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Figur 1.  Översiktskarta över Licksarve 2:1 (Raä Tofta 27:1).Tofta 14:3 indikerar läget för 
dösen i Ansarve. Grafik:  Anton Uvelius. 
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1. Inledning 

Stensättningen belägen på ägan Licksarve 2:1 (Tofta 271) tolkades år 1910 som en dös (Figur 
1 & 2), men under 1920-talet (Hansson 1927) omtolkades den till att vara en förstörd 
skeppssättning. Under senare tid har diskussionen om konstruktionens ursprungsfunktion åter 
aktualiserats, eftersom Gotlands hittills enda säkerställda dös belägen i Ansarve har 14C 
dateraterats till ca 3300-2800 f.Kr. Eftersom konstruktionen i Licksarve ligger endast ca 2 km 
från Ansarve kan det vara på sin plats att undersöka om även denna stensättning skulle kunna 
få en liknande datering och om den åter bör omvärderas och faktiskt är en dös (Wallin & 
Wehlin 2010: 31, Wallin 2018: 1). Utgrävningen av stensättningen under våren 2018 utfördes 
med hjälp av mastersstudenter på Uppsala universitet, Campus Gotland, där Docent Paul 
Wallin och Doktorand Alexander Sjöstrand var fält- och kursansvariga.  
 

 

Figur 2. Foto av de 
uppresta stenarna i 
Licksarve från tidigt 1900-
tal. Foto: Oscar 
Wennersten. Gotlands 
museum. 
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1.1 Syfte och målsättning 
Syftet med utgrävningen av stenkonstruktionen vid Licksarve 2:1 (RAÄ Tofta 27:1) var att 
försöka datera anläggningen, genom att specifikt undersöka rummet mellan de resta stenarna 
och det absoluta närområdet utanför dessa. Målet med undersökningen var att hitta artefakter 
som var möjliga att datera och/eller ekofakter av kol, nötskal och ben i icke omrörda, 
stratigrafiskt avgränsade kontexter (Wallin 2018: 2). Ytterligare ett mål var att undersöka om 
stenarna har omgivits av en förhöjning/plattform som inte syns idag men som finns indikerad 
på en teckning från år 1876 (Figur 3). Stenarnas höjdmått avviker i dag något från de som 
uppgavs 1978, eftersom de är lägre. Detta skulle kunna bero på att jord påförts i samband med 
att en lada uppfördes i stenarnas absoluta närhet (Wallin 2018: 2). 
 

 
 

1.2 Metod och genomförande 
Undersökningen av Licksarve 2:1 (RAÄ Tofta 27:1) har utförts med single context 
grävmetod, vilket innebär att schaktet undersöktes genom enskilda kontexter som följer 
stratigrafin, både naturligt och av människor skapad. Dessa enskilda kontexter 
dokumenterades med hjälp av kontextblanketter där varje ny kontext benämndes som 
nedgrävning, lager, fyllning eller konstruktion. Schaktet och kontexter dokumenterades även 
med plan- sektionsritningar och fotografier (både enskilda och för 3d modellering d.v.s. serier 
av fotografier som jämkas ihop till en modell) samt inmätningsinstrument (totalstation och 
GPS). In situ fynd har mätts in med totalstation eller GPS och övriga fynd har samlats in och 
sorterats efter kontext och fyndområde. Efter avslutad grävning har schaktet och 
konstruktionen av stensättningen lagts igen och marken återställts i största möjliga mån till sitt 
ursprungliga utseende. 

Figur 3. Teckning över de resta stenarna från 1876. ATA, Stockholm. 
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1.3 Fyndhantering 
Relevanta In situ fynd mättes som tidigare nämnt in med totalstation och GPS, övriga fynd 
samlades in och sorterades efter kontext och fyndområde. Fynden sorterades i efterarbetet 
efter typ och material, varav de även vägdes och mättes när det var möjligt. De fynd som inte 
har gallrats bort (på grund av att de var recenta, t.ex. (Figur 4) kommer packas och skickas till 
Gotlands Museum efter museets föreskrifter. 
 

 
 
 

Figur 4. Ett antal recenta fynd såsom glas och järnfragment påträffades. Här en järnskoning 
till en spade. Kanske gick den sönder vid plundring i slutet på 1800-talet… 
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2. Bakgrund och forskningshistorik 

