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Fig 1. Utredningsområdet ligger strax nordost om Ljugarn samhälle, ca 40
kilometer sydost om Visby. Utdrag ur fastighetskartan. Källa Lantmäteriet.
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Fig 2. Inom utredningsområdet (markerat med gul linje) finns inga registrerade fornlämningar. De närmaste har
markerats på bilden med 1-5 och utgörs främst av gravar.

Bakgrund och förutsättningar

kunskapspotential inför eventuella fortsatta
antikvariska åtgärder. Målgrupp för
undersökningen är Länsstyrelsen och sökanden.

Inom rubricerade fastigheter planeras byggande av
bostäder. Det planerade området omfattar ca 15
hektar och innehåller inga registrerade
fornlämningar. Länsstyrelsen har i sitt arkiv
uppgifter om en tidigare kulturhistorisk utredning
på Ardre Kaupungs 6:1 vilken genomfördes 1989 av
företaget IKOS (Rapport IKOS 1989:2)
varvid man påträffade två skärvstenshögar inom det
nu aktuella utredningsområdet, men vilka inte är
registrerade i Fornreg.

Topografi och fornlämningsmiljö
Det aktuella området utgörs av helt av skogsmark
och är beläget mellan 5 och upp till närmare 20
meter över havet. Terrängen sluttar mot söder med
en tydlig höjd i norr. I norra delen förekommer
rikligt med uppstickande bergklackar av kalksten
och ställvis är landskapet kraftigt kuperat genom
uppstickande kalkstenshöjder. Jordarten är sand och
grus.

Syfte, målsättning och metod

Genom området går en äldre väg i nord-sydlig
riktning som kan följas ner i de äldre kartorna.

Syftet med utredningen enligt Länsstyrelsen är
fältinventering/kart- och arkivstudier för att
fastställa om fornlämning berörs av åtgärden.
Utredningen innebär också att bedöm om det kan
finnas ovan jord osynliga fornlämningar och
därmed behov av sökschakt med grävmaskin.
Resultaten ska utgöra ett fullgott underlag för
bedömningen av fornlämningarnas

Vetenskapliga frågeställningar
Landskapet utgörs av ett utmarksområde. Väster
om finns en hög och en stensättning registrerade
som bör tolkas som en form av
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Genomförande

territoriemarkeringar. Det i sin tur pekar mot att
det kan finnas någon form av boplats från
bronsålder-tidig järnålder.

Det första steget har varit att skapa en bild av hur
landskapet har nyttjats under äldre tid, speglat i de
äldre lantmäteriakterna och andra arkivuppgifter. I
stort sett alla gårdar på Gotland är skiftade under
loppet av 1700-talet och 1800-talet, då i framför allt
genom storskiftet och laga skiftet. Dessa kartor
bildar en utmärkt utgångspunkt för att belysa
landskapsnyttjandet under historisk tid, och i vissa
fall även ner i medeltid. Undersökningsområdet har
i följande serie av kartor överförts till läge och
storlek genom att transformera informationen från
en karta till nästa. Redovisningen går från nutid och
bakåt i tiden.

Höjden över havet, parat med att det handlar om
ett område som vätter mot söder och sydöst, kan
innebära att de högsta delarna, över 15 meter, kan
hysa stenåldersboplatser.
Landskapet i övrigt, mot bakgrund av att det rör sig
om skogsmark, kan tänkas hysa lämningar efter
skogsbruk, exempelvis tjärdalar, liksom stentäkter
och grustag.
Målet med utredningen är att fastställa om det finns
några oregistrerade fornlämningar inom
utredningsområdet och att belysa i vad mån det bör
göras sökschakt för att spåra eventuella ovan jord
osynliga boplatser.

Den första kartan speglar området under tidigt
1900-tal, i form av den äldre ekonomiska kartan
upprättat omkring 1940 (figur 3). Vid den här tiden
finns ingen bebyggelse i området, all mark, förutom

Figur 3. Utredningsområdet sett i den äldre ekonomiska kartan. Källa © Lantmäteriet.
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ett par mindre områden ner
mot ,kusten, är skogsmark.
Någon väg genom området
är inte registrerad. Inte
heller några fornlämningar
är registrerade.
Nästa karta är laga skiftet
över området, upprättat år
1886. Hela området utgörs
av skogsmark - utmark.
Genom området i
nordnordostlig-sydsydvästlig
riktning löper en väg. Det är
samma väg som finns idag.
Mitt i UO delar sig vägen
med en avstickare mot söder.
Det finns inga noteringar i
kartan eller tillhörande text
om några lämningar.

