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Abstract 
Uvelius, A. (2016) Mysteriet i Ullviarrojr – En landskapsanalys kring Ullviarrojr, ett 
stenröse mellan Tofta och Eskelhem socken 
 
Uvelius, A. (2016) The mystery of Ullviarrojr – A landscape analysis around Ullviarrojr, a 
large cairn between the parishes Tofta and Eskelhem  
 
 
The cairns on Gotland have been one of the most studied aspects regarding the Bronze Age on 
the island. Most attention has been directed to how they were built and to whom they belong. 
My study will focus on Ullviarrojr, which is a so-called crater cairn, and the area around the 
cairn. Ullviarrojr is among the few large cairns on the Island over 35 meter in diameter and 
the area around it show very few other archaeological remains. The closest ancient remains 
are around 400 metres away in an almost circle shape. By making a landscape analysis 
regarding the area around the cairn and an archive study I want to understand its relationship 
to the Bronze Age landscape. I have consulted unpublished works and made site visits and 
interviewed the current landowner to get an overview of if there are additional archaeological 
remains in the area of if remains have been destroyed and taken away. My study will provide 
some new information on an area that has not been examined in detail, which would help 
future studies to understand the cairns and the area around cairns. 
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Förkortningar & Periodindelningar 
 
 
ATA: Antikvarisk-topografiska arkivet 

Dnr: Diarienummer 

FMIS: Riksantikvarieämbetes digitala fornminnesregister 

GF: Gotlands Fornsal 

GIS: Geografiskt informationssystem 

L.G: Litorinagränsen 

Möh: Meter över havet 

RAGU: Riksantikvarieämbetes Gotlandsundersökningar 

RAÄ: Riksantikvarieämbetes 

RAÄ 1: Fornlämningens löpnummer enligt FMIS 

SGU: Sveriges geologiska undersökningar 

 
Mesolitikum: 8000-4000 f. Kr. 
 
Neolitikum: 4000-2000 f. Kr. 
 
Nordisk bronsålder: 1700-500 f. Kr. 
Bronsålder i egentliga östersjöregionen: 1700-200 f. Kr. 
Äldre bronsålder: 1700-1500 f. Kr. 
Mellersta bronsålder: 1500-950/900 f. Kr. 
Yngre bronsålder: 950/900-500/200 f. Kr. 
 
Periodindelning bronsålder 
Äldre bronsålder: 
Period I: 1700-1500 f. Kr. 
Period II: 1500-1300 f. Kr. 
Period III: 1300-1100 f. Kr. 
Yngre bronsålder: 
Period IV: 1100-900 f. Kr. 
Period V: 900-700 f. Kr. 
Period VI: 700-500 f. Kr. 
 
Förromersk järnålder: 500 f. Kr.-0 
 
Romersk järnålder: 0-375/400 e. Kr. 
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1. Inledning  

 

1.1. Introduktion 

Röset Ullviarrojr är ett av de mindre kända storrösena på Gotland, och enligt forskningen är 
få undersökningar genomförda i området. Platsen verkar nästan ha haft en större, om än 
begränsad, betydelse inom ortnamnsforskning (Gustavsson 1938; Olsson 1994; Hellberg 
1967) än inom den arkeologiska forskningen (Stenberger 1944; Arvidsson 1951; Nihlén 1922; 
1927; Isedal 1985; Österholm 1989). Utanför området finns fornlämningar från stenålder fram 
till järnålder registrerade samt även några medeltida lämningar. Området omges av allt från 
boplatser till gravfält, men få undersökningar har gjorts. Hittills har åtta undersökningar av 
området funnits varav tre genomförts på samma fornlämning. Ytterligare fyra mindre 
undersökningar har gjorts, dessvärre utan några relevanta resultat. Den största undersökningen 
gjordes på både Ullviar gravfält samt Tofta 64:1. I övrigt har området kring Ullviar haft stora 
problem med såväl gravplundring som kaniner. Kaninproblemet vid Tofta 64:1 gick så långt 
att ett utrotningsförsök gjordes på 50-talet men detta lyckades inte så bra. 

Ullviarrojr är bara ett av många mindre kända och icke undersökta storrösen som finns på 
Gotland. Förutom svårigheterna med att undersöka stora rösen är det vanligt inom arkeologin 
att de kända fornlämningarna får mer uppmärksamhet. Dessa monument brukar oftast ligga 
nära havet eller vattenområden och är ofta associerade som hövdingagravar från bronsåldern 
(Stenberger 1941: 17; Martinsson 2010b; Runesson 2014: 71-72). För övrigt är storrösen en 
stor del av bronsålderforskningen och det finns åtskilliga studier och teorier om dessa 
monument som tas upp senare i uppsatsen (Falck 1979; Martinsson-Wallin 2010a; 2010b; 
2011; 2013; 2014; Martinsson-Wallin & Wehlin 2010; Stenberger 1941; 1942; 1971; Wehlin 
& Schönbäck 2012). 

1.2. Syfte & Frågeställningar 
Min studie är en landskapsanalys av området vid Ullviarrojr, ett storröse från bronsålder. 
Genom en rekonstruktion av det ursprungliga landskapet är det kanske möjligt att förstå 
varför området kring Ullviarrojr har få registrerade fornlämningar. Beror det på att 
fornlämningarna förstörts med tiden eller har de inte registrerats eller är Ullviar en speciell 
plats där det var restriktioner gällande placering av hus och gravar? Syftet är att denna studie 
ska bidra till forskning kring stora stenrösen samt omgivningen kring storrösen på Gotland 
samtidigt som det bidrar med ny forskning inom ett område som det undersökts eller forskats 
mycket lite om. 

Frågeställningar: 
Hur har landskapet kring Ullviarrojr förändrats under tidens gång och kan detta hjälpa oss att 
förstå rösets speciella läge? 

• Kan fornlämningarna omkring området hjälpa oss svara på denna fråga och vad kan 
dessa fornlämningar kring själva området berätta? 

• Med utgångspunkt i namnet, Ullviar, kan platsen ha varit en rituell/kultplats under en 
längre tid och finns det spår i landskapet eller andra fornlämningar som kan konstatera 
detta? 

• Har det funnits vatten runt omkring röset under bronsåldertiden eller finns det 
oupptäckta fornlämningar kring detta område? 

• Har man odlat där förr och tagit bort fornlämningar? 
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Med tanke på att det verkar finnas boplatser både från yngre stenåldern samt äldre järnåldern 
utanför den 500 meters radien som nämns ovan, kan det även varit en boplats i närheten av 
röset under bronsålder? 

1.3. Avgränsning 
Som tidigare nämnts kommer en begränsning att göras för fornlämningarna åt norr om röset 
samt omgivningen kring röset. För det ska vara lättare har området delats in i två delar, 
undersökningsområde 1 (UO1) är den stora delen med de flesta fornlämningar och 
undersökningsområde 2 (UO2) är Ullviarrojr och fornlämningarna kring röset (Se Fig. 1). 
Fokuseringen kommer ske på bronsåldersstudier då själva storröset i största grad kommer från 
denna tid. Rösen från bronsåldern ligger i vissa fall nära eller på platser som använts under 
stenåldern samt att de under järnåldern kan ha använt sig av detta gravfält, med tanke på 
namnet. Med hänsyn till detta kommer studier från dessa perioder även att studeras. 
 

Figur 1. Undersökningsområde 1 (UO1) är det utanför ringen och 
undersökningsområde 2 (UO2) är det innanför ringen. © Lantmäteriet, 
i2012/921 
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1.4. Metoder 
För undersökningen används två olika metoder, dessa består av en GIS (Geografiskt 
informationssystem) studie samt en arkiv- och litteraturstudie. Besök av platsen och intervju 
med skogsägaren kommer även att ske 

1.4.1. GIS 
Med hjälp av GIS görs en landskapsrekonstruktion, till detta kommer dels SGUs kartmaterial 
för både jordarter samt strandlinjer och historiska kartor från lantmäteriet användas. 
Historiska kartor är något som ofta används gällande landskapsrekonstruktioner (Svedjemo 
2008; 2010). GIS lager kommer även att utnyttjas, i dessa lager finns information gällande 
fornlämningar från FMIS (Fornminnesregistret), strandlinjer (både gjorda genom SGUs, 
Nordins (2011) och Bägerfeldts (1992) beräkningar) och bronsålderrösen. Det sistnämnda är 
från en undersökning gjord utav Per Erik Nilsson som Gustaf Svedjemo har digitaliserat. 
SGUs jordartsinformation kommer även att användas för att lokalisera torv, som kan vara 
tecken på vattenområden som till exempel gamla myrar (Munthe et al 1925: 78). Genom att 
göra en landskapsrekonstruktion kan man få en bättre bild av hur området sett ut under olika 
tidsperioder, vilket kan vara till hjälp för att förstå varför Ullviarrojr förefaller så "ensamt" i 
skogen. Alla kartor använder sig av koordinatsystemet SWEREFF 99 TM. 