Stensättningen i Licksarve 2:1 har tidigare tolkats som en dös (megalitgrav) och kom senare 
att omtolkas till att den är resterna av en förstörd skeppssättning som nu åter aktualiserats till 
att det kan ha varit en dös (Wallin & Wehlin 2010: 23ff). Att konstruktionen har fått olika 
tolkningar beror dels på hur den ser ut d.v.s att den består av tre stora djupt förankrade stenar 
som bildar en rektangulär kammare, samt av en något mindre sten som kan tolkas ha utgjort 
en ”tröskelsten”. 
      Den första dokumenterade informationen om stensättningen finns från år 1876 och 
utfördes av skolläraren Anders Westmark då han hjälpte bonden på Licksarve med en  
ansökan om att ta bort stenarna eftersom de ville uppföra en lada på platsen (Wallin & Wehlin 
2010: 24). Ansökan om att ta bort stenarna nekades, men ladan byggdes och fanns kvar på ett 
fotografi av platsen från tidigt 1900-tal. På fotografiet, som är signerat ”Wennersten” som var 
utsänd från museet, benämns stensättningen som en ”dös” (Wallin & Wehlin 2010: 25).  
      Området kring stensättningen har vid två tillfällen varit undersökt av arkeologen Gunilla 
Wickman-Nydolf från Gotlands Museum. Den ena grävningen utfördes år 2008 på grund av 
att ett kabelschakt skulle dras ett par meter väster om stensättningen. Där kabeln skulle grävas 
ned gjordes en arkeologisk undersökning, vilken inte uppvisade några fynd (Wickman-Nydolf 
2009). En tidigare exploateringsgrävning som utfördes 1998 öster om stensättningen (dösen), 
som utfördes då cykelbana till Tofta gjordes, inkluderade också delar av ett stenröse (som nu 
också utgör ett röjnings-/odlingsröse) som är beläget söder om stensättningen, vilket 
uppvisade ett antal fynd (Wickman-Nydolf 2002). Under utgrävningen år 1998 hittades ett 
antal mänskliga skelettrester som låg blandade i stenmaterialet samt i botten påträffades en 
förstörd stensättning med mindre mängder brända ben som kan dateras till yngre järnåldern 
(Wickman-Nydolf 2002, Wallin 2010: 46, Wallin & Wehlin 2010: 28). De påträffade 
människobenen som nu var dumpade i röjningsröset hittades första gången då ladan uppfördes 
på 1800-talet och enligt muntlig tradition på gården hade benen placerats där de nu 
påträffades (Wallin 2010: 47; Wallin & Wehlin 2010: 23f). Ladan finns inte kvar idag och 
benen, från vad som senare visade sig vara 15 individer, har daterats till romersk järnålder av 
Paul Wallin (Sigvallius 2001, Wallin 2010: 45-47; Wallin & Wehlin 2010: 28). Det är inte 
ovanligt att ben från äldre järnåldern påträffas i anslutning till gamla monument. Vid 
utgrävningen av Ansarvedösen påträffades likaså ett skelett från äldre järnåldern utanför en av 
de stora stenarna som bildar kammaren där. I det här fallet har man uppenbarligen hittat ett 
mindre gravfält vid stenarna i Licksarve. Wallin och Wehlin framlade år 2010 att 
stensättningen behöver undersökas mer noggrant, både i och runt den, för att kunna avgränsa 
huruvida det är en dös eller inte med förhoppningen att hitta daterbara fynd (Wallin & Wehlin 
2010: 31), vilket nu var målet med denna särskilda forskningsundersökning. 
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3. Schaktöversikt: Schakt 1 - Dösen 

3.1 Syfte och beskrivning 
Syftet med schakt 1 (Figur 5) var att försöka datera anläggningen genom att gräva ut rummet 
mellan stenarna och det absoluta närområdet utanför stenarna. Målet med undersökningen var 
att hitta artefakter som var möjliga att datera och / eller ekofakter av kol, nötskal och ben i 
icke omrörda, stratigrafiskt avgränsade kontexter. Ytterligare ett mål var att undersöka om 
stenarna har omgivits av en förhöjning/ plattform som inte syns idag men som finns indikerad 
på teckningen från år 1876. Schakt 1 lades först i en öst-västlig riktning i genomskärning av 
dösen - schaktkanten gick rakt igenom rummet mellan stenarna för att kunna få en tydlig 
profil av innanmätet. Schaktet utvidgades senare till att omfatta hela området mellan stenarna 
samt mer av närområdet på den norra delen av stenarna. Schaktet omfattade till slut 15 m². 

Figur 5. Schaktplan över schakt 1. De 
grå fälten markerar stenarna i dösen. 
Grafik: Anton Uvelius. 
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3.2 Kontextbeskrivning 
Schakt 1 bestod av 13 kontexter: 
 