Figur 4. Landskapet vid tiden för upprättandet av laga skiftet år 1886. Blå linje
markeringar UO. Källa Lantmäteriet akt 09-ard-37. ©Lantmäteriet.

Även vid storskiftet över
området, delat mellan
gårdarna Kauparve och
Alsarve utgörs området av
skogsmark.
Tvärs igenom området går
den väg som kan följas till
våra dagar och som
uppenbarligen har rötter
långt bak i tiden. I den
äldsta kartan över Ardre
socken, skattläggningskartan
från ca 1700, är området
skogsmark. Dock är inte den
nord-sydgående vägen
utmärkt i kartan, vilket inte
behöver betyda att den inte
fanns. I många fall var inte
alla vägar utmärkta i dessa
äldsta kartor över Gotland.

Figur 5. Storskifteskartan över gårdarna Kauparve och Alsarve, upprättad 1825.
Undersökningsområdet markerat med blå linje. Området utgörs som helhet av
skogsmark. Genom området löper den väg som än idag kan följas. Källa
Lantmäteriet akt H6-10:1 och akt H6-2:1. © Lantmäteriet.

Kartgenomgången har gett vid handen att
utredningsområdet har utgjort skogsmark/utmark
så långt bak i tiden vi kan följa det. Den enda
lämning som kan beläggas från äldre tid är den väg
som löper genom området från söder mot norr.
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Fältinventering
Med bakgrundskunskapen från ovan
omnämnda förhållanden genomfördes
fältinventeringen av området.
Tyngdpunkten låg i att dels följa upp
om det finns några ovan jord synliga
lämningar, dels i att uppskatta
sannolikheten av att det skulle kunna
finnas en boplats från äldre tid, framför
allt då frågan om stenåldersboplats, då
nivån är sådan (15-20 meter längst i
norr) att det skulle kunna tänkas vara
ett möjligt boplatsläge.
Landskapet är tämligen öppet, även om
delar är starkt överväxta med
ormbunkar. Den östra delen är
tämligen flack och lågt liggande med
avseende på eventuella boplatser. I den
östra delen är det uppstickande
bergklackar. Inga lämningar påträffades
inom denna del, vilket inte heller var
förväntat.

Figur 6. Den södra delen av utredningsområdet utgörs av ett hygge
med enstaka träd. Den norra delen är mer skogbeväxt, ställvis glest
med träd som i bilden, på andra ställen mer igenväxt, inte minst med
ormbunkar.

I de högre liggande och västra delarna
av utredningsområdet framkom dock
en del lämningar, utöver sentida
grustäkter. Särskilt bör noteras den
skärvstenshög, ca 8 x 6 meter stor och
upp till 0,6 meter hög, som finns strax
norr om avgränsningen för
utredningsområdet.
Anläggningen är övertorvad, men
direkt under grästorven är det en tät
packning av mindre skörbrända stenar.
Skärvstenshögen bör indikera att det
troligen finns en tillhörande boplats i
Figur 7. Skärvstenshögen sed från söder. Fornlämningen är väl
närheten. Området norr om
framträdande i terrängen.
skärvstenshögen är tämligen flackt,
med ett synbarligen tjockare lager av
I sammanhanget bör noteras de två gravar som
jord och kraftigt överväxt med ormbunkar. Ställvis
kan man ana möjliga vallar och troligen är det så
ligger några hundra meter väster om
att detta område har varit odlingsmark som skall
skärvstenshögen, som utgörs av en hög och en
knytas till en boplats samtidig med skärvstenshögen.
stensättning. De skall sannolikt ses som tillhörande
Spåren är dock synnerligen diffusa, det handlar mer
samma fornlämningsmiljö som skärvstenshögen.
om att miljön och landskapet i sig pekar mot att
området kan ha varit nyttjat till odling.
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Några spår av tillhörande boplats kan
inte ses, men mest troligt är att den skall
återfinnas intill skärvstenshögen,
sannolikt då norr om den kraftiga
strandvall som löper strax söder om i
öst-västlig riktning.
Det andra området som bör
uppmärksammas är ett område strax
söder om den befintliga sommarstugan i
området. Nivån är mellan 15 och 20
meter och det rör sig om en tämligen
plan yta som vänder sig mot söder och
sydöst och ur landskapssynpunkt synes
kunna vara ett läge för en
stenåldersboplats.
Utöver dessa två miljöer finns enbart
spår av sentida grus- och stentäkt. Den