GIS kommer även att användas för att försöka hitta oupptäckta eller återupptäcka 
fornlämningar inom området genom att göra en LiDAR-analys samt rektifierar äldre kartor 
med kontrollpunkter. Kontrollpunkter placeras ut på den äldre kartan på objekt eller platser 
som kan identifieras på den moderna. Detta görs för att finna "moderna" positioner på den 
äldre kartan, punkterna får den äldre kartan att anpassa sig efter koordinatsystemet på den 
moderna. 

1.4.2.  Arkivstudie 
Att göra en arkivstudie är en självklarhet för denna studie, för att får en bättre förståelse av 
området har fornsalens sockenarkiv samt litteratur granskats för att hitta tidigare 
undersökningar och rapporter. Eftersom rapporter gällande arkeologiska undersökningar 
oftast inte publicerades på början av 1900-talet samt under RAGU (Riksantikvariets 
Gotlandsundersökningar) på 70-talet i ledning av Erik Nylén. 

Arkivstudierna görs för att hitta mer information om området samt på grund av att 
Herbert Gustavsson (1938: 32) i ”Gotlands ortnamn” skriver om Ullviar “Det är en skog och 
(enligt Säve) en by av inhysesfolk, med en 80 aln. lång skeppssättning.”. Det borde även 
nämnas att Gustavsson inte lämnar någon referens till detta. För att få svar på ifall ”Säve” 
skrivit något sådant kommer bröderna Per Arvid och Carl Säves material att gås igenom på 
grund av att båda skrivit om gotländska fornlämningar. Då 80 aln är cirka 47,5 meter skulle 
detta då vara den längsta skeppssättningen på ön och därför bör detta undersökas med en 
arkivstudie samt ett besök av området. Men eftersom Gustavsson inte lämnar en referens och 
vetskapen om detta är obefintlig är det en möjlighet att Gustavsson gjort fel och att "Säve" 
skrivit om skeppssättningen i Tofta. I Tofta ligger en 45 m lång skeppssättning (Wehlin 2013: 
279). 

1.5. Teoretiska utgångspunkter 
Helene Martinsson-Wallin har ett pågående projekt gällande platser med storrösen, där 
Martinsson-Wallin har en teori om att de ska ha fungerat som ritual/kultplatser under en 
längre tid. Detta är något som hennes undersökningar (Martinsson-Wallin 2010a; 2010b; 
2011; 2013; 2014) har kunnat bekräfta. Detta är något som Anders Kaliff (1997: 68-72) även 
har argumenterat för, och menar att gravar kan ha haft flera funktioner, både som en grav men 
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även en kultplats. Samtidigt som Christopher Tilley går in på landskapets och människors 
samverkan samt hur platser kunde bli allt mer viktigare med tidens gång (1994: 67, 208).  
Med hänsyn till Martinsson-Wallins teori kommer Ullviarrojr att analyseras för att se ifall 
platsen har varit en liknande plats med tanke att namnet Ullviar kan vara en beteckning på en 
helig plats dedikerad åt guden Ull (Gustavsson 1938: 32-34; Olsson 1994: 136; Ekblom 2013: 
4). Detta kan i sin tur vara anledningen till att området är relativt avlägset från andra 
fornlämningarna i området. Ortnamns betydelse är något som Stefan Brink (1999) menar är 
ett framstående sätt att få reda på social ordning, samtidigt som namnen kan beskriva vad 
området har använts för till exempel heliga/kultplatser eller centrala platser. 

Jag kommer även utgå från teorier angående storrösen som upprättats vid platser som kan 
ha varit under bruk redan under stenåldern, något som har förekommit vid undersökningar 
gällande storrösen (Lindquist 1979: 41). Detta är något som kan associeras med de andra 
nämnda teorierna samt att själva minnet är en stor del, speciellt gällande ortnamn men även 
något som kan ses till exempel på platser som man återvänt till och använt igen (Ekblom 
2013: 9). 

1.6. Källkritik 
De undersökningar som gjorts i närområdet är så summariska och bristfälliga att detta måste 
tas i hänsyn, detta influerar även hur datering av fornlämningar kommer att ske. På grund av 
att inget är undersökt omkring eller vid röset får tolkningar endast göras på de synliga 
fornlämningarna med kombination av de närliggande samt genom andra studier som gjort på 
liknande fornlämningar och platser. Datering av rösen kommer främst att göras efter diameter 
på rösena. På grund av att denna studie har fornlämningar från ett par olika perioder blir det 
svårt att läsa in sig helt på dessa perioder. Så istället kommer fokusering ske på 
bronsåldersforskning vilket gör att en del gällande sten- och järnåldersforskning kan missas. 

När det gäller GIS analyserna måste man ta till hänsyn att positionerna gjorda av GIS 
förmodligen har ett mindre fel på ett par meter, detta gäller även min egen kartering av rösets 
omgivning. Dessutom finns det ett par saker gällande SGUs undersökningar. Rektifieringen 
av SGUs kartor gjordes via koordinaterna angivna på kartan, dessa har i sin tur fått ett par 
meters fel avvikelser. Rektifieringen av äldre kartor har även positioner som måste ses som 
generella då dessa är gjorda för hand och utan flygfoton samt att det inte finns så många 
kontrollpunkter. Lantmäteriets höjddatabas har använts för att göra egna strandlinjer, denna 
databas består av ett rutnät av höjdvärden som har två meter mellan punkterna. Dessa fick 
göras om till tio meter då två meter gav oanvändbar höjddata som påverkar resultatet, därför 
bör strandlinjerna inte ses som exakt var kusten legat utan är mer en generell position. 
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2. Presentation av källmaterial 

Källmaterialet i denna studie består av olika slags historiska kartor som används för att 
återskapa landskapet kring undersöknings området. Kartor som används är ekonomiska kartan 
från 1939 samt 1976, lagaskifte kartan från 1884, SGUs geologiska karta från 1927 och två 
kartor från 1700-talet. En avmätningskarta från 1744 över Prästgård i Eskelhem och den 
geometriska kartan över Eskelhem från 1767. Från lantmäteriet används terrängkarta och 
höjddata för att återskapa strandlinjer samt för en LiDAR-analys. Dessutom används kartor 
från SGU gällande jordartinformation samt deras egna strandlinjer för olika tider. Förutom 
kartor används även ett par rapporter och undersökningar gjorda på olika delar av området 
(Nihlén 1922; 1927; Gustavsson 1938; Stenberger 1944; Arvidsson 1951; Hellberg 1967; 
Isedal 1985; Österholm 1989; Olsson 1994). Litteraturen gällande bronsåldern som används 
kommer inte att bestå av forskning som gjorts i andra delar av Sverige eftersom bronsålderns 
fornlämningarmönster är väldigt 
annorlunda i de olika delarna av Sverige 
(Skoglund 2005: 11-12). 

Det större undersökningsområdet 
(UO2) består av cirka 500 hektar mark 
inom vilket ca 55 hektar står för den 
närliggande omgivningen av Ullviarrojr i 
Eskelhem socken (se Fig. 2). Detta 
undersökningsområde består enligt FMIS 
av följande: 2 stenåldersboplatser, 13 
bronsåldersrösen men enligt Per Erik 
Nilsson är det 18 varav fem är storrösen 
(rösen som har en diameter på 20 eller 
mer), 4 stenkretsar som består av tre 
skeppsättningar och en domarring, 1 
skålgrop/älvkvarn, 17 resta stenar, 18 
stensträngar, 1 skärvsten, 10 gravfält, 3 
fossila åkrar, 26 husgrunder från 
järnåldern och 346 stensättningar. 
Ullviarrojr är förövrigt det största röset vid 
Tofta, Eskelhem och Sanda socken, den 
näst största ligger i Sanda socken och är 
34 m i diameter vars rösemiljö 
undersöktes av Martinsson-Wallin (2014) 
2011. 

Figur 2, Ullviarrojrs placering på Gotland.  
© Lantmäteriet, i2012/921 
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3. Forskningshistorik 

 

3.1. Området kring Ullviar 
Det har inte skrivits eller undersökts mycket i detta område, själva storröset har inte 
undersökts. Det nämns dock i en del texter bland annat ska Per Arvid Säve ha besökt platsen 
och skrivit kort om det i hans reseberättelse från 1862-63 (Säve 1863: 193-194). Det som har 
skrivits och undersökts runt omkring båda undersökningsområden följer nedan, då jag har 
delat upp redogörelsen på olika tidsperioder. 