(01.01) Dös (Z = FO2 36,096) 
(01.02) Stenfyllning (Z = FO2 36,012, 35,949) 
(01.03) Torv (Z = FO1 35,676, FO2 35,597, FO3 35,643, FO4 35,723, FO5 35,691, FO6 
35,637, FO7 35,614, FO8 35,611, FO9 35,787, FO10 35,811, FO11 35,712, FO12 35,742, 
FO13 35,748, FO14 38,684) 
(01.04) Jordlager (Z = FO1 35,592, FO2 35,555, FO3 35,653, FO4 35,633, FO5 35,606, FO6 
35,577, FO7 35,565, FO8 35,567, FO11 35,677, FO12 35,689, FO13 35,689) 
(01.05) Moränblandad jord (Z = FO1 35,524, FO2 35,535, FO3 35,575, FO4 35,574, 35,593 
FO5 35,568, FO6 35,535, FO7 35,546, FO8 35,535, FO9 35,601, FO10 35,640, FO11 35,574, 
FO12 35,637, FO13 35,638, FO14 35,590, Nivå två FO7 35,441, FO8 35,433) 
(01.06) Sten/ Jordfyllning (Z = FO15 35,957) 
(01.07) Jordfyllning (Z = FO15 35,863, 35,857) 
(01.08) Moränliknande lager (Z = FO15 35,736) 
(01.09) Moränblandat lager (Z = FO15 35,599) 
(01.10) Stenigt moränblandat lager (Z = FO1 35,358, FO3 35,449, FO4 35,499, FO5 35,478, 
FO6 35,469, FO7 35,367, FO8 35,350, FO9 35,506, FO10 35,573, FO12 35,492, FO13 
35,559) 
(01.11) Jordfyllning (Z = FO4 35,366) 
(01.12) Morän (Z = FO1 35,243, FO3 35,257, FO4 35,294, FO5 35,254, FO6 35,208, FO7 
35,204, FO8 35,190) 
(01.13) Fyllning (Z = FO15 35,495, Lite längre ned 35,028) 
 
Själva stensättningen ”dösen” (01.01) (Figur 6), hade en diameter på 2,01 x 2,13 m och en 
höjd på 1,40 m och bestod av fyra stora stenblock som lutade något mot varandra. 

Stenfyllningen inne i det som kan kallas ”kammaren” (01.02) var 0,10 – 0,15 m tjock 
och låg överst i fyndområde 15, mellan de resta stenarna. Fyllningen utgjordes huvudsakligen 
av ca 0,15 – 0,20 m stora kalkstenar men innehöll även gråsten i storleken 0,10 – 0,15 m, 
jorden mellan stenarna var lucker och mager. Stenfyllningen avgränsades tydligt mot dösen 
(01.01) och det underliggande sten/jordlagret (01.06) (Figur 8 & 9). 

Torvlagret runt stensättningen (01.03) hade en tjocklek på 0,07 - 0,10 m och bestod av 
en lucker, mager jord som var ljusbrun till färgen, i jorden fanns även inslag av ca 0,05 m 
stora stenar. Torven var avgränsades tydligt mot dösen (01.01) och diffust mot det 
underliggande jordlagret (01.04). 

Jordlagret (01.04) var kompakt och magert och hade en brun färg (Munsell 10YR 4/3). I 
jorden fanns även stenar i en storlek på ca 0,05 m. Lagret var 0,05 – 0,07 m tjockt och sträckte 
sig över fyndområdena 1 – 14, d.v.s. samtliga fyndområden utanför dösen, och hade en diffus 
avgränsning mot det överliggande torvlagret (01.03) och den underliggande moränblandade 
jorden (01.05). Det översta jordlagret (01.04) tycktes vara väldigt omrört och innehöll 
järnföremål från modern tid. 

Den moränblandade jorden (01.05) (Figur 7) sträckte sig också över fyndområden 1 – 
14 och var ca 0,10 – 0,20 m tjockt. Jorden var lucker och mager med en brun färg (Munsell 
2,5Y 4/4), i jorden fanns även inslag av grus och sten. Den moränbladade jorden hade en 
diffus avgränsning mot det överliggande jordlagret (01.04) men en tydlig övergång mot det 
undre steniga moränblandade lagret (01.10). Även i det moränblandade lagret tycktes jorden 
vara något omrörd, liksom i jordlagret (01.04) fanns här endel moderna järnföremål. 
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Sten/jordfyllningen (01.06) (Figur 8 & 9) var ca 0,15 m tjock och förekom i fyndområde 15, 
beläget mitt i dösen. Fyllningen bestod huvudsakligen av ca 0,10 m stora stenar, mellan 
stenarna fanns en brun (Munsell 10YR 4/2), jord som till konsistensen var lucker och mager. 
Sten/jordfyllningen hade en tydlig avgränsning mot både ovanliggande stenfyllning (01.02) 
och underliggande jordfyllning (01.07). 

Jordfyllningen (01.07) i fyndområde 15 var ca 0,05 m tjockt och bestod av en lucker 
och mager jord med en brun (Munsell 10YR 4/2) färg. I jorden fanns även stenar i en storlek 
på ca 0,05 – 0,10 m. Jordfyllningen hade en tydlig övergång mot den övre sten/jordfyllningen 
(01.06) samt den undre moränliknande fyllningen (01.08). 

Den moränliknande fyllningen (01.08) i fyndområde 15 var ca 0,10 – 0,15 m tjock och 
hade en lucker samt mager konsistens, jorden var brun (Munsell 10YR4/3) och delvis 
stenblandad. Fyllningen hade en tydlig avgränsning mot den övre jordfyllningen (01.07) och 
en diffus avgränsning mot den nedre moränblandade fyllningen. 

