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Fig 1. Utredningsområdet ligger i den
södra delen av Tofta, ca 20 kilometer
söder om Visby.
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Bakgrund och förutsättningar
Utredningsgrävningen har utförts som en
schaktgrävning på utvalda höjdlägen på
fastighetens västra samt nordöstra sida. Grävarbetet
utfördes med hjulgrävare utrustad med en
planskopa med ca 1,6 meters bredd. Sammanlagt
grävdes 8 schakt med en ungefärlig total längd av
80 meter. Schakten grävdes ca 1,5 meter breda (en
skopbredd) och ned till steril sand, ca 0,35-0,5 m
under markytan.

Inom aktuellt utredningsområde, fastigheten Tofta
Krokstäde 1:51, planeras byggnation av bostadshus.
Inom området finns inga registrerade forn- eller
kulturlämningar. En arkeologisk utredning
genomfördes 2007 på fastigheten söder om
(Rapport ArkeoDok 2007:25).
Syfte, målsättning och metod

Inmätta objekt har fotograferats, dokumenterats
och mätts in med handhållen gps. Kartor och
mätpunkter har analyserats och bearbetats i QGIS.

Syftet med utredningen har varit att genom
fältinventering/kart- och arkivstudier samt
provschaktning fastställa om fornlämning kommer
att beröras av de planerade åtgärderna.
Utredningsresultatet ska utgöra ett fullgott underlag
för bedömningen av fornlämningarnas
kunskapspotential inför eventuella fortsatta
antikvariska åtgärder. Målgrupp för
undersökningen är Länsstyrelsen och sökanden
Arkitektur & Film C J AB.

Topografi och fornlämningsmiljö
Området är beläget strax öster om kustvägen Visby
- Klintehamn och gränsar i väster till ett större
område med fritidsbebyggelse. I öster vidtar
låglänta skogsmarker. Den aktuella fastigheten
utgörs sedan ett antal år av ett hygge, idag med
tämligen hög undervegetation i form av gräs och
ormbunkar. Naturgeografiskt finns det ett par
områden som är tämligen högt belägna och som

Utredningen har omfattat en genomgång av
arkivmaterial gällande tidigare arkeologiska insatser
på platsen samt förekomsten av registrerade fynd.

Fig 2. Skogskartan visar områdets låglänta och sanka karaktär. Utredningen fokuserade på de högre belägna
partierna i nordost samt i väster, här markerade med grönt. ©Skogsstyrelsen
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om vi går tillbaka till bronsåldern, bildade ett näs ut
i Östersjön, medan större delen av fastigheten är
förhållandevis låg.

200 meter längre åt sydväst finns avslutningsvis ett
s.k. bevakningsobjekt, RAÄ Tofta 207, en lämning
med oklar funktion. Den består av ett ca 40x40
meter stort område med oregelbundna
stensamlingar som är ensamliggande eller ingår i
varandra. De har bedömts vara av ansenlig ålder
men enligt Fornsök rör det sig troligen inte om
röjningsrösen eller gravar.

Landskapet är att betrakta som ett utmarksområde
och hyser genomgående få fornlämningar och det
omgivande landskapet är i ringa grad uppodlat. En
skogskarta som visar på låglänta områden belyser
väl landskapets karaktär, där höjdskillnaderna
sedda i laserkartan förstärker bilden av ett område i
väster och ett mindre område i öster som möjliga
områden för fornlämningar. En typ av lämningar
som kan förekomma i denna landskapstyp och med
tanke på närheten till havet och den forntida
stranden, är framför allt gravar knutna till
bronsåldern. Nivån över havet, ca 10-15 meter, är
för låg för att kunna hysa stenåldersboplatser. En
annan typ av lämningar som kan förekomma är
anläggningar knutna till skogsbruket, då i första
hand tjärdalar och kolmilor.

Vetenskapliga frågeställningar
Uppdraget har utgått från vetenskapliga
frågeställningar som varit relativt lågt ställda med
tanke på områdets naturmässiga beskaffenhet och
kulturlandskapsmässiga karaktär som
utmarksområde. Fältinventering och sökschaktning
har inriktats på att se om fler lämningar kan finnas i
området, vilket som nämnts bedömt röra sig om
gravar eller anläggningar knutna till skogsbruket.
Resultat

På det nämnda forntida näset söder om
utredningsområdet finns en rad gravar från
bronsåldern vilka fungerat som synliga markeringar
ut mot havet. Ca 300 meter sydväst om det nu
aktuella planområdet finns en stor
bronsåldersgrav (RAÄ Tofta 113:1), bestående av
en stensättning, rund, 10-11 m diameter och 0,3 m
hög. I fornlämningsregistret beskrivs den på
följande sätt; Delvis övertorvad fyllning av 0,3-0,5 meter
stora klumpstenar. Delvis synlig kantkedja 0,2 -0,4 m hög av
0,4-1,0 m långa klumpstenar, av vilka en del är kantställda.
Kantkedjan är kraftigt skadad vid skogsavverkning (och
möjligen genom stentäkt). En 0,7 m stor sten från kantkedjan
i SÖ är uppbaxad på stensättningen. Intill NV kanten finns
en mängd spridda 0 ,4-1 m stora stenar, som sannolikt
tillhört anläggningen. Stensättningen är belamrad med torra
kvistar och träspiror. Beväxt med ett 10-tal unga granar.