3.1.1. Stenåldern kring Ullviar 
Gällande stenåldern har John Nihlén (1927: 41-49, 103-108, 220-227) i sin avhandling 
gällande Gotlands stenåldersboplatser skrivit om båda boplatserna kring om Ullviar (RAÄ 
Tofta 83:1, Eskelhem 16:1, se bilaga 1). Där Nihlén kortfattat går igenom platsernas läge 
under stenåldern, fynd som hittas under grävningarna samt lösfynd som hittats i åkern vid 
Tofta 83:1 (Krokstäde). Därefter gör Nihlén tolkningen att platsen dateras till 3800- 2850 f. 
Kr. som blir då slutet av mesolitikum och början av neolitikum till mitten av neolitikum. Men 
denna datering är inte helt säker nämner Nihlén och ingen datering görs på boplatsen 
Eskelhem 16:1 (Alvena). Nihlén visar även i en tabell (1927: 226-227) vid vilken nivå 
boplatserna kan ha legat, och för Krokstäde är detta då cirka 18-16 m.ö.h (72 % av L.G.) och 
för Alvena blir det 19-11 m.ö.h (50 % av L.G.). Eva Isedal (1985: 16, 28, 72) skrev en 
uppsats om yxmaterial från Hall och Tofta. Isedal kom fram till att yxorna från Krokstäde var 
relativt mindre i storlek än de andra boplatserna i Tofta. Detta kunde påpeka på att platserna 
haft olika funktioner men även att det mycket väl kan tolkas som lokala hantverkstraditioner. 
Dessutom gjorde även Isedal slutsatsen att boplatserna antagligen varit strandbundna samt 
haft liknande ekonomi. 

Inger Österholm (1989: 56-60,141-144, 176) återkommer även hon till båda boplatser i 
sin bok om bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern. I denna bok har även 
Österholm, som Nihlén, daterat Krokstäde boplatsen till slutet av mesolitikum och början på 
neolitikum samt att den representerade den tidiga odlingsfasen och Alvena boplatsen dateras 
till den gropkeramiska kulturen (cirka 3000-2200 f. Kr). Dessa platser är inte de enda 
stenåldersboplatser vid Tofta och Eskelhem utan det finns ett par till längre bort, men detta är 
de boplatser som är inom ramen av området landskapsanalysen kommer att göras. 

3.1.2. Bronsåldern och järnåldern kring Ullviar 
Dessa två perioder har slagits ihop med anledning att vissa av rapporterna är gjorda på 
områden som har både lämningar från brons-och järnåldern. Men kommer ta upp forskningen 
i en kronologisk ordning. 

Mårten Stenberger (1944) gjorde en undersökning, av två platser cirka 500 m norr om 
Ullviarrojr (RAÄ Tofta 64:1 och Eskelhem 20:1 som även går under Tofta 63:1). I Eskelhem 
20:1 (kallas även Ullviargravfält, se bilaga 1) som var själva huvuddelen av undersökningen, 
undersöktes 5 rösen och 5 hällkistor som hittades omkring två resta stenar. Gravarna vid 
Eskelhem 20:1 förekom det mest bronsföremål, benpilspetsar samt brända ben förekom i nio 
av gravarna men även en del pärlor, ett järnföremål och fragment av spelbrickor, Tofta 64:1 
två gravar bestod av brända ben och järnföremål. Tyvärr hänvisar Stenbergers rapport endast 
till vad man hittade på platserna och gör inga egna slutsatser om själva gravarna, därför har 
ingen datering eller närmre granskning gjorts på föremålen som hittats under undersökningen. 
Däremot daterades platsen till förromersk järnålder av Malin Lindquist (1988). Dessa platser 
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är till största del gravfält men finns även en husgrund och ett storröse på Tofta 64:1, här har 
Greta Arwidsson (1951) gjort en mindre undersökning på grund av gravplundring som 
förekommit i området. 

3.2. Placering av gravar och boplatser under olika perioder 

3.2.1. Stenåldern, neolitikum 
Gravar under neolitikum består till stor del mest av flatmarkgravar men det förekommer även 
megalitgravar. På Gotland är det endast en känd och undersökt megalitgrav som ligger vid 
Ansarve i Tofta. Flatmarkgravarna kan även ha haft så kallade dödshus konstruerade över sig. 
Men att lokalisera gravarna är i övrigt svårt då flatmarkgravar är en grop under marken och 
lämningarna av dödshus är för det mesta enbart stolphål (Artursson 2006: 44-50). Placeringen 
av gravarna under stenåldern brukar ofta förekomma i äldre boplatslager. Därtill antogs det 
under en längre period att man begravde de avlidna individerna mitt i boplatserna. Men det 
konstaterades senare genom undersökningar att det var mer komplicerat än så (Stenberger 
1971: 58-60; Janzon 1974: 25; Burenhult 1999: 325-327). Bosättningar under neolitikum 
förekommer då, likt andra perioder, vid dåtidens kust (Stenberger 1971: 58-59; Österholm 
1989: 3; 1999: 340-341). Österholms (1989; 1999: 340) studie visar även att det under 
stenåldern på Gotland verkar ha funnits olika grupper/”stammar” på ön. 

3.2.2. Bronsåldern 
Under bronsåldern förekommer det fler olika typer av gravar, några exempel är stenrösen, 
skeppsättningar (skeppsättningar förekommer ofta vid stora stenrösen), och man börjar även 
kremera sina döda samt begrava dem i stenkistor under marken (Hansson 1927: 51-92 
Carlsson 2001: 45-46; Wehlin 2013: 33). Stenrösen är något som fortsätter användas in på 
järnåldern men man brukar säga att rösen med en diameter på 10 meter eller större kan dateras 
till bronsåldern (Nilsson 1981: 2-3; Hallin 2002: 14; Martinsson-Wallin 2010b: 63). Av dessa 
stenrösen finns det då ett par kategorier, två av dessa är stora stenrösen som kallas storrösen 
och kraterrösen som är rösen med ett insjunket parti i mitten av röset. De så kallade storrösen 
ska vara 20 meter eller större i diameter. Storrösena har tolkats tillhöra hövdingar eller eliten i 
samhället under denna period (Artursson 2009: 213). Stenberger tolkade insjunkning på 
kraterrösen som en gravkammare av trä som då skulle ha rasat ihop, men detta har nu tolkats 
som en medveten konstruktion (Stenberger 1942; Lindquist 1979: 33, 40-41). Lite nyare 
forskning kring storrösen har gjorts av Helene Martinsson-Wallin (2010a; 2010b; 2011; 2013; 
2014) som forskar kring storrösen och deras rituella betydelse samt omgivningen kring dessa 
monument, något som inte har gjorts i särskilt stor grad förr. Joakim Wehlin (2013) har även 
nyligen forskat en del kring bronsåldermonument samt skärvstenar. I Wehlins avhandling 
som handlar om Östersjöns skeppsättningar går han in på dessa platser och att de har använts 
som gravar men även som mötesplatser och rituella platser. Även Anders Kaliff (1997: 72) 
har dessa idéer. Dessa olika typer av gravmonument påträffas oftast vid dåtidens kust 
(Stenberger 1941: 17; Martinsson-Wallin 2010; Runesson 2014: 71-72). Angående 
bronsålderbosättningar på Gotland vet man generellt ganska lite, Stenberger (1941: 18) 
nämnde att gravmonumenten förmodligen låg en bit ifrån själva bosättningen. I övrigt var det 
inte förens 1980-tal som det börjades forskas kring bosättningsmönstret (Wehlin 2013: 45-
46). Detta är något som Gunilla Runesson (2014; Hallin 2002) har studerat. I dessa studier går 
Runesson igenom både hur man kan lokalisera fler bosättningar. Dessutom använder sig 
Runesson av några kända bosättningar samt möjliga platser för bosättningar för att försöka få 
reda på mer om den sociala strukturen som fanns under bronsåldern, något som oftast har 
gjort genom gravar och bronsfynd tidigare. 
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3.2.3. Järnåldern, förromersk-romersk 
Gravarna under förromersk-romersk järnålder är relativt lika de från den yngre bronsåldern 
med undantaget att man nu börjar ha stora gravfält, kremeringsgravar ökar samt att gravarna 
har färre gravföremål. Under romersk järnålder sker även förändring och antalet omarkerade 
gravar ökar under den yngre romerska järnåldern (Cassel 1998: 36-40; Carlsson 2001: 63-70). 
Gravfälten brukar likaså ligga anslutna till äldre gravar och dessutom brukar gravfälten vara 
nära till gårdar och under den yngre romerska järnåldern ska antalet ensamstående gravar öka 
enligt Cassel (Cassel 1998: 40-42; Carlsson 2001: 67-68). Bosättningsmönstret under den 
romerska järnåldern består mest av stengrundshusen som generellt sätt dateras till 200-600 e. 
Kr. Men finns en del olika dateringar på dessa husgrunder samt ett problem gällande olika 
typer av husgrunder något som Svedjemo (2014: 57-64) diskuterar. Ett stort antal av de 
romerska järnåldersboplatser brukar ha någon fornlämning från förromersk järnålder i 
närheten enligt Cassel (1998: 81-87, 91-92), som menar då att man under dessa tider inte gjort 
någon större omflyttning. 

