, senneolitikum samt järnålder. 

Rundkvist m.fl. (2004: 31) påpekar att kulturlagren från Rojrhage 1:1 bryter mot det bosättningsmönster för 

stenåldern som Österholm (1989: 173-180; 191-194) lade fram i sin avhandling. De (Rundkvist m.fl. 2004: 31) 

påvisar bland annat att det fanns aktivitetsytor vid den tidigneolitiska kusten.  

Grötlingbo 55:2. Enligt lidardatan (Lantmäteriet & SLU 2015a) ligger detta kulturlager på 10 meter över 

havet och Waldemar Falck (1971) skriver i rapporten från utgrävningen att detta var ett boplatslager som låg 

direkt ovanpå steril sand med svallade kalkstenar. Han bedömde keramiken i kulturlagret som gropkeramik. 

Rundkvist (2004: 6) påpekar att han har försökt bekräfta detta till sin avhandling då det ej återfanns några 

beskrivningar eller avbildningar av keramikmaterialet, men att han ej lyckades få tag på materialet.  

Då det gropkeramiska kulturlagret ligger direkt ovanpå ett, som jag tolkar det, sandstrandslager, bör det 

således ha varit direkt på stranden de första människorna bosatte sig under mellanneolitisk tid.  Detta bör då 

förmodligen ha skett när strandlinjen låg på minst 10,5 meter över dagens nivå.  

Näs 17:1. Detta är lämningar från en gropkeramisk, mellanneolitisk boplats som enligt Österholm låg vid 

stranden vid dagens Burgsviken. Hon skriver att denna boplats användes under senare delen av mellanneoliti-

kum (Bl.a. Österholm 1989: 140; jfr. Rundkvist m.fl. 2004: 6). Erik Palmgren (muntl. medd. 2015) som har 

studerat text och bilder av keramiken från Gullrum samt forskar kring neolitiska föremål och deras relationer 

till kontakter kring Östersjön menar att denna lokal hellre bör ses som att härröra till mellanneolitikum A. Han 

baserar detta bland annat på att det inte finns någon snörornerad keramik från lokalen, vilket han menar bör ha 

funnits under mellanneolitikum B.  

Lokalen ligger enligt lidardatan (Lantmäteriet & SLU 2015a) på cirka 11 meter över havet, vilket dock tycks 

vara för högt för att vara en strandbunden, senmellanneolitisk boplats och modeller påvisar istället att den ligger 

cirka 80 meter ifrån strandkanten vid en strandlinje på 10,5 meter. 

Sammanfattningsvis kan följande konklusion redovisas: 

Då jag ej har påträffat någon mer precis datering av kulturlagret från Grötlingbo 55:2, samt att SGU’s modell 

stämmer väl för mesolitisk tid, får jag sätta en eventuell datering för Grötlingbo 55:2 till början av mellanne-

olitikum, d.v.s. cirka 3300 – 2700 f.Kr. En strandlinje enligt lidardatan (Lantmäteriet & SLU 2015a) på 10-

10,5 meter över havet skulle då kunna användas, detta lager blir då, enligt en strandlinjemodell, placerad på en 

strand. På grund av att jag anser att boplatslagret tycks ha legat direkt på ett sandstrandlager bör det dock vara 

säkrast att välja 10,5 meters nivå på strandlinjen. Återigen ska man ha i åtanke att det bör ha skett transgress-

ioner och regressioner även under en ”kortare” period på cirka 250 år. En strandlinje på 10,5 meter skulle kunna 

motsvara cirka 3250 f.Kr. och vara 1 meter över SGU’s modell.  

Då Rundkvist m.fl. (2004: 4, 31), enligt min tolkning, menar att majoriteten av kulturlagret från Rojrhage 

1:1 (Grötlingbo 54:1) har legat vid kusten samt att det äldsta kulturlagret kommer från senare delen av tidigne-

olitikum I, påvisar lidardatan att en strandlinje på 11,5 meter (som är 0,5 meter högre än SGU’s modell för 

cirka 3750 f.Kr.) skulle stämma överens med det tidigneolitiska kulturlagret. Fastigheten Rojrhage 1:1 utgör 

enbart en del av kulturlagret som återfinns på Riksantikvarieämbetets (2014) GIS-data och enligt mina studier 

tycks den delen ligga på land och är en bit av den sydostliga delen av kulturlagret.  Även 12 meter skulle 

förmodligen fungera, men den modelleringen känns dock för osäker för att utgå från då en alltför stor del av 

kulturlagret då återfinns i vattnet.  

