
Gotland University Press 8

23

Räddad, reformerad och 
registrerad – en ”grävande” reviderande 

rapport rörande en fornlämning i Tofta

Paul Wallin och Joakim Wehlin

Introduktion

1 april 2009 besökte de båda författarna till föreliggande artikel en plats med ett 
forntida monument som kom att bli något av en följetong det kommande året  
(Fig. 1). Platsen som enligt den gotländske stenåldersforskaren Nils Lithberg 
hyste en möjlig dös, är belägen vid gården Licksarve och är enligt ett foto 
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gårdsplanen eller ladan kvar, men de gamla stenarna står trots allt kvar där de till 
synes alltid stått. Vid ett ingående grävande i platsens historia som efterlämnat 
ett och annat dokument har platsen1, monumentet och dess öde nu i vår 
pågående forskning börjat ta form…

Artikelns syfte är dock inte bara att återuppliva ett ”cold case” utan också att 
visa på vikten av arkivstudier och nyinventeringar i fält för att nå ny kunskap om 
förhistorien. När det gäller arkivstudier kan vi dra två slutsatser. För det första kan 
6".*%.."*69./"*$.4('--".4"*,&7*$8#".)*,!2.4")'*:;;/$+4'(*$*+,(6*"!*4'C4'(*,&7*
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sin uppdatering. Med detta menar vi att arkivens ”objektiva data” egentligen är 
baserade på tolkningar och kategoriseringar som när de väl kommit in i systemet 
inte gärna låter sig förändras av olika orsaker. När det gäller nyinventeringar är 
detta ett ypperligt sätt att skaffa sig en sorts förstahandsinformation, dvs. hur ser 
platsen ut i dag, har den förändrat sig, vad är sig likt från hur andra beskrivit den? 
Kan något nytt upptäckas, något som man tidigare inte tänkt på? Det förhåller sig 
givetvis så att platsen och dess monument alltid kan beskrivas och dokumenteras 
på nytt och ses i relation till nya idéer och sammanhang. Platsen existerar i 
betraktarens ögon och är därmed föränderlig utifrån betraktarens erfarenheter.

Räddad  

1 Läs genomgående ordet ”plats” som engelskans ”place”. Detta då den svenska 
betydelsen mer hänvisar till vilken plats (naturlokal) som helst. I den anglosaxiska 
)'%.$4$,.'.*'(79##-*"44*#, "#'.*;9*.9/,4*-244*(3(4-*,&7D'##'(*,6+,(6"4-*"!*62..$- ".*
och att då en ”plats” uppstått (ex. Brink 2008). 

Figur 1. De resta stenarna vid Licksarve gård (RAÄ Tofta 27:1). Foto: Joakim Wehlin 2009.
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Artikelns syfte är dock inte bara att återuppliva ett ”cold case” utan också att 
visa på vikten av arkivstudier och nyinventeringar i fält för att nå ny kunskap om 
förhistorien. När det gäller arkivstudier kan vi dra två slutsatser. För det första kan 
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sin uppdatering. Med detta menar vi att arkivens ”objektiva data” egentligen är 
baserade på tolkningar och kategoriseringar som när de väl kommit in i systemet 
inte gärna låter sig förändras av olika orsaker. När det gäller nyinventeringar är 
detta ett ypperligt sätt att skaffa sig en sorts förstahandsinformation, dvs. hur ser 
platsen ut i dag, har den förändrat sig, vad är sig likt från hur andra beskrivit den? 
Kan något nytt upptäckas, något som man tidigare inte tänkt på? Det förhåller sig 
givetvis så att platsen och dess monument alltid kan beskrivas och dokumenteras 
på nytt och ses i relation till nya idéer och sammanhang. Platsen existerar i 
betraktarens ögon och är därmed föränderlig utifrån betraktarens erfarenheter.