Den moränblandade fyllningen (01.09) som kom efter den moränliknande fyllningen 
(01.08) i fyndområde 15 var 0,10 – 0,15 m tjock och även den var lucker och mager med en 
brun färg (Munsell 2,5Y5/3), i jorden fanns även sten. Fyllningen hade en diffus övergång 
mot både den övre moränliknande fyllningen (01.08) och den undre fyllningen (01.13). 

Det steniga moränblandade lagret (01.10) var ca 0,10 – 0,15 m tjockt och förekom i 
fyndområdena 1 samt 3 – 8. Lagret bestod huvudsakligen av stenar i en storlek  

Figur 6. Kontext 01.01 dös och  01.05 morän-
blandad jord. 

Figur 7. Kontext 01.05 moränblandad jord. 

 

Figur 8. Kontext 01.06 Sten/ Jordfyllning i fynd-
område 15. 

Figur 9. Kontext 01.06 Sten/ Jordfyllning i fynd-
område 15. 
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på ca 0,05 – 0,10 m mellan vilken jorden var lucker och mager till konsistensen med en brun 
färg (Munsell 2,5Y4/4). Lagret hade en tydlig avgränsning mot den övre moränblandade 
jorden (01.05) samt moränen (01.12) och en diffus avgränsning mot den undre jordfyllning 
(01.11). 

Jordfyllningen (01.11) framträdde i fyndområde 4, och var ca 0,05 m tjockt och bestod 
huvudsakligen av stenar i storleken 0,10 – 0,15 m (större finns dock inmätta). Jorden i 
fyllningen var grusblandad och hade en lucker samt mager konsistens, färgen var mörkt 
gulbrun (Munsell 5Y4/3). Jordfyllningen hade en diffus avgränsning i plan samt en diffus 
avgränsning mot det övre steniga moränblandade lagret (01.10), avgränsningen mot den undre 
moränen var tydlig. Tolkningen gjordes att fyllningen kan vara en störning från den tidigare 
nedgrävningen av kablar. 

Moränen (01.12) framkom i fyndområdena 1 samt 3 – 8 och bestod av lucker och mager 
jord/grusblandning med en brun färg (Munsell 10YR4/3, i Fo 4 10YR6/4), i lagret förekom 
även sten. Moränen hade avgränsning mot det övre steniga moränblandade lagret som 
varierade i tydlighet i olika delar av schaktet. 

Fyllningen (01.13) i fyndområde 15 d.v.s. inne i kammaren tolkades som ett spår efter 
en möjlig plundring som kan ha skett exempelvis då ladan uppfördes runt 1876. Jorden i 
denna fyllning var fet och kompakt och hade en ljusbrun färg (Munsell 2,5Y5/6), jorden var 
även blandad med sand och inslag av sten i storleken 0,10 – 0,15 m. Fyllningen hade en 
tjocklek på åtminstone 0,40 m även om den såg ut att gå djupare, längre var det dock inte 
tekniskt möjligt för oss att gräva. 
 

    
 
 

Figur 10. Kontext 01.12 morän. Figur 11. Kontext 01.12 morän. 

Figur 12. Detalj av stödstenar vid tröskelstenen. Figur 13. Detalj (01.13) som visar stenfyllning 
djupt ner i kammaren. Recent glasbit påträffades i 
botten. 
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3.2.1 Gruppbeskrivning  
Grupp G01.01 bestod av kontexterna 01.01 (Dös), 01.02 (Stenfyllning), 01.06 
(Sten/jordfyllning), 01.07 (Jordfyllning), 01.08 (Moränliknande fyllning), 01.09 
(Moränblandad fyllning), 01.13 (Fyllning) (se ovan). Dessa kontexter blev en egen grupp på 
grund av att de behandlar stenarna och området inom stenarna. Fyllningarna och de 
moränliknande/ moränblandade lagren framkom i fyndområde 15 och hittades i den ordning 
de står presenterad ovan. 

3.2.2 Konstruktionsbeskrivning 
En övergripande beskrivning av stenarnas placering i relation till varandra och andra 
konstruktionsdetaljer kan vara på sin plats. Den största (norra) stenen är ett granitblock som 
lutar ca 30 grader åt syd. Dess höjd över dagens markyta är ca 1.55 m och dess diameter är ca 
0.85 m. Den södra stenen är ett granitblock som är ca 1.2 m högt (över dagens markyta) och 
har en diameter om ca 0.5 m och lutar ganska kraftigt (ca 45 grader) åt väster. Den östra 
stenen är likaså ett ca 1.2 m högt (över dagens markyta) stenblock med en tjocklek på ca 0.5 
ö-v och 0.8 m i n-s:lig riktning. Den västra stenen är ett mindre granitblock som sticker upp ca 
0.5 m i höjd över dagens markyta och är ca 0.7 m bred i n-s:lig riktning och 0.5 m i ö-v:lig 
riktning. Den är således markant lägre än de övriga stenarna och kan tolkas som att den varit 
en tröskelsten eller en markör för öppningen till konstruktionens kammare. Stenarnas 
placering skapar en rektangulär kammare som är ca 0.8 m lång i ö-v:lig riktning och ca 0.6 m 
bred i n-s:lig riktning. Stenarnas lutning gör att de sluter sig mot varandra, vilket gör att 
kammaren är bredare mot basen och smalnar av uppåt, där ett förmodat takblock en gång varit 
placerat. 