Grävningen inleddes i områdets sydvästra del, med
schakt 3-6 som lades parallellt med 5-10 meters
mellanrum och som utgick från åsens högsta del
och ned till marken planade ut.
Markbeskaffenheten utgörs av ett jordtäcke med
växtlighet (0,1-0,2 m) ovanpå ett lager med grus
och mindre stenar samt en och annan gråsten.
Detta lager ersätts så småningom av ett lager med
finare grus, som framkom i den nedre delen av ett
av schakten. I den västra änden av schakt 4
påträffades en svag cirkelrund mörkfärgning, ca 0,2

Ca 300 meter sydväst om ovan nämnda
stensättning finns ytterligare fyra gravar (RAÄ Tofta
86:1-4), vilka alla bör räknas till bronsåldern. Ca
400 m norr om nu aktuellt område påträffades vid
byggandet av en sommarstuga 2004 en vikingatida
silverskatt, men också gropar, härdar och
mörkfärgningar, som genom
C14 även dessa kunde dateras till bronsåldern.
Fig 3. Schaktning av schakt nr 5.
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Fig 4. Gula streck markerar de schakt som grävdes inom utredningsområdet. Samtliga låg på markerade höjdlägen
som avtecknas tydligt på kartan.

meter i diameter, ca 0,4 meter under markytan. Det
gick inte att få ut någon information från
schaktprofilen. Djupet på mörkfärgningen var
endast någon centimeter, så bedömningen är att det
rör sig om bottnen på en liten nedgrävning eller
från någon tidigare växtlighet på platsen. I övrigt
påträffades inget av intresse.

tidigare växtlighet. Insatsen har förstärkt intrycket
av att området fungerat som utmark under en lång
tid av historien, med få kulturspår som följd. Något
som ytterligare förstärks av områdets låglänta och
sanka natur.

Därefter gjordes två schakt över de låga, men
markerade vallar som går i nord-sydlig riktning i
terrängen. Genom att lägga schakten i väst-östlig
riktning skapades en profil över samtliga tre vallar.
Jordlagret hade ungefär samma tjocklek som i den
västra delen, men under detta var det finkornig vit
sand som fortsatte ned till sterilt djup. Schakten
innehöll inget av antikvariskt intresse.
Sammanfattning
Sökschaktningen har inte lett till att några
anläggningar, föremål eller annat av intresse
påträffats. En svag mörkfärgning i schakt 4 kan vara
ett spår av en tidigare nedgrävning eller möjligtvis
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Fig 5. Utsikt från åsen i väster mot norr. I bildens nedre del syns schakt 5. Bilden visar hur marken sluttar ut från åsen
mot den låglänta delen i öster.

Utvärdering av resultat i förhållande till
undersökningsplan
Syftet med utredningen har varit att genom
fältinventering/kart- och arkivstudier samt
provschaktning fastställa om fornlämning kommer
att beröras av de planerade åtgärderna.
På förhand betraktades det inte särskilt sannolikt att
några hittills okända lämningar skulle upptäckas
under utredningens gång och efter avslutad
sökschaktning bekräftades intrycket av att området
fungerat som utmark och avsatt få kulturspår. Tack
vare avsaknaden av lämningar gick schaktarbetet
betydligt fortare och rapportarbetet något fortare
än beräknat. Övriga moment har genomförts i
enlighet med den fastställda tidsplanen och har följt
den uppställda undersökningsplanen samt
kostnadsberäkningen utan avvikelser.

Fig 6. Diffus mörkfärgning i schakt 4.
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Referenser
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS)
Historiska museets samlingar (fyndkatalog)
Lantmäteriets laserhöjddata
Skogskartan (www.skogsstyrelsen.se)

Administrativa uppgifter
Undersökare: Arendus AB
Länsstyrelsens diarienummer: Dnr 431-2362-2018
Undersökarens projektnummer: 2018:14
Projektledare: Christian Hoffman
Övrig fältpersonal: Dan Carlsson
Utförandetid fältinsats: 15 augusti och 11
september 2018
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Undersökt yta: Sökschaktens totala längd ca 80
meter (126 m2)
Koordinatsystem: SWEREF
Mätutrustning: Handhållen GPS
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Tofta
Fastighet: Tofta Krokstäde 1:51
Fynd: Inga fynd togs tillvara inom utredningens
ram.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr.

Längd (m)

Orientering

Koordinater

1

8

SV-NO

N 6374570 E 687976, N 6374567 E 687969

2

20

NV-SO

N 6374583 E 687939, N 6374573 E 687954

3

7

NV-SO

N 6374549 E 687711, N 6374553 E 687704

4

10

NV-SO

N 6374543 E 687712, N 6374546 E 687703

5

8

NV-SO

N 6374539 E 687703, N 6374533 E 687715

6

8

SV-NO

N 6374525 E 687714, N 6374520 E 687706

7

7

SV-NO

N 6374508 E 687710, N 6374518 E 687717

8

8

SV-NO

N 6374501 E 687714, N 6374506 E 687722

Grop?

N 6374546 E 687705

Fig 7. Schakt nr 2 sett från öster.
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