Räddad  
– En dös tar sin form 1876–1927 och en lada eller två blir byggda…

Lokalen med dess uppresta stenar är belägen ca. 15 km söder om Visby i Tofta 
socken och precis intill den gång- och cykelväg som löper längs väg 140 från 
Visby till Tofta strand. Egendomen benämns idag Licksarve 2:1, men tidigare 
och för tiden då de uppresta stenarna för första gången nämns i skriven text 
användes en mer ålderdomlig stavning, nämligen Lixarfve.

Det är arbetskarlen Anders Westmark som i ett brev till ”Kongl. Majts Höga 
Befallningshafvande öfver Gotlands Län” den 12 februari 1876 nämner dessa 
uppresta stenar för första gången. Dess värre, från vårt perspektiv, ansöker 
Westmark om tillstånd att borttaga stenarna, vilka han antar skulle kunna vara 
ett fornminne. Han skriver sin ansökan med anledning av uppförandet av en 
ladugård. I mars månad samma år besiktar skollärare C. P. Norrby platsen och 
beskriver den enligt följande:

…att denna utgöres af en sand- eller gruskulle med deri uppresta 4 st. 

större granitstenar, en till 6 fots höjd ofvan jord 3 fot genomskärning tvenne 

4 fots höjd och 2 fot 

genomskärning. Denna 

kulle som är belägen 

tätt vid allmän landsväg 

innehåller i omkrets 

omkring 40 fot, hvars 

stensättning visar oval 

form, bredast åt norr, 

de största stenar resta 

åt samma väderstreck, 

hvilket befogade 

afteckning närmare 

utvisar (Fig. 2).
Figur 2. Teckning över de resta stenarna från 1876. ATA, 
Stockholm. 
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sin ansökan beviljad: stenarna står kvar! Dock hindrade det inte honom från 
att upprätta sin ladugård eller snarare kanske ladugårdar. På kartan från ”Laga 
skiftet” 1898 ses nämligen två byggnader och ytterligare en bit norr om dessa 
även en tredje (Fig. 3). 

Figur 3. Ovan: Utdrag ur ekonomiska kartan 1939.
Nedan: Utdrag från karta ”Laga skiftet” 1898 med fornlämningar  
Tofta 27:1 (de resta stenarna) och Tofta 27:2 (röset) markerade.
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Den ena av dessa byggnader syns på det foto som Oscar Wennersten tog runt 
sekelskiftet 1900 (Fig. 4). 

Stenarna har då till synes 
samma lutning som från 
skissen 1876, vilken inte 
skiljer sig från hur de står 
idag. Således kan man 
räkna ut ladugårdens/
ladugårdarnas placering. 
Den senares placering 
med hjälp av 1898 års 
karta, samt den skugga 
som faller över stenarna 
på Wennerstens foto 
som är taget från väster. 
Ladugårdarna lokaliseras på 
så vis sydöst och söder om 
de monumentala stenarna. 

På Wennerstens foto går 
också att läsa ”Stendös 
i Tofta. Lixare”. Stenarna 
tolkas nu som resterna efter 
en dös. En tolkning som 
återkommer i Nils Lithbergs 
avhandling Gotlands 

stenålder där de nämns 
som möjliga rester efter en 
megalitgrav (läs dös) i jämförelse med den som var utsatt för utgrävning av Karl 
Bolin och Hans Hansson i Ansarve hage 1912, belägen längs vägen ner till 
=.$-!2()-*%- '#2/'*+5("* $#,6'4'(*-3)'(:4*H>?>IJ?K+L0*

Med anledning av den artikel som Ture J. Arne skriver i Fornvännen rörande 
stendösar från järnåldern (1919) uppstår en kortare korrespondens mellan 
författaren och distriktsveterinär Henrik Hasselgren, Lenhovda. Den senare 
påstår sig vara upptäckare av nämnda dös och undrar varför den inte omnämns 
i artikeln. Inte mycket information framkommer av dessa korta meddelanden i 
vykortsform mer än att ”stendösen stod inne på gårdsplanen”. 