Vid utgrävningen framkom strax norr om den västra tröskelstenen ett mindre stenblock 
som var ca 0.4 x 0.3 x 0.2 m stort också placerad i det som kan ses som konstruktionens 
öppning d.v.s. den västra sidan. Blockets ena sida som låg uppåt/framåt var flat (se figur på 
rapportens framsida). Det framkom också vid utgrävningen att det norra blocket var väl 
förankrat i marken d.v.s. tydligt nedgrävt och blockets totala längd var ca 1.8 m. Den östra 
stenen var likaså nedgrävd ca 0.3 m och fyra ca 0.2-0.3 m stora stödstenar av granit står vid 
dess östra bas. Den södra stenen såg ut att stå mer på den ursprungliga marknivån d.v.s. inte 
direkt nedgrävd. Vid dess fot låg dock en hel del smärre stenar ansamlade. Tröskelstenen 
stöttades upp på s och v sidan av fem gråstenar, två större ca 0.3 m stora och tre mindre på 
höjdkant ställda stenar (se Figur 12). 

Figur 14. Kontexterna 01.01, 01.02, 01.10 och 01.13. 
Grafik: Anton Uvelius. 
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 Figur 16. Profilritning mot söder av kontexterna 01.03-01.05, 01.10 och 01.12. 

Figur 17. Profilritning mot norr av kontexterna 01.04, 01.05 och 01.10. 

 

Figur 15. Konstruktionen av dösen sedd från ovan med kontexterna 01.01-01.03. 
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3.3 Fynd 
Fynden som hittades i de olika kontexterna i och runt dösen bestod av. 
 
G01.01.  
(01.01) Dös. Inga fynd. 
(01.02) Stenfyllning. Inga fynd. 
(01.06) Sten/ Jordfyllning. Inga fynd. 
(01.07) Jordfyllning. Inga fynd. 
(01.08) Moränliknande lager. Kol. 
(01.09) Moränblandat lager. Kol och sten. 
(01.13) Fyllning. Kol och flinta. 
 
Övrigt. 
(01.03) Torv. Inga fynd. 
(01.04) Jordlager. Ben, kol, flinta och grönsten. 
(01.05) Moränblandad jord. Ben, kol, flinta, sten och grönsten. 
(01.10) Stenigt moränblandat lager. Ben, kol, flinta och grönsten. 
(01.11) Jordfyllning. Inga fynd. 
(01.12) Morän. Inga fynd. 
 
 
Framstående av fynden var dels mängden recenta fynd och skräp som hittades i de övre lagren 
vilket tyder på olika störningar i lagren, samt att det näst intill var fyndtomt i rummet mellan 
stenarna (G01.01). De fynd som är mest intressanta är av flinta (Figur 18-30), ben (Figur 33-
34), kvarts (Figur 31) och grönsten (Figur 32) varav merparten hittades i de övriga 
kontexterna utanför dösens kammare (Figurerna visar ett urval av fynden, se fyndlistan för 
samtliga fynd på sid 26-28). I tabellen nedan visas samtliga fynd som gjordes i schakt 1 efter 
fyndtyp, material, antal och vikt (Tabell 1). 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figur 18. Flinta, kontext 01.04. Fnr. 1. Figur 19. Flinta, kontext 01.04. Fnr. 6. 
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Figur 20. Flinta, Kontext 01.04, Fnr. 8. Figur 21. Flinta, Kontext 01.04, Fnr. 14. 

Figur 22. Flintkärna, Kontext 01.05, Fnr. 30. 
 

Figur 23. Flintskrapa, Kontext 01.05, Fnr. 37. 
 

Figur 24. Flinta, Kontext 01.05, Fnr. 42. 
 

Figur 25. Flinta, Kontext 01.05, Fnr. 48. 
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Figur 26. Flinta, Kontext 01.05, Fnr. 52. 
 

Figur 27. Flinta, Kontext 01.05, Fnr. 56. 
 

Figur 28. Flinta, Kontext 01.10, Fnr. 57. 
 

Figur 29. Flintskrapa? Kontext 01.05, Fnr. 58. 
 

Figur 30. Flinta, Kontext 01.10, Fnr. 62. 
 

Figur 31. Kvarts, Kontext 01, Fnr. 87. 
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Tabell 1, Översikt fynd schakt 1 

Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 
Ben Ben 9 18,5 
Flinta Flinta 19 254,65 
Grönsten Sten 5 940,5 
Sten Sten 4 344,5 
 

 

 

Figur 32. Grönsten, Bearbetad?, 
Kontex 01.04, Fnr. 11. 

Figur 33. Ben. Kontext 01.05, Fnr. 61. 
 