Utifrån föregående diskussion anser jag att för det mesolitiska kulturlagret kan SGU’s modell (2015a) fun-

gera, jag satte dock strandlinjen på 0,5 meter lägre för att säkerställa att inget av kulturlagret låg i vatten, men 

det tycks som att man skulle kunna öka på cirka 0,5-1 meter från tidigneolitikum och framåt. Detta är enbart 

en generell diskussion och vidare studier skulle kunna påvisa annat (till exempel om Grötlingbo 55:2), men 

detta stämmer rätt väl överens med SGU’s modell (2015a) samt Wehlins (2013: 95) diskussion om denna. Det 
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är även svårt att avgöra hur nära strandkanten en lokal har varit och det finns således även riska att modelle-

ringarna påvisar placeringar för nära strandkanten.  

 
Figur 49. Modellering över en mesolitisk strandlinje (cirka 5000 f.Kr.) vid Hablingbo 112:1. Efter Lantmäteriet & SLU 

(2015a) och Riksantikvarieämbetet (2014). 

 
Figur 50. Modellering av tidigneolitisk strandlinje (cirka 3750 f.Kr.) vid Grötlingbo 54:1. Efter Lantmäteriet & SLU 

(2015a) och Riksantikvarieämbetet (2014). Figur 51. . Modellering av mellanneolitisk strandlinje (cirka 3250 f.Kr.) vid 

Näs 17:1 och Grötlingbo 55:2. Efter Lantmäteriet & SLU (2015a) och Riksantikvarieämbetet (2014). 
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Bilaga 12.2. Tabell för kontexter och dess djup  
Här nedan redovisas en tabell för de stratigrafiska nivåerna för gropar, fynd och andra kontexter från lokalen.   

Tabell 3. Tabell för djup på Grötlingbo 13:1. Efter Manneke 1963a). 

Kontext 

Förklaring 

(Manneke 

1963a) 

Rapport (Manneke 

1963a) 

Grop I   

Ca 50-75 cm under 

markytan 

Grop II   

Ca 50-70 cm under 

markytan 

Grop IIA   

Ca 50-70 cm under 

markytan 

Grop III   

Ca 50-65 cm under 

markytan 

Grop IV   

Ca 60-90 cm under 

markytan 

Grop V   

65-80 cm under 

markytan 

Grop VI   

Ca 65-73 cm under 

markytan 

Grop VII   

ca 60-70 cm under 

markytan 

Grop VIII   

ca 60-70 cm under 

markytan 

Grop IX   

ca 60-70 cm under 

markytan 

Grop X   

ca 60-70 cm under 

markytan 

F1 

Hängsmycke, 

genomborrad 

tand. Ev. hund - 

F2 Lerpärla? ca 50 cm under markytan 

F3 Smältbrons 45 cm under markytan 

F4 Bronstråd - 

F5 "Lerkula" ca 50 cm under markytan 

F6  

Keramik-

skärvor 

ca 60-70 cm under 

markytan 

F7 

Sten, ev. bear-

betad - 

F8 Keramikskärva ca 40 cm under markytan 

F9 Bronsbleck 20 cm lägre än F1 

F10 Mynt ca 50 cm under markytan 

F11 

Keramik, 

brända ben och 

kol Grop under tröskelstenen 

Koncentration A   Brända ben 

20-10 cm över kanten för 

norra gavelhällen 

SKA Kranium   - 

SKA ben   - 
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SKA Ben   - 

Häll hällkistans norra sida   Ca 10-15 cm (höjd) 

Häll hällkistans norra sida   Ca 10-15 cm (höjd) 

Häll hällkistans västra sida   Ca 70 cm (höjd) 

Häll hällkistans västra sida (botten?)   - 

Häll hällkistans västra sida   Ca 70 cm (höjd) 

Häll hällkistans västra sida (inre 

kantsten)   Ca 70 cm (höjd) 

Häll hällkistans södra sida   Ca 70 cm (höjd) 

Häll hällkistans östra sida   Ca 60 cm (höjd) 

Häll hällkistans östra sida   Ca 60 cm (höjd) 

Häll hällkistans östra sida (inre kant-

sten)   Ca 70 cm (höjd) 

Ben hällkistan   - 

Ben hällkistan   - 

Ben hällkistan   - 

Topp kalkhäll vid SKA   - 

Topp "tröskelsten"   

I höjd med kanthällens 

nedre kant 

Topp sten vid "tröskelsten", i grop   - 

Topp sten vid "tröskelsten", i grop   - 

Stenpackning   - 

 



50 
 

Bilaga 12.3. Information om groparna.  