Figur 8. Möjligt boplatsläge. Området ligger strax söder om strandvall
och avgränsas mot söder av en tydlig terrass.

Figur 9. Påträffade lämningar inom utredningsområdet (markerat med blå linje). Ytan med orange färg anger var
bedömningen var att sökschaktning borde utföras.
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gamla vägen som kan följas ner i äldre kartor
används än idag och kan således inte ses som
fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.
Beskrivning av nyupptäckt skärvstenshög
Skärvstenshög, oval, 8x7 m (N-S) och 0,7 meter
hög. I ytan framkommer flerstädes skärvstenar,
0,04-0,12 m st, uppblandade med enstaka gråstenar
och kalkstenar. Täckt av ett tunt torvlager och
beväxt med ormbunkar och gräs.
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Utredning Steg 2

kolprov samlades in från två stycken.
En av fläckarna (A2) hade vidrörts av skopan vilket
visade att det rörde sig om en mycket tunn
mörkfärgning, med en uppskattad tjocklek på
någon enstaka centimeter. Innehållet i samtliga
mörkfärgningar bedömdes bestå av förkolnat och
förmultnat växtmaterial vilket förmodas utgöra
rester av en tidigare skogsbrand. De bedöms därför
som naturliga företeelser och inte som anläggningar
av förhistorisk karaktär.

Målet med denna utrednings steg 2 har varit att,
baserat på resultatet från utredningens första steg,
med hjälp av sökschakt spåra eventuella kulturlager
från ovan jord osynliga boplatser. Sökschakten
förlades till den västra delen av utredningsområdet
som ur topografisk synpunkt bedömts som mest
lämplig.
Genomförande
Sökschaktningen utfördes med en större maskin
med frontlastare och med en skopa på ca 1,4
meters bredd. Maskinen var inte helt optimal för
ändamålet, vilket gjorde att enskilda provgropar
grävdes i stället för sammanhängande schakt. Med
tanke på träd och terrängen i övrigt, så hade
sammanhängande schakt ändå knappast varit
möjligt.
Provgroparna blev 21 till antalet och grävdes en
skopbredd breda och i längder som varierade från 2
till 5 meter. Den totala ytan uppgår till ca 140 m2.
En förteckning över samtliga provgropar finns i
bilaga 1 Schakttabell.
Platsen där provgroparna grävdes är beväxt med
tallskog, relativt plan och saknar nästan helt fri från
sten. Området avgränsas naturligt i väster och öster
av bergklackar av kalksten. Marknivån ligger ca
13-16 m.ö.h. Provgroparna grävdes ned till ca 0,4
meters djup som under ett ca 0,1 m tjockt torvlager
därefter bestod av sand. I groparna längst i
nordöst, nr 9, 10 och 15 var det ett större inslag
av grus under ytlagret. I två av groparna
påträffades plast och ett inte naturligt sandlager
på ca 0,4 meters djup vilket visade sig härröra
från nedgrävning av en elkabel genom området.
Totalt sett framkom fem stycken mörka fläckar
vid grävningen som gavs anläggningsnummer
A1-5. De påträffades på schaktdjup mellan 0,25
och 0,35 meter och var av mindre storlek med
diametrar på 0,15-0,5 meter. I samtliga fall rör
det sig om runda fläckar belägna i sandlagret och
som varierade från svag till mer markant färg.
Tre av dem hade inslag av träkolsfragment och

Fig 10. Noterad mörkfärgning i provgrop 3 i den norra
delen av den undersökta ytan.
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Fig 11. De undersökta provgroparna markerade 1-21. Den orangea ytan markerar den ytan som planerades att
undersökas med sökschakt, men som på grund av markbeskaffenhet och topografi fick ändras till den vita ytan.