Figur 34. Ben från nöt, Kontext 01.05, Fnr. 
40. 
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3.4 Tolkning 
Efter utgrävningen av stensättningen vid Licksarve 2:1 gjordes tolkningen att det troligtvis rör 
sig om en dös. Jorden mellan stenarna visade sig vara fyndtom och omrörd, vilket har tolkats 
som att dösen har blivit utsatt för plundring, det går således inte att veta om insidan av dösen 
alltid har varit tom eftersom plundringen var djupt nedgrävd mellan stenarna i det som varit 
en rektangulär kammare. Alla mindre dösar innehåller inte heller ben, utan tycks i stället ha 
varit byggda just som monumentala byggnadsverk som i sig var en tydlig markör i ett forntida 
landskap (Cummings and Richards 2014).  

Spår efter någon förhöjning eller plattform som finns dokumenterad från 1876 syntes 
inte till eller den har möjligen förstörts eftersom de övre lagren runt dösen är omrörda. Att 
stensättningen kan ha varit en del av en förstörd skeppssättning, såsom tolkningen löd 1927 
(Hansson 1927, Wallin 2018: 1), verkar mindre troligt efter årets utgrävning. Konstruktionen 
såg inte ut att passa in i den form som skeppssättningar vanligtvis har. Det påträffades heller 
inga spår efter avtryck från borttagna stenar, såsom gropar, vilket har observerats t.ex. i 
Vallstena (Wehlin 2013: x). 

Ett antal fynd av främst flinta (Figur 35), huvudsakligen påträffade utanför det som kan 
tolkas ha varit en tröskelsten, styrker att det rör sig om en dös från neolitisk tid, jämför 
förekomsten av flinta vid Ansarvedösen (Figur 36). Ett par av flintorna utgjorde även redskap 
i form av skrapor och kärnor. Detta indikerar att flintan inte är ”naturlig” i marken utan har 
medvetet hamnat utanför öppningen till kammaren. 
 

 
 

Figur 35. Spridningskarta över 
flintavslag/föremål som hittas vid 
Tofta 27:1. Observera att de 
påträffade fynden huvudsakligen 
påträffades framför det som kan 
tolkas som tröskelstenen/ öppningen 
till kammaren. Grafik. Anton Uvelius. 
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3.5 14C datering 
En tand från nöt (Bos) (Figur 34) som påträffades i kontext 01.05 i FO 4, d.v.s. framför 
tröskelstenen valdes ut till 14C datering och sändes till Tandemlaboratoriet i Uppsala.  Sample 
Ua-60234, gav värdet 116+-32BP, vilket kalibrerat 2 sigma gav värdet 1670-1940 e.Kr. (med 
störst sannolikhet kring 1800-1940). Se bilaga 6.3. D.v.s. möjligen att tanden hamnat här i 
samband med byggnationen av ladan ca 1876. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36. Fördelningen av flinta vid den 
närbelägna Ansarvedösen. Figur efter 
Bägerfeldt 1992:26. 
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4. Resultat/Diskussion 

Utgrävningen av stensättningen vid Licksarve 2:1 har lett till tolkningen att det rör sig om en 
dös. Utrymmet mellan stenarna d.v.s. kammaren var dock fyndtom och omrört. En ca 0.5 m 
djup grop var grävd ner i botten av kammaren och där påträffades ett antal större stenar och 
även en recent glasbit och fortsatt grävning var praktiskt omöjlig att utföra. Detta antyder att 
kammaren plundrats rejält genom att detta djupa hål grävts och sedan fyllts med stenar och 
jord i ett antal lager upp i kammaren. Eventuella ben och andra fynd har på ett effektivt vis 
försvunnit på detta vis. Detta kan ha skett runt 1876 av nyfikenhet i samband med att bonden 
fick avslag om att ta bort stenarna, men trots detta uppförde man en lada i nära anslutning till 
stenarna. Det går således inte att veta om insidan av stensättningen alltid har varit tom, eller 
om ben och annat fyndmaterial avlägsnats. Om stensättningen alltid har varit tom kan 
monumentet ha byggts som någon slags markering i landskapet där själva arkitekturen är av 
betydelse (se Cummings and Richards 2014). Några spår efter den förhöjning eller plattform 
som finns dokumenterad från 1876 syntes inte till (Wallin och Wehlin 2010:23f). Att 
stensättningen kan ha varit en del av en förstörd skeppssättning, såsom tolkningen löd 1927 
(Hansson 1927), är inte troligt efter årets utgrävning. Konstruktionen passade inte in i den 
form som skeppssättningar vanligtvis har och det fanns inte heller några spår efter borttagna 
stenar som skulle kunna antyda att det ursprungligen varit en skeppssättning. 
      Merparten av fynden som gjordes i och runt stenarna var till en stor del flinta (Figur 34) 
av ordovicisk typ eller s.k. Gotlandsflinta. Av flintfynden utgör ett par av dessa redskap i 
form av skrapor och ett par flintor kan tolkas som flintkärnor. Övrig flinta kan beskrivas som 
avslag eller i några fall avfall. Den rumsliga fördelningen av denna flinta är också intressant 
eftersom de huvudsakligen påträffades vid tröskelstenen eller öppningen till kammaren, vilket 
kan jämföras med fyndfördelningen av flinta vid den närbelägna dösen i Ansarve. Ett par fynd 
av djurben bl.a. en tand från nöt påträffades också i området framför ingången. 