3.3. Landskapsanalyser & Strandlinjen 

3.3.1. Landskapsanalyser 
Angående landskapsanalyser har det inte gjorts så många på Gotland och det var under 1920-
talet som Henrik Munthe och Lennart von Post (Munthe et al 1925) gjorde ett par analyser 
som fortfarande användes idag. Därefter var det inte förens de senaste årtiondena som det 
börjades göras fler landskapsanalyser igen, men det har varit väldigt få även då. 

3.3.2. Strandlinje 
Cirka 5000 f. Kr. nådde Litorinahavet sitt högsta läge, vilket är det som vi kallar L.G. 
(Litorinagränsen), som litorinavallen blev en lämning av och den högsta punkten av denna på 
Gotland är runt 21möh (Munthe et al 1925: 74-75; Burenhult 1999: 193-195). Denna gräns 
används ofta för att försöka datera boplatser med tanken då att stenåldersboplatser oftast låg 
vid dåtidens strandlinje (Österholm 1999: 340-341). Stenåldersboplatserna vid Tofta ska ligga 
kring 15möh (70 % av L.G.) och för Eskelhem är det lite oklart men kring 10-12möh (50 % 
av L.G.) (Nihlén 1927: 220-227; Bägerfeldt 1992: 90-99). 

Nordin (2011: 20-27) beräknade vart strandlinje möjligtvis legat under bronsålder med 
hjälp av fornlämningar som har daterats på Gotland, där kom Nordin fram till att under den 
andra perioden av bronsåldern har strandlinje legat kring 9,2möh (46 % av L.G.) runt Tofta 
området och 7möh (35 % av L.G.) under den sjätte perioden av bronsåldern. Harald Hansson 
(1927) hade tidigare menat att strandlinjen på Gotland under bronsålder legat kring 20 % av 
L.G. Strandlinjeproblematiken är något som Martinsson-Wallin och Wehlin diskuterar (2010, 
2011) och den problematiken är ännu inte löst men det måste mer detaljerad forskning kring 
de olika delarna av Gotland. 

3.4. Gudar, Kult-& Rituella platser under bronsålder 

3.4.1. Ortnamnsforskning gällande Ullviarnamnet 
Namnet Ullviar förekommer i böcker gällande ortnamn med tanken att Ullviar samt andra 
liknande ortnamn (Ullevi, Ullvi, Ullavi) ska ha varit en helig plats, ett så kallat ”vi”, som varit 
helgat åt guden Ull. Herbert Gustavson (1938: 31-36) nämner det i sin bok gällande 
gotländska ortnamn, där han även nämner att platsen kallats för ”Ulfviar” i ett sammanhang 
och enligt sägnen kan ha varit en plats där en hövding vid namnet Ulf bott. Därefter är det inte 
förens 1994 som Ingmar Olsson (1994: 136-137) ännu en gång nämner det i sin bok om 
gotländska ortnamn där även han går in på att det kan har varit en plats helgat åt guden Ull. 
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Olsson nämner sedan en karta från mitten av 1700-talet där Ullviar eller Ullvi ska ha nämnts 
som ”Ulfvide”, samt menar då att ”vide” ska ha betytt skog i detta fall. Men är oklart ifall han 
prata om Ullviar eller Ullvi i Dalhem. Lars Hellberg (1967) skriver kortfattat om Ullviar och 
menar att enligt P. A. Säve kan platsen vara ett tomtnamn från järnåldern. John Molin (2015: 
31, 51, 56, 124-143) nämner i sin masteruppsats gällande guden Ull att ortnamn innehållande 
namnet Ull kan ha varit platser tillägnade åt guden men skriver också att vissa ortnamn med 
Ull kan mycket väl ha härstammat från personnamnet Ulle, Ulv (Ulf). Här nämner då Molin 
(2015: 56) att enligt två ortnamnsforskare (Hjalmar Lindroth och Eric Elgqvist) ska platsen 
Ullviar inte alls vara tillägnad åt någon gud.  Något som Olsson (1994: 136-137) likaså 
påpekar kortfattat och utgår från en karta från 1761 där platsen då ska ha nämnts som 
”Ulfvide”. Men Lindroth och Elgqvist har båda utgått från att ordet ”rojr” som ett fornsvenskt 
ord där det får en annan betydelse än det gotländska, som då betyder röse. Förutom kartan 
Olsson nämner i sin bok, nämns platsen även som ”Ulfviar” i den geometriska kartan från 
1767 men i den äldre avmätningskartan över Prästgård i Eskelhem från 1744 nämns det som 
”Ullviar”. Förutom Gustavsson (1938) och Olsson (1994) har även Stefan Brink (2008: 63) 
nämnt platsen Ullviar som en möjlig plats tillägnad åt guden Ull. Där Brink skriver att ordet 
”vi” är ett av de säkraste tecknen angående platser tillägnade åt gudar. 
 
 

3.4.2. Guden Ull 
Angående guden Ull finns det ett par olika tolkningar om vad för gud Ull egentligen var, Leif 
Karlenby (2011: 88-89, 270) skriver att guden Ull betraktas tillhöra ”vanerna”, som ska vara 
äldre gudar som dyrkats innan asagudarna men kan även ha samexisterat. Härn är en annan 
vanergud som ofta tolkas som en partner eller bror till Ull, genom det har dessa gudar tolkats 
både som fruktbarhetsgudar (föregångare för Frö och Freja) och som gudar för underjorden 
(Härn) och himlen (Ull). Vaner förknippas ofta som fruktbarhetsgudar, vatten, natur och de 
döda i jorden (Kaliff 1997: 18-19). Molin (2015: 124-143) tar upp ett par olika tolkningar i 
sin master uppsats, bland annat att Ull kan ha varit en solgud eller en gud för ordning och 
rättvisa. 

3.4.3. Kult-& rituella platser under bronsåldern 
Anders Kaliff (1997; 2006; 2008) har skrivit en hel del gällande kult-och rituella platser, där 
Kaliff då ger sig in mer på vad för betydelser gravar och landskap kan ha haft mer än bara det 
generella. Gällande landskapet har det dels gjort tolkningar om stenens olika betydelser som 
både byggmaterial för heliga platser, skålgropar och älvkvarnar och att själva naturen kan ha 
varit utgångspunkten för religiöst dyrkande och kultplatser (Kaliff 1997: 106-116; 2006: 130-
131; Karlenby 2011: 262-263). När det gäller gravar menar Kaliff att gravar har mer än bara 
en funktion och att gravar och monument kan vara som en symbolisk bild över liv, död och 
återfödelse. Att formen och begravningsritualerna kan indikera på vad man trodde skulle ske 
med de avlidna efter döden (1997: 68-72, 75-78; 2008: 118-119). Leif Karlenby (2011: 262-
270) har i sin studie gällande kult och rituell praktik under bronsålder i Skandinavien också 
gett sig in på att naturen och stenen kan ha varit en viktig del under bronsåldern. Där han 
nämner ett fall i Nibble utanför Enköping, Uppland, där man verkar ha flyttat på ofantligt 
stora stenar så att de ska ligga på rätt plats. Goldhahn & Østigård (2007: 285) nämner även att 
man är ganska säkra på att det var vanligt någon sorts av rituell praktik utfördes kring äldre 
stora monument under bronsåldern. 
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4. Resultat av analyser 

 

4.1. Landskapsanalys 
För att svara på frågeställningarna har olika analyser gjorts och står under respektive rubrik. 
För att svara på mina frågeställningar har olika analyser gjort och de har delats in inom de 
olika rubrikerna. 

4.1.1. Fornlämningar kring båda undersökningsområden 
I närområdet UO2 cirka 75 m runt själva röset finns det fornlämningar från äldre bronsåldern 
till äldre järnåldern samt en lämning från medeltid, dessa består av storröset, ett mindre röse 
på 18m i diameter, sex stensättningar, möjligen ett röse efter en kolbotten, en rest sten 
(kanske två) och möjligen 
skålgropar. Om man sedan 
studerar fornlämningarna i det 
större undersökningsområdet 
(UO1) ser man att de rösen som 
Nilsson (Nilsson 1981) har 
klassificerat som 
bronsåldersrösen ligger på den 
västra sidan om röset med ett 
fåtal som är längre upp. Men 
endast ett bronsåldersröse ligger 
vid de stora samlingarna av 
stengrundshus (se Fig. 3). Det ser 
nästan ut som en uppdelning där 
ena sidan har fler fornlämningar 
från bronsåldern och andra från 
järnåldern (se bilaga 2 och 3), 
men eftersom få undersökningar 
har gjorts och några få har en 
säker datering kan det även vara 
lite mer varierat än det ser ut. 
Men uppdelning syns även ifall 
man studerar förekomsten av 
stora och små gravfält. Då stora 
gravfält började förekomma 
under förromersk järnålder (se 
bilaga 4). Platserna för 
bronsålderrösena är förmodligen 
även ett tecken på att det har 
funnits vatten på den västra sidan 
av Ullviarrojr, då Martinsson-
Wallin har påvisat (2010b: 65-
68; samt muntlig information) att 
dessa rösen på Gotland alltid 
legat nära någon form av 
vattensamling/vattendrag.  