Några år senare utkommer Harald Hanssons (dvs. Hans Hanssons son) 
avhandling Gotlands bronsålder*$*4(5& *,&7*72(*%/:('("(*94'($/'.*-4'."(."0*

Nu omnämns de dock som en möjlig, om än högst osäker, rest efter en 
skeppssättning från den yngre bronsåldern. Anmärkningsvärt är också att nu 
endast tre uppresta stenar omnämns (1927:109). 

M(9.*)'--"*4$)$/"*), :6'.4*%..-*'.*(")*!$ 4$/*$.+,(6"4$,.*"44*)(5+4"0*M3(-4*

och främst den respekt och intresse till dessa monument som tycks ligga hos 
allmänheten, i detta fall Westmark och Hasselgren. En respekt som ännu idag 

Figur 4. Foto av de uppresta stenarna i Licksarve från tidigt 
1900-tal. Foto: Oscar Wennersten. Gotlands museum. 
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märks hos många gotländska bönder och markägare. Fortsatt är den av Norrby 
nämnda ca. tolv meter i omkrets ovala högen som omger stenarna intressant, 
detta speciellt då den tycks mer utdragen mot dess norra sida. Även placeringen 
av ladugårdarna är av intresse vid en tolkning och förståelse av platsen, men till 
alla dessa uppgifter återkommer vi senare. 

Glömskan och Reformationen 1928–1997

Med Hanssons avhandling tycks stenarna falla något i glömska och det är först 
med fornminnesinventeringen 1939 som de dyker upp igen. Nu har de också 
till delats ett fornminnesnummer: Tofta 27:1. De har dessutom, högst troligt med 
Hanssons avhandling som underlag, reformerats från en möjlig stenåldersdös till 
rester efter en skeppssättning från yngre bronsåldern. Den nordligaste och största 
stenen benämns nu stävsten och mäter 1,65x1,0x0,7 m. I övrigt nämns nu också ett 
odlingsröse ca. 10 m sydväst om stenarna. Detta är omkring 5x10 m och 1,5 m högt. 

Den ekonomiska kartan 1939 visar också att de ladugårdar som upprättades 
under sent 1800-tal nu är rivna (Fig.3). Detta skedde högst troligen i 
samband med breddandet av väg 140 som idag löper i princip alldeles intill 
det som skulle ha varit byggnadernas östra delar. Enligt Robert Herlitz skall 
denna ombyggnad av vägen ha skett mellan 1937–38 (Herlitz, 1944:25). 
Det var också med anledning av upprättandet av den ekonomiska kartan 
som fornminnesinventeringen på Gotland påbörjades 1938. Detta kom att 
leda till en enorm ökning av kända fornminnen. Antalet skeppssättningar 
ökar exempelvis från de av Hansson katalogiserade 162 (1927) till runt 325 
(Stenberger, 1945:63). Att ett mindre antal stenar stående intill varandra eller 
att en längre något bågformad rad av uppresta stenar benämns som rester 
efter en skeppssättning är inte ovanligt i fornminnesinventeringen. Något som 
kan bli missvisande vid ett okritiskt användande av registret. Då Gotland idag 
hyser nära 400 skeppssättningar (Wehlin, 2010:92) men endast en säker dös 
så motiveras säkerligen en inventeringstolkning av ett fåtal samlade stenar som 
N:-4*('-4'(."*'+4'(*'.*- ';;--244.$./0*E2(*%..-*-9#')'-*,& -9*63N#$/7'4'.*"44*
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fornminnessystemet. 