Konstruktionsmässigt är det ganska entydigt att anläggningen är en dös, eftersom det 
heller inte går att finna belägg för att andra stenar stått i närheten och fyndmässigt stärks 
indikationerna dels genom fyndens art (flinta och ben), men också genom dess rumsliga 
lokalitet framför ingången till kammaren. Själva typen av dös, d.v.s. dess förhållandevis ringa 
storlek av kammare antyder att den kan vara av en äldre typ än dösen i Ansarve som hade en 
större kammare och en mer elaborerad ingång och som har en datering som ligger i spannet 
3300-2800 f.Kr. Den utförda 14C dateringen gav dock ett recent värde (se Bilaga 6.3). 
      Konklusionen blir att det kan konstateras att det finns två dösar på Gotland, båda belägna i 
Tofta sn., vilket kan ses som ett kärnområde för trattbägarkulturen på ön där gravarna tycks ha 
varit placerade i ett kustnära område och keramikförande boplatser någon mil inåt land i 
Mölner/Gullrum i Väte sn. (Martinsson-Wallin och Lidman 2017).  
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6. Bilagor  

6.1 Fyndlista 
 
Tabell 2, Fyndlista, Licksarve 2:1, Tofta socken, Dnr 431-648-2018 

Raä nr. Fynd ID PNR Schakt Fyndomr. Kontext Nivå Inmätt fynd Ej inmätt fynd M,Ö,H Material Fyndtyp Antal Vikt (g) Bredd (mm) Längd (mm) Tjocklek (mm) Anmärkning Del Utgallrad 

Tofta 
27:1 

50   1 1 01.10 1   X   
Kol 

Kol 1 0,05       
  

F   

Tofta 
27:1 9   1 2 01.04 1   X   Ben Ben 1 0,05         F   

Tofta 
27:1 

3   1 2 01.04 1   X   
Kol 

Kol 4 0,05       
  

F   

Tofta 
27:1 1 L0157 1 4 01.04 1 X   35,597 Flinta Flinta 1 36,50 38,37 65,11 16,24   F   

Tofta 
27:1 

32 A0223 1 4 01.05 1 X   35,573 
Flinta 

Flinta 1 2,00 14,51 17,17 8,03 
  

F   

Tofta 
27:1 40 A0228 1 4 01.05 1 X   35,559 Tand Ben 1 1,50         H   

Tofta 
27:1 

34   1 4 01.05 1   X   
Sten 

Sten 8 19,50 04,44-26,66 08,34-36,69 03,78-14,29 
  

F   

Tofta 
27:1 

56   1 4 01.05 1   X   
Flinta 

Flinta 4 73,00 16,96-34,69 21,22-49,56 06,68-25,82 
  

F   

Tofta 
27:1 37 A0226 1 4 01.05 1 X   35,572 Flinta Skrapa 1 19,50 34,14 39,61 12,63   F   

Tofta 
27:1 

46 A0396 1 4 01.10 1 X   35,409 
Grönsten 

Grönsten 1 64,00 39,14 50,29 22,53 
  

F   

Tofta 
27:1 49 A0393 1 4 01.10 1 X   35,435 Kol Kol 11 0,05         F   

Tofta 
27:1 

47 A0286 1 4 01.10 1 X   35,501 
Kol 

Kol 1 0,05       
  

F   

Tofta 
27:1 

4   1 5 01.04 1   X   
Ben 

Ben 1 14,00       
Nutida 
stykningsspår 

F   

Tofta 
27:1 8   1 5 01.04 1   X   Flinta Flinta 1 0,05 13,80 24,76 3,86   F   

Tofta 
27:1 

60   1 5 01.05 1   X   
Tandfragment 

Ben 1 0,05       
  

F   
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Tofta 
27:1 30 A0227 1 5 01.05 1 X   35,500 Flinta Flintkärna 1 60,00 26,68 59,49 30,55   F   