Figur 3, Här kan man se att vid Krokstäde boplatsen (den övre 
stenåldersboplatsen) finns de fornlämningar från olika perioder, men 
därefter har vi bronsålders fornlämningar till vänster och järnålder till 
höger. © Lantmäteriet, i2012/921 
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Ovan har jag diskuterat om Ullviar är en kult eller rituell plats med tanken på namnet? 
Om man går helt efter fornlämningarna är det tydligaste spåret egentligen skålgropar, vilka 
tolkas som fruktbarhetssymboler (Kaliff 1997: 111-113). Vilket är väldigt passande med 
tanken att guden Ull även kan ha varit en fruktbarhetsgud. Men inom området har endast en 
bekräftad sten med skålgropar förekommit som ligger i Ullviargravfält (se bilaga 5), men vid 
Ullviarrojr påträffade jag ytterligare en möjlig skålgrop när jag besökte platsen. 
Fruktbarhetssymboler är något som ”stapelstenarna” även kan tyda på, eftersom stora 
stenblock har precis som skålgropar tolkats som fruktbarhetssymboler (Kaliff 1997: 108-111). 
Men tyvärr var dessa gjorda under markberedning för plantering som gjordes omkring 1982-
1986, detsamma gäller för den möjliga resta stenen (Muntligkälla Wahlgren [2016-04-29]). 
Grävmaskinisten som jobbade under denna markberedning ska tydligen ha staplat stenar på 
varandra och rest stenen, något maskinisten även gjort i Fröjel och Othem. Vilket betyder att 
skålgroparna och själva Ullviarrojr är de enda man kan utgå från som någon tydlig rituell 
fornlämning. Förövrigt är skålgropar inte lika vanliga på Gotland som på fastlandet. Men 
inom Sandaområdet som Martinsson-Wallin (2014) utförde sin undersökning på förekommer 
det relativt många. 

4.1.2. Vatten & Odling 
Analysen för att få fram svar ifall det kan ha funnits vatten kring Ullviarrojr gjordes genom 
att analysera lagaskiftekartan från 1884, SGUs geologiska karta från 1927 samt deras jordarts 
lager för GIS. Dessa användes för att se ifall det finns myr eller torv. Torv har tolkats som 
botten av sjöar på Gotland 
(Munthe et al. 1925: 78), vid 
området och som ni ser på Fig. 
4 ser man både myrjord på 
lagaskiftekartan samt att både 
SGUs geologiska karta (se 
bilaga 6) samt jordartslager 
visar att torv ska finnas där. 
Detta är då en stark indikation 
på att det kan ha funnits en del 
vatten runt röset på den 
sydvästra sidan. 

För att både få en bättre 
bild av fornlämningarna 
position under forntiden samt 
för att se hur havet legat under 
olika tidsperioder, gjordes det 
ett par strandlinjekartor 
baserade på lantmäteriets 
höjddata. Här har jag då använt 
mig av Nordins (2011) 
beräknade strandlinje för 
bronsåldern runt Tofta området 
samt Bägerfeldts (1992) 
antagande för strandlinje under 
stenåldersboplatsernas 
användnings tid (se Fig. 5, 6 
och bilaga 7-8). På kartorna med 
Nordins (2011) beräkning har jag 
även lagt till en meter mer och 
mindre för att visa hur stor 
skillnaden kan vara med endast 

Figur 4, visar myrmark på lagaskifte kartan och SGUs 
jordartsinformations lager visar torv som båda överensstämmer med 
varandra. Vilket är ett bra tecken på att vatten kan ha förekommit på 
platsen. © Lantmäteriet, i2012/921 
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en meter mer/mindre. Detta gör jag eftersom den exakta placeringen av strandlinjen är orimlig 
att lyckas framlägga då den kan skifta mellan åren. Har även med SGUs beräkningar för dessa 
perioder, där jag visar var deras data gällande strandlinjer samt visar var deras beräkning 
ligger på höjddatan som jag använder mig av (se bilaga 9-18). På Fig. 5 och bilaga 7 ser man 
då att placeringen av rösena överensstämmer med Nordins (2011) beräkningar. Samt att det 
flesta rösena ligger längs 
havskusten förutom kring 
rösena vid Ullviar. Men torv 
och myrjorden tyder då att det 
har förekommit vatten 
däremellan samt att rösena 
som fortsätter längre upp kan 
tolkas att ha varit placerade 
längs ett vattendrag. 

Angående ifall odlingen 
har inträffat på området har 
jag ännu en gång använt mig 
av lagaskiftekartan från 1884, 
de ekonomiska kartorna från 
1939 och 1976 samt i den 
geometriska kartan från 1767 
nämns platsen som skog (se 
bilaga 19-21). Dessa kartor 
ger då en överblick kring 
området under perioder som 
då odlingsaktivitet och 
åkermark ökat som mest 
(Lindquist 1988: 5). Här kan 
man då se att under 1700-talet 
ska ha varit skog och att 
platsen var relativ lik sen dess 
med små undantag för små 
åkerfält som dyker upp någon 
gång mellan den geometriska 
och lagaskifte kartan. De 
ekonomiska kartorna visar att 
det fortsatte vara så fram till 
1976 och att åkerfälten därefter 
expanderas någon gång. 
Undersökningen av kartorna 
visar dock att skogen 
Ullviarrojr ligger i aldrig har blivit odlad. Men platsen kan ha använts som en plats för en 
kolmila då det enligt FMIS kan finnas en kolbotten där. Kolmilor ska då ha använts ända från 
medeltiden till mitten på 1900-talet, vilket även det visar att det måste ha funnits skog i 
området (Länsstyrelsen informationsblad). 

4.1.3. Lokalbesök & oupptäckta fornlämningar 
Ett lokalbesök gjordes av mig eftersom detta både förslogs av handledaren samt skrifter 
gällande landskapsanalyser (Miller et al 1997; Wehlin 2013). Lokalbesöket vid området 
visade att platsen inte var bra undersökt och att det borde undersökas noggrannare, med 
tanken att det har gjorts två besök under denna studie och att man båda gångerna hittade fler 
möjliga fornlämningar, skålgroparna och röjningsröset (se bilaga 22-26). Under besöket 
påträffades även tre objekt som fick namnet stalpelstenar (eftersom det var stenar som var 

Figur 5, Nordins (2011) beräknade strandlinjen under period två av 
bronsåldern (Äldre bronsåldern) med Nilssons (1981) bronsåldersrösen. © 
Lantmäteriet, i2012/921 
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staplades på varandra, se bilaga 25-26). Dessa kan efter intervju med markägaren avfärdas 
som fornlämningar eftersom de konstruerades av en grävmaskinist. Det bör även nämnas att 
vi som besökte platsen inte är erfarna inventerare men ändå lyckades se nya fynd. Platsen bör 
absolut besökas av en person med mer erfarenhet gällande detta. 

Det gjordes även en LiDAR-analys (Light Detection and Ranging) på själva området (se 
bilaga 27) för att se ifall det kunde visa antingen andra fornlämningar eftersom området är 
relativt stort och jag hade inte blivit förvånad ifall vi själv missat några fornlämningar. 
Analysen gav tyvärr inga resultat som förmodligen var en följd av terrängen i området, som 
bestod av en barrskog med mindre lövträd samt buskar och en stenig, gropig markyta. 

4.1.4. Boplatser 
För att besvara denna fråga gjorde jag kartor med fornlämningar som kan vara indikationer på 
boplatsområden för bronsåldern (Hallin 2002; Runesson 2014). Gunilla Runesson (2014: 88-
90) menar även att platsen kring Eskelhem kan vara ett läge där det kan finns en bosättning. 
Min tanke var att studera detta område närmre för att se något mönster som skulle stödja detta 
ännu mer. Jag kunde se att de två stora järnåldersgravfälten ligger båda nära 
stenåldersboplatserna och med tanken då att äldre järnåldersgravfält ofta ligger anslutna till 
äldre gravar, samt att bronsåldersrösen i vissa fall är placerade ovanpå på stenålderslämningar 
(som det möjligt gör på Krokstädeplatsen) och att stenåldersgravar brukar ha förekommit 
omkring stenåldersboplatsen (se Fig. 3). Detta kan möjligen vara en indikation på att vi ser 
betydelsen av släktskap/förfäder, som i sin tur visar att vi har haft människor som levt 
omkring samma område från mesolitikum till äldre järnåldern. 