Det var väl också här någonstans våra (läs författarnas) forskningsvägar möttes. 
Paul Wallins intresse ligger i de mellan- och yngre neolitiska gravmonumenten 
(Wallin, 2010), till vilka en möjlig ny megalitgrav i form av en dös hör. Joakim 
Wehlins doktorandprojekt berör den yngre bronsåldern i Östersjöregionen och har 
skepps sättningarna som huvudsakligt empiriskt material. Stenarna vid Licksarve 
gård har under historien tolkats som att vara antingen/eller ett av dessa båda för-
historiska monument. Detta lilla gemensamma ”sidoprojekt” har som huvudsakligt 
syfte varit att utröna till vilken förhistorisk epok dessa uppresta stenar hör. 

Utgrävningar och digital registrering 1998–2009

O2(*#"):/9()'.D#"):/9()"(."*85//)'-*$*.2(7'4'.*"!*)3-'.*%..-*)'4*6:.4#$/"*

uppgifter om att man påträffade mänskliga skelett och att dessa placerades eller 
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återbegravdes på stenröset söder om dösen (muntliga uppgifter från Jan-Erik 
Wiman som är född på Licksarve gård som omskrivits i Sigvallius rapport från 
2001). Wiman som är född under 1900-talets första hälft måste i sin tur ha fått 
höra detta från någon tidigare släkting, men detta förtäljer inte historien. Det är 
dock helt klart att ben påträffats i närheten av dösen runt 1876 och eftersom man 
inte fått lov att ta bort dösen kanske man inte gjorde något större väsen över 
fyndet utan placerade helt enkelt benen på det närliggande röset.

Platsen beskrivs i fornminnesregistret (FMIS) på följande sätt:

Skeppssättning, rest av, bestående av fyra intill varandra stående 

granitstenar. Stävstenen är 1,5 m h och 1x0,8 m samt lutar ca 30cg 

mot SV. SV-SSV om stävstenen står de tre andra stenarna, vilka är 

0,5–1,3 m h och 0,7–1 m diam. Samtliga lutar. Mellan stenarna har 

slängts upp plocksten.  

Den forna dösen står här entydigt fram som del av en förstörd skeppssättning. 
Platsen har under senare tid också grävts ut vetenskapligt vid två separata 
tillfällen. Första tillfället var 1998 då en exploateringsgrävning gjordes av 
röjnings röset som är beläget söder om de resta stenarna, och 2008 gjordes ett 
smalare kabelschakt precis väster om stenarna. Undersökningarna utfördes 
båda gångerna av arkeologen Gunilla Wickman-Nydolf vid Gotlands Museum. 
Utifrån utgrävningsrapporterna kan man konstatera att 2008 års grävning var 
resultatlös, men att den första utgrävningen uppvisade intressanta resultat 
(Wickman-Nydolf, 2002, 2009).

Det s.k. röjningsröset visade sig vara en grav som således inte varit känd 
tidigare. En del av denna anläggning kunde därför undersökas. Förutom denna 
grav återfanns ytligt i anläggningen obrända människoben som var blandade 
med recenta fynd. Det är således troligt att detta är de återbegravda benen som 
omnämnts ovan och som framkom då ladugården byggdes. På botten av sten-
sättningen, utanför kantkedjan av en inre stencirkelkonstruktion påträffades 
kremerade ben tillsammans med stämpelornerad keramik som kan dateras till 
yngre järnåldern. Den inre gravkonstruktionen bestod av en delvis kallmurad 
kantkedja, stenpackning och kantställda stenar. Beskrivningen blir något oklar 
eftersom inte hela stensättningen undersöks samt att den deformerats av påförda 
odlingsstenar m.m. (Wickman-Nydolf, 2002).