Tofta 
27:1 

39 A0224 1 5 01.05 1 X   35,547 
Sten 

Skrapa? 1 63,00 49,01 53,17 30,94 
  

F   

Tofta 
27:1 54   1 5 01.05 1   X   Kol Kol 2 0,05         F   

Tofta 
27:1 

57   1 5 01.10 1   X   
Flinta 

Flinta 1 8,00 22,17 35,26 12,25 
  

F   

Tofta 
27:1 

2   1 6 01.04 1   X   
Flinta 

Flinta 1 0,05 11,06 13,71 6,72 
  

F   

Tofta 
27:1 52   1 6 01.05 1   X   Flinta Flinta 1 5,00 23,44 27,49 9,99   F   

Tofta 
27:1 

51   1 6 01.05 1   X   
Sten 

Sten 1 262,00 53,33 88,98 33,44 
  

F   

Tofta 
27:1 48   1 6 01.10 1   X   Flinta Flinta 1 2,00 17,27 18,36 6,28   F   

Tofta 
27:1 

64 A0323 1 6 01.10 1 X   35,432 
Ben 

Ben 1 1,00       
  

F   

Tofta 
27:1 62   1 6 01.10 1   X   Flinta Flinta 1 5,50 22,95 25,93 10,97   F   

Tofta 
27:1 

6   1 7 01.04 1   X   
Flinta 

Flinta 1 0,05 8,32 14,54 2,90 
  

F   

Tofta 
27:1 

7   1 8 01.04 1   X   
Kol 

Kol 1 0,05       
  

F   

Tofta 
27:1 27   1 8 01.05 1   X   Grönsten Kärna 1 81,00 45,00 40,53 31,03   F   

Tofta 
27:1 

58 A0230 1 8 01.05 1 X   35,475 
Flinta 

Skrapa? 1 9,00 27,76 34,24 7,55 
  

F   

Tofta 
27:1 45   1 8 01.05 1   X   Kol Kol 3 0,05         F   

Tofta 
27:1 

43 A0395 1 8 01.10 1 X   35,320 
Flinta 

Flinta 1 3,50 17,51 25,39 7,44 
  

F   

Tofta 
27:1 

12   1 9 01.04 1   X   
Kol 

Kol 1 0,05       
  

F   

Tofta 
27:1 

11 A0001 1 10 01.04 1 X   35,678 
Grönsten 

Grönsten 1 789,00 76,96 109,75 54,85 
  

F   

Tofta 
27:1 

70 A0500 1 10 01.05 1 X   35,695 
Flinta 

Avslag 1 1,50 11,22 20,84 7,15 
  

F   

Tofta 
27:1 15   1 12 01.04 1   X   Ben Ben 1 0,05         F   

Tofta 
27:1 

42   1 12 01.05 1   X   
Flinta 

Flinta 1 5,00 21,11 21,13 14,10 
  

F   

Tofta 
27:1 61 A0501 1 12 01.05 1 X   35,569 Ben Ben 1 2,50         F   

Tofta 
27:1 

20 A0162 1 13 01.04 1 X   35,659 
Grönsten 

Grönsten 1 2,00 20,43 24,28 2,58 
  

F   

Tofta 
27:1 

44   1 13 01.05 1   X   
Flinta 

Flinta 1 5,00 17,33 21,73 11,60 
  

F   

Tofta 
27:1 69   1 13 01.05 1   X   Ben Ben   0,05         F   
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Tofta 
27:1 22   1 13 01.09 1   X   Sten Sten 1             X 

Tofta 
27:1 

19 A0208 1 13 01.09 1   X   
Kol 

Kol 9 0,05       
  

F   

Tofta 
27:1 14   1 14 01.04 1   X   Flinta Flinta 1 1,50 12,98 19,11 5,84   F   

Tofta 
27:1 

13   1 14 01.04 1   X   
Grönsten 

Grönsten 2 4,50 06,98-14,04 9,79-17,02 4,10-11,11 
  

F   

Tofta 
27:1 

23   1 15 01.07 1   X   
Ben 

Ben 1 0,05       
  

F   

Tofta 
27:1 25   1 15 01.08 1   X   Kol Kol 10 0,05         F   

Tofta 
27:1 

66 A0582 1 15 01.13 1 X   35,180 
Flinta 

Flinta 1 17,50 26,09 32,13 19,34 
  

F   

Tofta 
27:1 72   1 15 01.13 1   X   Kol Kol 7 0,05         F   

Tofta 
27:1 

10 A0213 1 15   1 X   35,644 
Kol 

Kol 12 0,05       
Under lilla stenen 

F   
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6.2 Benlista 

Tabell 3, Benlista Licksarve 2:1, Tofta socken, Dnr 431-648-2018 

Raä nr. Fynd ID Pnr. Schakt Kontext Fyndom. Art Benelement Antal frag. Pat/Trauma Vikt (g) Kommentar 
Tofta 27:1 60   1 01.05 5 Bos Dentes 1   1,00   
Tofta 27:1 40 A0228 1 01.05 4 Bos Premolar 1 1   3,00   
Tofta 27:1 4   1 01.04 5 Bos Verte. Thor. 1 Slaktspår 13,00   
Tofta 27:1 15   1 01.04 12 Oidentifierat Oidentifierat 1   1,00   
Tofta 27:1 69   1 01.05 13 Oidentifierat Oidentifierat 1   1,00   
Tofta 27:1 61 A0501 1 01.05 12 Oidentifierat Oidentifierat 1   3,00   
Tofta 27:1 23   1 01.07 15 Oidentifierat Oidentifierat 1   1,00   
Tofta 27:1 64 A0323 1 01.10 6 Oidentifierat Oidentifierat 1   1,00   
Tofta 27:1 9   1 01.04 2 Oidentifierat Scapula? 1   1,00   
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6.3 14C Analysresultat 
 

 

 

 

 

 

 