4.2. Arkivstudie 

4.2.1. Arkivstudie 
Arkivstudien resulterade i ny information från GFs arkivsamling om Gotlands socknar. Bland 
annat hittades Mårten Stenbergers (1944) rapport gällande fornlämningarna Tofta 64:1 och 
Eskelhem 20:1 samt ett brev till Stenberger från ATA gällande uppgifter rörande området 
Ullviar. Detta brev gav sedan möjligheten till två texter inom vilket Ullviar nämns, P. A. 
Säves (1863) reseberättelse samt en notis till en avhandling av Oscar Wennersten (1899) 
gällande bronsåldern. Det är även denna text från P. A. Säve (1863: 193-194) som möjligen 
kan bekräfta att Herbert Gustavsson hade enbart läst fel gällande den 80aln långa 
skeppssättningen. Då P. A. Säve (1863: 194) skriver “Skeppssättning (i ö. yv.) 80 aln. lång 
och 15 aln. bred […], - å ”Ansarfve, stranden” […] uti Tofta på Gotland […]”. 

För att försäkra att jag inte missat att Säve nämnt något om skeppssättningen i några av 
hans andra verk (Säve 1852; Säve 1876; 1941a; 1941b; 1941c; 1941d; 1952; 1954; 1955ab; 
1959; 1960; 1961). En reseberättelse av Carl Gustav Gottfried Hilfeling (1994, 1995) lästes 
även igenom för att se ifall Hilfeling kanske nämnt något gällande området. Hilfeling var en 
antikvarie som besökte Gotland fyra gånger åren 1798-1801 på uppdrag av Pehr Tham för att 
studera de svenska landskapen (Lindquist 1988: 4). Men tyvärr nämns inte Ullviar i några av 
texterna. Skrifterna av P. A. Säve från 1900-talet är texter som blivit utgivna av Gustavsson, 
genom vilket Gustavsson gått igenom manuskript av Säve. Det är från dessa manuskript 
Gustavsson kan ha påkommit texten om skeppssättning men jag hade tyvärr inte tid att gå 
igenom dessa manuskript. 

Studien visade även att område 1 runt Ullviar, speciellt vid Tofta 64:1, eventuellt kan ha 
blivit väldigt utsatt av gravplundring. Då det förekom speciellt många rapporter och brev 
(Dokument Krokstäde & Prästgård) till och från länsstyrelsen gällande gravplundring och 
vandalisering i detta område. Därutöver nämner både Wennersten (1899) och Carl Säve 
(1852) i sina texter att det ska vara mycket tjuvgrävning i trakten. Något som även Stenberger 
(1944) upptäcker under sin undersökning på Eskelhem 20:1 och Tofta 64:1. 
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5. Diskussion 

 

5.1. Placeringen av fornlämningar 
Vad kan placeringen av fornlämningarna kring undersökningsområdet berätta för oss? 
Joakim Wehlin (2013) undersöker i sin avhandling förekomsten av hamnar och mötesplatser 
genom en lanskapsanalys på Gotlands rikaste område på skeppssättningar. Wehlin diskuterar 
olika platsers möjligheter till att vara en nod, mötesplats eller hamn. Här nämner Wehlin även 
möjligheten att Gotlands största skeppssättning i Ansarve, Tofta, som en nod i landskapet. 
Tofta-Eskelhem trakten är i andra avseende ett av Gotlands områden där avsaknaden av 
skeppsättningar är stor. Överhuvudtaget är den västra kusten något fattigare i antalet 
fornlämningar från bronsåldern än den östra, rösen däremot verkar vara relativt likt den östra 
sidan (se bilaga 28-32). Tyder detta på att Tofta-Eskelhem området har varit mer av en 
brytpunkt/landningsplats eller mindre hamnplats? Där båtar möjligtvis har bytts ut till förmån 
för transportmedel anpassade för land. 

Gunilla Runessons (2014) visar dock att det inte finns någon klar relation mellan 
fornlämningarna och boplatsområdena på Gotland. Däremot anser Runesson att Tofta-
Eskelhem är ett område där man kan söka möjliga boplatsområden (2014: 87-90). Detta är 
något jag håller med då placeringen av de två största gravfälten i området ser att de ligger 
bredvid både stenåldersboplatserna och att detta som jag tolkat i min analys gällande 
boplatser (4.1.4) kan ha haft något att göra med betydelse för släktskap och förfäder. Vilket 
syns tydligast på Krokstädeplatsen, som möjligtvis har en stensättning/röse över sig samt det 
förromerska gravfältet bredvid. Det bör dock undersökas ytterligare för att fastställa om 
bosättning funnits i Tofta eller Eskelhem. 

Vad visar strandlinjen och hur passar de in med omgivningen? Analysen kring 
strandlinjer visar tydligt att rösena är placerade längs havskusten vid Tofta och att Nordins 
(2011) beräkningar gällande bronsåldersstrandlinjen stämmer relativt bra överens kring Tofta 
(se Fig. 5 och bilaga 7). På kartorna syns även att det har varit en skärgårdsmiljö under 
bronsålder och att vissa av rösena är placerade på dessa öar. Detta ger upphov till en ny fråga 
kring till varför man gav sig ut på dessa öar för att konstruera rösen. Samt varför ligger dessa 
rösen på just de två öar som är längst ut mot havet då inga andra rösen förekommer på de 
övriga öarna. Dessa två rösen verkar förövrigt vara konstruerade kring slutet av yngre 
bronsåldern. Kan dessa rösen vara två noder i landskapet?  

Men hur är det angående undersökningsområdet? Strandlinjen går inte fram till dessa 
rösen men de är ändå placerade i en halvmåneliknande form, som att de ligger längs något. 
Svaret till detta kan vara myrmarken och torvens läge på de rektifierade kartorna (se Fig. 4 
och bilaga 6), där det tydligt ses att det både har funnits torv och myrmark på insidan av 
halvmånen vid rösena. Vilket kan betyda att det har funnits vatten på den västra sidan av 
Ullviarrojr som även förklara varför den sidan är så fornlämningstom. Men med tanke på att 
myr och torv indikationerna ligger närmare Ullviarrojr än rösena på västsidan om detta och att 
höjddatan (se bilaga 33) visar att det inte finns någon mindre upphöjning vid detta område 
skulle jag säga att det är mer sannolikt att det har varit en vattensamling än ett vattendrag. 
Samt eftersom höjdkurvorna visar en vikliknande form mellan Ullviarrojr och de andra rösena 
men att ett vattendrag sedan gått från vattensamlingen längre inåt. Situationen för den östra 
sidan av röset kan ha varit annorlunda då landskapet och platsen där Ullviarrojr ligger på kan 
ha varit en speciell plats redan under stenåldern (Tilley 1994: 67), vilket möjligtvis kan ha 
varit anledningen röset byggdes här under bronsåldern. Platsen har varit över havsnivån även 
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under stenåldern och som Fig. 6 visar har platsen varit en udde under samma period som 
stenåldersboplatsen Krokstäde. 
 

5.2. Kult/Rituell plats & Ortnamn 
Är platsen en kult/rituell plats? Vad säger fornlämningar och ortnamn? När denna studie 
påbörjades var de enda 
indikationer på att platsen haft 
någon kult eller rituell betydelse 
namnet och att det är ett storröse 
på platsen. Efter det lokala 
besöket framkom en till 
indikation, de möjliga 
skålgropstenarna som låg intill 3 
stensättningar cirka 75 meter från 
storröset. 