De återlokaliserade obrända människobenen blev år 2001 osteologiskt analys-
'(*")'*"!*P'($4*Q$/!"##$:-0*R,(4*-"/4* :.)'*6".*$)'.4$%'("*8'.*+(9.*&"0*>S*

individer, av dessa var 14 individer adulta (adultus-maturus 18–64 år), tre kunde 
$)'.4$%'("-*4$##*62.*,&7*4('*4$##*-"..,#$ "* !$..,(0*T.*$.)$!$)*!"(*'44*.5+344*8"(.*

(Sigvallius, 2001). Dessa ben är av intresse eftersom de påträffats i närheten av 
den möjliga dösen. Eftersom de är obrända kan de rent arkeologiskt generellt 
)"4'("-*4$##*4('*4$)-;'($,)'(U*-4'.9#)'(F*2#)('*8(,.-9#)'(*'##'(*2#)('*N2(.9#)'(*)!-0*

de perioder då man begravt sina döda obrända. Individantalet skulle kunna tyda 
på att de skulle ha hittats i en avgränsad kollektiv gravläggning (som en dös) 
eller också har man röjt undan ett mindre gravfält i samband med uppförandet 
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av ladugården! Att ett gravfält möjligen funnits på platsen förtäljer också nyss 
nämnde Wimans berättelse. En hästhage, som ännu är i bruk, skulle enligt 
Wiman ha iordningsställts söder om röset och i samband med detta behövde 
man täcka marken med jord för att skydda hästarna mot all sten som skulle ha 
funnits där (Sigvallius, 2001). När det gäller benfynd från skeppssättningar utgörs 
dessa vanligtvis av kremerade ben. 

Rörande fornlämningsmiljön i övrigt bör ett gravfält, bestående av 25 runda, eller 
närmast runda stensättningar 3–7 m diameter och 0,1–0,3 m höga, beläget 350 
m nordost om platsen nämnas. En holkyxa hörande till bronsålderns yngre del 
har också hittats på Licksarve ägor (SHM Inv.nr: 12020). 

En 14C-analys av två käkben 2010. Låt de dödas käkar tala

För att få klarhet i tidsplaceringen av de sekundärt påträffade obrända människo-
benen valdes två underkäkar ut, ur dessa avlägsnades två molarer av samma 
typ som således representerar två individer. Tänderna sändes för 14C-analys 
till tandemlaboratoriet vid Uppsala universitet. Tillsammans med dessa tänder 
sändes också en bit av ett lårben från en i förhistorisk tid sekundärt begravd 
individ som påträffats utanför kammaren till den närbelägna dösen i Ansarve 
i Tofta socken (Bägerfeldt 1992, Wallin & Martinsson-Wallin 1997). Resultatet 
av dateringen av benen visade på ett entydigt resultat. De båda tänderna från 
Licksarve och lårbensbiten från Ansarve daterades till tidsperioden ca. 90 f.Kr. 
– 400 e.Kr. eller sk. Romersk järnålder! Dateringen från Ansarve täcker den 
äldre delen av intervallet och kan därför dateras till den äldre delen av romersk 
järnålder. Intressant i detta sammanhang är dateringarna från Licksarve som 
hör till den yngre delen av romersk järnålder. En period då antalet kända grav-
läggningar på Gotland reduceras avsevärt. Om detta beror på att gravarna inte 
lika tydligt markeras ovan mark och/eller helt enkelt inte är funna ännu är svårt att 
säga. Under denna period förekommer både skelettgravar och brandgravar även 
om skelettgravar tycks minska något under den yngre delen av romersk järnålder 
(Cassel, 1998:36ff). 

Våra käkar har talat, uppenbarligen har benen inget med de resta stenarna att 
göra om dessa ursprungligen utgjort en dös eller en skeppssättning. Vi ser dock 
att monument med resta stenar tycks ha attraherat somliga av äldre järnålderns 
population varvid de äldre monumenten på något vis åter tagits i bruk.

Återupplivandet till vad? 2010 Dös?