Nedan följer en presentation av groparna som påträffades på Grötlingbo 13:1. Dessa presenteras utifrån en 

tabell.  

Tabell 4. Groparnas spridning, storlek och djup. Efter Manneke (1963a; 1963b) . 

Grop Ruta Cirka storlek cirka djup (centimeter) 

I 12 70 centimeter diameter Ca 50-75 cm under markytan 

II 12 60 centimeter diameter Ca 50-70 cm under markytan 

IIA 8 & 12 50-60 centimeter diameter Ca 50-70 cm under markytan 

III 8, 8a, 12, 13 50-70 centimeter diameter Ca 50-65 cm under markytan 

IV 13 70 centimeter diameter Ca 60-90 cm under markytan 

V 5 50 centimeter diameter Ca 65-80 cm under markytan 

VI 5 Ungefär som V Ca 65-73 cm under markytan 

VII 5 (samt utanför 5) 60-80 centimeter diameter ca 60-70 cm under markytan 

VIII 
5 & 9 

Längd: ca 170 centimeter. 

Bredd: 5-25 centimeter ca 60-70 cm under markytan 

IX 
5 

Längd: ca 110 centimeter. 

Bredd: 5-25 centimeter ca 60-70 cm under markytan 

X 5 30-50 centimeter diameter ca 60-70 cm under markytan 
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Bilaga 12.4. Tabell och diagram över arkeologiskt och osteologiskt material. 
Här redovisas en översiktlig tabell för fynden från Grötlingbo 13:1 samt diverse diagram som på grund av 

platsbrist ej kunde tas med i uppsatsen.  

Tabell 5. Tabell över fynden från Grötlingbo 13:1. Efter Manneke 1963a; Gräslund 1964; Lidman 2014b. 

Fynd Antal 

Bronsföremål 1 

Bronsbleck 1 

Smältbrons 1 

Lerpärla? 1 

Lerkula 1 

Bergartsyxa 1 

Ornerade keramikskärvor 124 

Oornerade keramikskärvor Cirka 1272 

Flintavslag Cirka 70 

Sandstensfragment 1 

Kol Cirka 109 fragment 

Spån, flinta 2 

Avslag/avfall, flinta 22 

Flisa av slipat bergartsföremål 1 

Föremål, flinta 1 

Avslag/avfall, kvarts/-it 2 

Nötskal 61 fragment 

Fragment, mynt 1 

Genomborrad tand 1 

Skrapa, flinta 1 
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12.4.1. Diagram över arkeologiskt material 

Nedan följer diagram över det arkeologiska materialet från rutorna inklusive hällkistan. 

 
Figur 52. Fördelning av de fynd som påträffats i hällkistan (Efter Manneke 1963a; Gräslund 1964; Lidman 2014b).  

 
Figur 53. Fördelning över vikt på all ornerad och oornerad keramik på rutorna. Obs! Även de som kan vara från 

samma kärl. Efter: Manneke 1963a; Lidman 2014b. 

40

100

3 8,6 6 10
1

0

20

40

60

80

100

120

Fördelning av fynd i hällkistan 
(rutorna 6/7/10/11)

60
200 70 90

1300

230
0 0

220 350
70

300
600

34,8 33,4 5,3 36,3 11,7 67,3 26 18,6 41,2 15 52,4 95,5

0

500

1000

1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fördelning keramik i rutorna från 
matjordslagret och det svarta 

sandlagret. Beräknat efter vikt 
(gram). 

Oornerad keramik vikt Ornerad keramik vikt



53 
 

 
Figur 54. Fördelning av ornerad keramiks skärvtjocklek i rutorna samt groparna. Efter Lidman 2014b. 

12.4.2. Diagram över osteologiskt material.  
Nedan följer diagram för det osteologiska materialet. Dessa är upprättade utifrån en excelfil som Gustavsson 

(2015b) utarbetat.  

 

Figur 55. Fördelning av osteologiskt material i koncentration A. Efter Gustavsson (2015b).  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 IV V VIII

Fördelning tjocklek på ornerad 
keramik i rutorna och groparna. 

4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm

10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm

175

1

1
174174

175

Fördelning av ben i rutorna 
2/3/6/7 (Koncentration A).

Brända ben Animalt Brända ben animalt

Ben indet. art Brända ben indet. art Ben antal



54 
 

 
Figur 56. Fördelning av antal ben i rutorna från matjordslagret och det svarta sandlagret. Efter Gustavsson (2015b). 