Vad säger då dessa 
indikationer om att platsen ska 
vara en kult/rituell plats. 
Ortnamnsforskning från mitten 
av 1900-talet säger emot teorin 
(Molin 2015: 56) att platsen ska 
ha varit tillägnad åt guden Ull 
men andra forskare (Gustavsson 
1938; Olsson 1994, Brink; 2008) 
menar att möjligheten finns. 
Motargumentet dessa forskare 
(Molin 2015: 56) har kommit 
fram till är bland annat att platsen 
ska tillhört en person med ett 
personnamn likt Ull i någon form 
och att ”vi” i namnets 
sammanhang ska ha betytt något 
annat. Likså att ordet ”rojr” ska 
ha haft en annan betydelse. Men 
det verkar som att Ullviar var en 
plats som de inte undersökte 
särskilt noggrant, då de hade märkt 
att de flesta storrösen på ön har 
ordet ”rojr” efter sig och att det betyder röse. Olsson (1994) nämner att platsen enligt en karta 
från 1761 ska ha kallats för ”Ulfvide”. Men eftersom det är oklart ifall Olsson menar Ullviar 
eller Ullvi i Dalhem och menar att platsen helt enkelt är Ulfs skog (Olsson nämner att vide 
kan vara fornsvenska för ”skog”). Samt med tanke att på kartan från 1767 nämns ”Ulfviar” 
och 1744 nämns platsen som ”Ullviar” är det förmodligen Ullvi som Olsson menar. 
Gustavsson (1938) som nämner att ”viar”-delen av namnet även kan betyda bland annat åker, 
äng, myr och skogsvät. Av vilket myr och skogsvät verkar som det sannolikast av de olika 
exemplen, då platsen då har myrmark i närheten samt att det verkar ha varit skog under en 
längre period. Samtidigt som Brink (2008) menar att ordet ”vi” är ett av de tydligaste tecken 
på en kult/rituell plats. Förövrigt nämner Gustavsson att platsen enligt sägen tillhört en 
hövding vid namnet Ulf, men lämnar ingen riktig referens till var detta står. Utan precis som 
med skeppssättningen som skulle nämnas av Säve, endast skriver ”Sign. skriver Ulfviar i 
anslutning till en sägen om att där bott en mäktig hövding vid namn Ulf.”. 

Figur 6, den beräknade strandlinjen under Krokstädeboplatsen (den övre 
boplatsen) användning enligt Bägerfeldt (1992). © Lantmäteriet, 
i2012/921 
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Sedan finns det även fornlämningen som inventeraren från 1976 verkar vara lite osäker 
på vad det varit, själva kolbotten. Något som jag själv hade svårt att hitta på platsen, då detta 
var första gången jag hört talas om fornlämningen och de kan ha väldigt varierande utseende. 
Men en lämning av kolbottnar brukar vara röjningsrösen som uppstår efter man röjt bort sten 
från platsen man ska konstruera kolmilan, som är konstruktionen som lämnar efter sig 
kolbottnar. Samt att platsen antingen är väldigt steril eller fertil. En kolmila är då en plats där 
träkol produceras genom att hetta upp trä utan syretillförsel. Men om platsen möjligtvis har 
varit en kultplats, då är en typisk rituellpraktik att ha konstruktioner/altare där konstruktionen 
bränns ner eller offrar föremål (Kaliff 2008: 124-136). Min tolkning är då att denna plats som 
har tolkats som ”Kolbotten?” på FMIS möjligen kan vara en plats för eldoffer. Men är själv 
väldigt kritisk mot detta, då jag inte är så insatt gällande kolbottnar och kolmilor. 
 

5.3. Källkritik 
Under lokalbesöket av platsen påträffades tre stycken så kallade ”stapelstenar”, som blev ett 
mysterium då jag inte hade någon aning om vad det kunde vara. Första tanken var antingen att 
någon hade staplat dem nyligen eller att de var någon typ av markering. Tanken att någon 
skulle ha gjort det nyligen uteblev då det inte ansågs troligt att någon skulle göra det. Efter en 
muntlig konversation med bi-handledaren Gustaf Svedjemo blev jag hänvisad till Holger 
Kusel fil.kand. i arkeologi, gränsstensexpert (Muntligkälla Kusel [2016-04-06 - 2016-05-03]).  
Det visade sig då inte vara gränsstenar. Slutligen hamnade jag mellan att någon gjort det med 
en grävmaskin eller möjligheten att de kunde vara forntida, och tolkningar gällande stenar 
kring bronsålder börjades utforska. Det var då jag insåg hur snabbt det egentligen hade gått 
från att försöka ta reda på vad det kunde vara till att inse att man inte hade någon aning alls 
och var inne i de rituella aspekterna. Något jag är väldigt kritisk mot själv men var ändå där 
jag hamnade slutligen. Kring denna tid föreslogs det att försöka kontakta skogsägaren för att 
se ifall ägaren hade någon aning om vad dessa stenar kunde vara för något. Det visades sig 
vara gjorda av en grävmaskinist som även hade rest den resta stenen samt stenar i Fröjel och 
Othem (Muntligkälla Wahlgren [2016-04-29]).  

Ännu ett bra exempel på att alltid vara källkritisk är att ifall jag helt enkelt gått efter 
Malin Lindquists (1988) bok ”Arkeologiska fältundersökningar på Gotland mellan åren 1826 
och 1985: register ” hade jag endast haft tre undersökningar gällande området kring Ullviar. 
Men eftersom det första jag gjorde var att besöka Gotlands Fornsals arkiv och bibliotek för att 
gå igenom deras sockenarkiv lyckades jag hitta fem extra mindre undersökningar samt ett 
brev gällande forskning som gjorts i området. Samma sak gäller den skeppssättning som 
Gustavsson (1938) nämnde men som inte verkar stämma, i detta fall lyckades jag hitta samma 
källor som Gustavsson använt men på grund av tidsbrist fanns inte möjligheten att gå igenom 
dessa. Detta gäller även områden som har ortnamn med indikationer på en kult/rituell plats 
vilket inte helt enkelt bör utgås från att vara en sådan plats utan bör analyseras. Analyser av 
landskapet och området som har ett sådant namn måste göras för att få en föreställning av 
platsen, och då få en uppfattning ifall platsen kan ha varit en kult/rituell plats. 

Om man studerar SGUs strandlinjer (se bilaga 9-13) och sedan jämför dem med 
strandlinjekartorna jag gjorde enligt deras beräknade strandlinje men enligt min höjddata (se 
bilaga 14-18) går det att se att deras kartor inte ligger på den nivå de skriver att strandlinjen 
ska ligga kring. Då bör man fråga sig ifall deras strandlinjekartor bör göras om så att de ligger 
kring rätt nivå och om dessa kartor även ska justeras så att strandlinjen stämmer bättre 
överens med forskningen som gjorts kring strandlinjer under olika perioder. Då kartorna är 
tillgängliga för alla borde de i alla fall ligga på nivån de själva skriver att det ska vara. Det 
vore bra om SGU börjar justera sina kartor utifrån ny forskningsdata och inte endast vara en 
modellering. Eller nämna på dokumentet att det endast är en modellering när beställning av 
deras kartor sker. 
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6. Slutsats 

 
Hur har landskapet kring Ullviarrojr varit under tidens gång och kan detta hjälpa oss 
att förstå rösets speciella läge? Kan fornlämningarna omkring området hjälpa oss svara 
på denna fråga? 
Området kring Ullviarrojr har varit under bruk från slutet av mesolitikum fram till förromersk 
järnålder eventuellt fram till medeltiden beroende på datering av järnålders fornlämningar. 
Under dessa perioder har det funnits två stenåldersboplatser som höll sig till dåtidens kust, 
därefter har en konsertration av bronsåldersfornlämningar som består till största del av rösen 
och ett fåtal skeppssättningar och skålgropar runt Ullviarrojr. Förutom på den östra sidan som 
det är oklart ifall det enbart är från järnåldern eller ifall ett par bronsåldersfornlämningar även 
förekommer där. Har de olika fornlämningar hjälpt oss att få svar på frågan? Säkerligen har 
det gått att utifrån de olika fornlämningarna kunnat svara på olika frågor. På grund av de olika 
betydelser en fornlämning kan ha samt att vissa framställs på särskilda platser, ger de en 
mängd information om hur landskapet kan ha brukat och använts. Med utgångspunkt i 
namnet, Ullviar, kan platsen ha varit en rituell/kultplats under en längre tid och finns det spår 
i landskapet eller andra fornlämningar som kan konstatera detta? 
Sannolikt, men samtidigt tyder ortnamnsforskning på att det både kan vara ”vi” för kult/rituell 
plats eller ”viar” för myr/skogsvät. Båda är rimliga tolkningar enligt mig, dock tycker jag 
forskningen för en kultplats är starkare. Fornlämningarna vid röset, de möjliga 
skålgropsstenarna och storröset kan vara ett tecken på att något rituellt skett i området. 
 
Har det funnits vatten runt omkring röset under bronsåldertiden eller finns det 
oupptäckta fornlämningar kring detta område? 
Det finns tecken på att vatten förmodligen funnits på den västra sidan av röset som då kan 
vara en förklaring till varför den sidan är fornlämningstom. Dessutom verkar området vid 
röset möjligtvis ha fler fornlämningar som verkar vara skålgropar och ett röjningsröse som 
tillhör kolbotten upptäckts under lokalbesöket. Dessa lämningar har i alla fall inte ha nämnts 
på FMIS, men vad som verkar vara ett röjningsröse är markerat på lagaskifte kartan från 
1884. 
 