De nya data som framkommit om denna anläggning, som skulle stödja teorin om 
att det rör sig om en dös är möjligen den tidiga beskrivningen och teckningen 
som framkom i Historiska Museets arkiv. Här beskrivs anläggningen som om-
gärdad av en oval grushög som för tanken till Ansarvedösen och dess omgivande 
konstruktion (Bägerfeldt, 1992). Vid en närmare jämförelse mellan den tidigaste 
8'- ($!.$./'.*,&7*)'.*-,6*94'(%..-*$*MVBQ* ".*6".*-'*"44*>WXY*8'- ('!-*)'.*

största stenen som 6 fot hög över markytan dvs. ca. 1,8 m och i FMIS beskrivs 
samma sten som 1,5 m hög. Eftersom den ovala kullen i dag inte är synlig 
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skulle man kunna tänka sig att marken runt stenarna fyllts ut och jämnats till 
med ett lager påförd jord, varvid anläggningen i dag har lägre mått. Förutom 
dessa iakttagelser har inga nya fynd som stöder teorin om att detta är en dös 
framkommit. Endast viss likhet och närhet till Ansarvedösen och en avvikande 
lokalisering i förhållandet till andra skeppssättningar skulle stärka tanken om att vi 
i dag skulle återuppliva anläggningens ”dösstatus”.

Stenskepp?

Vad indikerar för respektive emot att stenarna på Licksarve gård skulle kunna 
utgöra resterna efter en skeppssättning? En intressant aspekt är att stenarnas 
lokalisering är atypisk om det skulle röra sig om en skeppssättning, inte minst 
då stenarna i så fall skulle ha varit placerade långt ifrån den dåtida strandlinjen. 
Många av de gotländska skeppssättningarna ligger idag på strandvallar som 
skapats av Östersjöns och landhöjningens förändringar, vanligen litorinavallen. 
Riktningen på dessa forna strandvallar följer mer eller mindre dagens 
kuststräckning. Då Gotland utgörs av en avlång landmassa orienterad i närmast 
.,()A-5)#$/*($ 4.$./*2(*)'4*7'##'(*$.4'* ,.-4$/4*"44*)'*<'-4"*- ';;--244.$./"(*7"(*N:-4*

denna orientering. 

Om man antar att stenarna i Licksarve skulle vara resterna efter ena änden av en 
skeppssättning, så skulle den kvarvarande delen ha utgjort den norra stäven. Antar 
man fortsatt att stenarna fallit omkull och att man reser dem till upprättstående 
position så kan man med viss möda få det till en del av en skeppssättning. Dock 
kan då endast de tre största stenarna tas i anspråk då den något mindre fjärde och 
mest västerut belägna stenen faller ur mönstret. Detta är kanske också anledningen 
till att Harald Hansson endast nämner tre stenar i sin avhandling (1927:109). Rör det 
sig om resterna efter ett stenskepp skulle detta ha löpt söderut, en orientering som 
i och för sig är typisk för skepps sättningarna på Gotland. Det är också den riktning 
som samtliga fyra stenskepp i Ansarve hage har, fyra kilometer söderut. Dessa 
skeppssättningar är belägna på en naturlig ås ca 18 m ö.h. och stenskeppen tycks 
följa åsens (i detta fall den forna strandbankens) naturliga längdriktning (endast 
100 m från Litorinavallen). Vid platsbesök på skeppssättningslokaler på Gotland 
tycks denna lokaliserande faktor vara karakteristisk. Detta är av vikt i förståelsen 
av stenarna och landskapet vid Licksarve gård belägen ca. 36 m ö.h. Idag löper 
där nämligen en markerad ås (ancylusvallen) i västsydväst-ostnordostlig riktning 
,&7*)'44"*2(*)'.*($ 4.$./*'.*- ';;--244.$./*;9*'.*-9)".*#, "#*- :##'*7"0*Z'4*%..-*

dock skeppssättningar belägna långt från bronsålderns kustlinje, vilka ibland också 
avviker i orientering. Dessa tycks dock vara belägna invid träsk, forna insjöar 
eller vattenleder. Möjligen har en vattenspegel funnits strax öster om Licksarve 
gård, ett område som idag benämns Vall myr och Tomt myr. De närmast belägna 
lämningarna av bronsålderskaraktär ligger två kilometer västsydväst om Licksarve, 
intill Nasume myr. Dessa utgörs av ett gravfält med bland annat sju rösen och en 
skeppsformig stensättning (RAÄ Tofta 38:1).