 

 
Figur 57. Fördelning av antal ben i hällkistan. Efter Gustavsson (2015b). 
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Figur 58. Fördelning av antal ben från SKA. Efter Gustavsson (2015b). 

 
Figur 59. Översikt över fördelning av ben i groparna. Efter Gustavsson 2015b. 

 
Figur 60. Översikt över fördelning av brända/obrända ben i groparna. 

Efter Gustavsson 2015b. 
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Bilaga 12.5. Sammanställda tabeller för dekorer och kompositioner 

Här följer två stycken sammanställda tabeller för dekor och kompositioner som jag såg när jag arbetade med 

materialet till min magisteruppsats (Lidman 2014a; 2014b).  

Följande referenser har använts till dessa dekorer och kompositioner (jfr. Lidman 2014a: 124): 

Martinsson-Wallin (arkivmaterial n.d.) 

Amanda Kjellberg & Niklas Ytterberg 1996: 93-103 

Wallin 1984 

Stilborg 2002b: 64-65 

Fredrik Hallgren 2008: 147 

Sten Florin m.fl. 1958: 81, 83, 136  

Louise Cederschiöld 1962: 35 

Tabell 6. Tabell över den totala fördelningen av dekor på keramiken från Grötlingbo 13:1.  
Observera att detta är även de som sannolikt kommer från samma kärl. 

Dekor Antal keramikskärvor 

Tvinnat snöre 103 

Streck okänd riktning <20 mm.  34 

Rakt streck <20 mm. 20 

Cylindrisk grop ≥3-<7 mm. 12 

Snedstreck <20 mm. 7 

Konisk grop ≥3-7 mm. 6 

Rak linje ≥20 mm. 6 

Konisk grop ≥7 mm. 5 

 Linje okänd riktning ≥20 mm. 5 

Ovalt intryck 5 

Yttäckande, oregelbundet intryck 4 

Parstämplade intryck 3 

Punkt <1,5 mm.  3 

Mejselintryck 3 

Oregelbunden grop 3 

Rektangel 2 

"Lansettform" 2 

Eventuellt "Knäckebrödsdekor" 2 

Cylindrisk grop ≥7 mm. 1 

Sned grop 1 

Bågform 1 

Spetsformigt intryck/streck 1 

Triangulärt intryck 1 

Hål genom kärlvägg 1 

Svängda, triangulära intryck 1 

Eventuellt taggtrådsornering 1 
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Tabell 7. Tabell över den totala fördelningen av kompositioner för dekoren på keramiken från Grötlingbo 13:1.  
Observera att detta är även de som sannolikt kommer från samma kärl. 

 
 

 

 

 

 
 

Kompositioner 

Antal keramik-

skärvor 

Tvinnat snöre + streck/linje 31 

Tvinnat snöre olika riktningar 16 

Tvinnat snöre olika riktningar + streck/linje 8 

Tvinnat snöre mynning + tvinnat snöre olika riktningar på skärvan 2 

Streck/linjer olika riktningar 1 

Bågform mynning + tvinnat snöre på skärvan olika riktningar 1 

Streck olika riktningar på mynning + streck/linje på skärvan 1 

Parstämplade intryck + oregelbundet formad grop 1 

Eventuellt "Knäckebrödsdekor" + yttäckande, oregelbudna intryck 1 

Streck/linje + mejselintryck 1 

Streck/linje utsida + streck/linje insida 1 

"Ojämna" streck mynning + tvinnat snöre olika riktningar på skärvan + rektangulärt, 

ytligt intryck på skärvan 1 

Streck mynning + tvinnat snöre olika riktningar på skärvan 1 

Tvinnat snöre + punkt + streck/linje olika riktningar 1 

Parstämplade intryck + ovala intryck 1 

Tvinnat snöre på mynning + tvinnat snöre på skärvan 1 

Gropar + "lansettformiga" intryck 1 

Tvinnat snöre olika riktningar + ovalt intryck 1 

Streck mynning + tvinnat snöre skärvan 1 

Triangulära intryck + svängda triangulära intryck 1 

Ovala intryck + streck/linje + grop 1 

Streck i √-liknande komposition 1 

Streck/linje + punktintryck 1 

Tvinnat snöre på mynning + tvinnat snöre olika riktningar på skärvan + grop + rek-

tangel + streck/linje 1 

Ovala intryck på mynning + punktintryck på skärvan 1 

Grop + hål i kärlvägg 1 