Har man odlat där förr och tagit bort fornlämningar? 
Platsen röset ligger på verkar ha varit skog under en lång period och inom området kring röset 
(UO2) var det endast små delar som använts som åkermark från någon gång runt 1800-talet 
till slutet på 1970-talet. Därefter började en större del av marken nära rösemiljön att användas 
som åkermark. Detta syns på kartor från olika perioder, dessa visar inga tecken på att 
fornlämningar funnits där åkermarken är idag. Men det bör nämnas att på lagaskiftekartan 
från 1884 finns det markeringar som tyvärr inte har någon beskrivning till vad det är för något 
och att de är rätt lika en markering till de tre stensättningarna vid röset. Men då får man ställa 
sig frågan om varför skulle bara vissa av stensättningarna beskrivas via text om de andra 
skulle vara det med? 
 
Med tanke på att det verkar finnas boplatser både från yngre stenåldern samt äldre 
järnåldern utanför den 500 meters radien som nämns ovan, kan det även funnits en 
boplats under bronsålder? 
Möjligtvis, men för att verkligen få svar på detta måste en närmare studie göras. Resultaten 
från denna studie kan inte anses vara tillräckliga för att svara på denna fråga. Dock anser jag 
att dessa stärker misstankarna om att det kan finnas ett bosättningsområde i närheten. 
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7. Sammanfattning 
 
Denna studie handlade om landskapet kring det stora bronsåldersröset Ullviarrojr, och utifrån 
landskapet, namnet och fornlämningarna har jag försökt att förstå området bättre. Området 
runt röset hade en relativt fornlämningstom radie på cirka 500meter, därefter fanns det allt 
från stenåldersboplatser till bronsåldersrösen till gravfält och stengrundshus från järnåldern 
samt en tomt från medeltiden. För att förstå varför landskapet och Ullviarrojr låg på en sådan 
avskild plats från resten av fornlämningarna gjordes en landskapsanalys, arkivstudie och ett 
lokalbesök. Dessa tre undersökningar kunde tillsammans berätta om landskapet betydelse 
samt hur det möjligtvis varit. Resultatet blev att den västra sidan av röset förmodligen har 
varit översvämmat och detta kunde då vara anledning till varför den sidan är så 
fornlämningstom men även att det finns en möjlighet att det kan finnas en 
bronsåldersbosättning vid Eskelhem/Tofta. Samtidigt kunde ortnamnsforskning visa att 
platsen sannolikt har varit ägnad åt guden Ull. Lokalbesöket visade att en grävmaskinist åkt 
runt och rest stenar både här och i Fröjel samt Othem och att detta inte hade något med 
bronsålderslämningar att göra. 
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8. Framtida forskning 

 
För att verkligen fastställa att platsen kan vara en kultplats anser jag att precis som 
Martinsson-Wallin (2010a; 2010b; 2011; 2013; 2014) gjort i sina studier, kan undersöka 
rösets närmiljö. Samt att en ny inventering på fornlämningar i området kan behöva göras eller 
helt enkelt en stor ny inventering i det större undersökningsområdet. Det var ett par årtionden 
sen det gjordes sist i vissa områden. I händelse av att en ny studie eller undersökning görs i 
området kring Fröjel eller Otherm bör det tas i beaktande att grävmaskinisten har varit i 
området och rest stenar, så dessa inte misstolkas som fornlämningar. 
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10. Illustrationsförteckning 

 
Figur 1: En karta över Gotland med undersökningsområdena ut markerade, s. 2 © 
Lantmäteriet, i2012/921 
 
Figur 2: En karta över Gotland med sockengränserna där Eskelhem och Tofta samt Ullviarrojr 
ut markerat, s. 5 © Lantmäteriet, i2012/921 
 
Figur 3: En karta över undersöknings området med det flesta fornlämningar utmärkta genom 
ett FMIS lager, rösena är från Per Erik Nilsson (1981) undersökning som Gustaf Svedjemo 
sedan digitaliserat, s. 10 © Lantmäteriet, i2012/921 
 
Figur 4: En strandlinje karta med Fredrik Nordins (2011) beräknade strandlinje för period två 
av bronsåldern samt Per Erik Nilssons (1981) rösen, s. 11 © Lantmäteriet, i2012/921 
 
Figur 5: En karta med lagaskifte kartan från 1884 samt SGUs jordartsinformations lager, s. 12 
© Lantmäteriet, i2012/921 
 
Figur 6: En strandlinje karta med Lars Bägerfeldts (1992) beräknade strandlinje för 
stenåldersboplatsen Krokstäde och två stenåldersboplatser från FMIS lager samt Per Erik 
Nilssons (1981) rösen, s. 15 © Lantmäteriet, i2012/92 
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11. Bilagor 

Bilaga 1: 

RAÄ namn på viktiga platser, stenåldersboplatserna är Tofta 83 (Krokstäde) och Eskelhem 16 (Alvena), 
Eskelhem 20 (Ullviargravfält) och Tofta 64 är platserna Mårten Stenberger undersökte 1944. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 2:  

Rösen, stensättningar och gravfält som ligger inom undersöknings området 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 3:  

Bosättningsområden för olika perioder. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 4: 

Placeringen av de tre skeppsättningar samt resta stenar inom området. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 5: 

En tydligare bild över gravfälten samt den enda säkra skålgropen och skärvstenen inom området. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 6: 

SGUs geologiska karta från 1927, de stora gröna prickarna är moränmärgel, de små röda är sand, stora röda 
strandgrus och en blandning av stora och små röda är grusblandad. Placeringen av fornlämningarna på kartan 
är inte korrekt som man ser. © Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 7: 

Nordins (2011) beräknade strandlinjen under period fem av bronsåldern (Yngre bronsåldern), där man ser en 
skärgårdsmiljö med rösen på några av öarna. Röset som ligger mitt i havet är förmodligen från järnåldern och 
blivit fel daterad. © Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 8:  

Bägerfeldts (1992) strandlinje för stenåldersboplatsen Alvena (den nedre), tyvärr var beräkningen inte säker för 
Alvena då boplatsen utsträckning låg runt 19-11 möh. © Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 9: 

SGUs egna strandlinje karta för 2500 BP vektoriserade av mig, där strandlinjen är 5 möh. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 10: 

SGUs egna strandlinje karta för 3500 BP vektoriserade av mig, där strandlinjen är 7 möh. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 11: 

SGUs egna strandlinje karta för 4000 BP vektoriserade av mig, där strandlinjen är 8 möh. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 12: 

SGUs egna strandlinje karta för 5000 BP vektoriserade av mig, där strandlinjen är 11 möh. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 13: 

SGUs egna strandlinje karta för 6000 BP vektoriserade av mig, där strandlinjen är 14 möh. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 14: 

 

SGUs strandlinje beräknad för 2500 BP men enligt min höjddata. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 15: 

SGUs strandlinje beräknad för 3500 BP men enligt min höjddata. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 16: 

 
SGUs strandlinje beräknad för 4000 BP men enligt min höjddata. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 17: 

SGUs strandlinje beräknad för 5000 BP men enligt min höjddata. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 18: 

SGUs strandlinje beräknad för 6000 BP men enligt min höjddata. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 19: 

 

Den ekonomiska kartan från 1976 med min kartering av området kring Ullviarrojr. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 20: 

 
Den ekonomiska kartan från 1939 med min kartering av området kring Ullviarrojr. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 21: 

 
Lagaskiftes kartan från 1884 med min kartering av området kring Ullviarrojr. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 22: 

 
Bilaga 23: 

Möjlig skålgropssten vid Ullviarrojr   Foto: Max Kusserow 

 

Möjlig skålgropssten vid Ullviarrojr   Foto: Max Kusserow 
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Bilaga 24: 
 

Den möjliga resta stenen vid Ullviarrojr, som visade sig vara rest av en grävmaskin 
Foto: Max Kusserow 
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Bilaga 25: 

En av de så kallade stapelstenarna 
Foto: Max Kusserow 
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Bilaga 26: 

En av stapelstenarna, stenen bredvid ska även ha försökts staplats på men grävmaskinisten tröttande tillslut 
Foto: Max Kusserow 
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Bilaga 27: 

 
LiDAR analysen kring Ullviarrojr som inte gav några resultat. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 28: 
 

En karta över Gotland med alla skeppssättningar, skärvstenar och storrösen ut placerade. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 29: 

 
Skeppssättningar på Gotland. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 30: 

 
Skärvstenar på Gotland. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 31: 

 
Storrösen (diameter på 20 meter eller större) på Gotland. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 32: 

Alla rösen och storrösen på Gotland. 
© Lantmäteriet, i2012/921 
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Bilaga 33: 

 
Mina höjdkurvor där strandlinjen som är utplacerad är endast för få en bättre uppfattning om höjden på kartan, 
det är en meter mellan varje linje. Man ser en tydligen in vikning mellan Ullviarrojr och de andra rösena på den 
västra sidan. © Lantmäteriet, i2012/921 

 