Återgår vi till själva sammansättningen av de uppresta stenarna i en jämförelse 
6')*3!($/"*-4'.- ';;*;9*=,4#".)*%..-*+,(4-"44*'.*)'#*"44*)(5+4"0*Z'.*-43(('*[-42![*
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-stenen mäter en höjd på minst 1,5 m, vilken i så fall hör till den tiondelen av 
stenskeppen med den största stenstorleken. Om en eventuell längd är svårt att 
-2/"*)9*)'4*%..-*- ';;--244.$./"(*6')*)'.*-42!-4'.--4,(#' '.*-,6*624'(*"##4*

från 7 till 46 meter. Räknar vi dock med stenröset beläget söder om stenarna kan 
en längsta längd på en förmodad skeppssättning i nord-sydlig riktning bli ca. 10 
6*#9./0*Q ';;*$*)$(' 4*".-#:4.$./*4$##*'44*-4'.(3-'*'##'(*-43(('*-4'.-244.$./*94'(%..-*

på ett par andra lokaler på ön och vid inget av dessa fall är stenarna av den 
storlek som vid Licksarve. 

Järnåldersdös?

Kanske ska vi också låta tanken falla på möjligheten att detta skulle röra sig 
om en sk. järnåldersdös? Detta är en ovanlig gravtyp som främst förekommer 
i västra Sverige men också med koncentrationer i Småland och södra Halland 
(Arne, 1919, Hyenstrand, 1979:111, Burström, 1991:76). Ett fåtalet av dessa 
har blivit undersökta och Arne (1919) beskriver dessa som konstruktioner med 
på tre sidor kantställda avlånga stenblock täckta av ett takblock (ofta omkring 
1–1,5 m i diameter). Konstruktionen är således öppen vid ena (södra) kortsidan. 
Fynd som påträffats i dessa konstruktioner består av smärre mängder brända 
människoben och diverse järn och bronsföremål samt kamfragment. Föremålen 
från en av de småländska gravarna indikerar en datering till ca. 250–400-talet 
e. Kr. Utformningen av den här typen av dösar förefaller förhållandevis speciell 
med tanke på dess strikta utformning med rektangulära/fyrkantiga kammare 
-,6*,& -9*2(*!$)3;;'.*94*-3)'(0*Z'.."*:4+,(6.$./*('<' 4'("-*$.4'*$*-4'."(."*

från Licksarve. De brända benen och den stämpelornerade keramiken kan 
möjligen dateras till romersk järnålder. Dessa har i detta fall påträffats under mer 
'##'(*6$.)('*<"4*6"( *'##'(*$*'.*<"& *-4'.-244.$./*,&7*45& -*$.4'*7"*.9/,.*)$(' 4*

". .54.$./*4$##*)'*('-4"*-4'."(."0*T.*3!'('.--4266'#-'*%..-*,& -9*$*)"4'($./'.*

av den ena tanden från Licksarve, som i det här fallet härstammar från en obränd 
individ. Vår slutsats blir att det inte direkt föreligger någon större likhet med 
fastlandets järnåldersdösar. 

Framtiden

Vår personliga slutsats i det här fallet blir att vi måste återuppliva tanken 
om att detta kan vara resterna av en stenåldersdös. Ett slutgiltigt svar kan 
endast framkomma genom utförandet av en ny forskningsinriktad arkeologisk 
fältundersökning i och runt själva anläggningen. Möjligen kan man genom en 
-9)".*:4/(2!.$./*94'(%.."*)"4'($./-8"("*+5.)*-,6* ".*#')"*,--*4$##*'44*-#:4#$/4*

avgörande i denna fråga. Nästa år är det 135 år sedan fornlämningen först 
beskrevs, kanske är det dags att göra ett försök då…
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