Resultat och antikvarisk bedömning

21 stycken provgropar grävdes inom den utpekade
ytan vilket resulterade i upptäckten av fem stycken
mindre mörkfärgningar, där tre innehöll mindre
mängder träkol. Samtliga bedöms som naturliga
lämningar och inte som förhistoriska anläggningar.

Den arkeologiska utredningen första steg med
fältinventering, visade på att det inom
utredningsområdet inte finns någon fornlämning
synlig ovan jord. Strax norr om utredningsområdet
finns en större skärvstenshög och intill denna ett
möjligt område som varit odlat under förhistorisk
tid.

Bedömningen efter utförd utredning steg 2 är att
området sannolikt inte hyst någon
stenåldersboplats, då detta är det mest lämpliga
läget utifrån topografiska förutsättningar. Förutom
skärvstenshögen strax norr om det inventerade
området samt spår från äldre sten- och grustäkter
har inga lämningar av antikvariskt intresse
påträffats.

Strax söder om sommarstugan i den nordvästra
delen av utredningsområdet är ett område som
bedömdes möjligen kunna hysa en boplats från
stenåldern, varför rekommendationen blev att, om
denna del tas i anspråk för bebyggelse, låta göra en
arkeologisk utredning steg 2 i form av sökschakt.

Utvärdering av resultat i förhållande till
undersökningsplan

Området som varit föremål för utredningens steg 2
omfattade en storlek om ca 50x60 meter och
pekades ut under utredningens inledande steg som
ett lämpligt boplatsläge baserat på topografiska
orsaker. Markbeskaffenheten utgjordes av sand och
med grusbemängda partier i den nordöstra delen.

Undersökningsplanen föranstaltar att utreda om det
förekommer fornlämningar inom området,
utvärdera deras funktion och om möjligt deras
tidsställning. Utredningen har visat att det inte finns
några fornlämningar inom utredningsområdet,
men ett antal övriga kulturhistoriska lämningar i
form av sten- och grustäkter. Däremot finns det en
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Fig 12. I förgrunden syns provgrop nr 1 och i bakgrunden provgroparna 2, 3 och 4. Bilden är tagen från väster.

fornlämning omedelbart norr om
utredningsområdet i form av en skärvstenshög.

Utredningens steg 2 med sökschaktning i
utredningsområdets nordvästra del resulterade inte
i förekomsten av några förhistoriska anläggningar
eller andra lämningar. Sammanlagt grävdes 21
provgropar på en yta av ca 140 m2 och de fem
mörkfärgningar med inslag av kol som påträffades
bedömdes som naturliga fenomen.

Utgående från landskapets karaktär, och påträffade
lämningar, har det bedömts att det är angeläget att
utföra sökschakt i en andra etapp av utredning, om,
denna del av området tas i anspråk för bebyggelse
eller andra former av markingrepp. Sammantaget
bedöms utifrån resultaten av utredningen att
målsättningen har uppfyllts.

Utredningen har hållits inom uppsatta tids- och
budgetramar.
Sammanfattning

Undersökningsplanen har satt upp som mål att
utreda om det förekommer fornlämningar inom
området, utvärdera deras funktion och om möjligt
deras tidsställning. Utredningens första steg med
fältinventering visade att det inte finns några
fornlämningar inom utredningsområdet, men ett
antal övriga kulturhistoriska lämningar i form av
sten- och grustäkter. Omedelbart norr om
utredningsområdet upptäcktes en fornlämning i
form av en skärvstenshög.

Utredningens steg 2 har föregåtts av en kart- och
arkivanalys samt fältinventering av ett planområde
på ca 15 hektar där bostadsbyggande planeras. Steg
2-utredningen har inneburit att 21 stycken
provgropar grävts på en yta om ca 50x60 meter i
utredningsområdets nordvästra del som pekats ut
som ett ur topografiska förutsättningar lämpligt
boplatsläge.
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Sökschaktningen ledde inte till att några
förhistoriska lämningar kunde noteras. Fem mindre
mörkfärgningar påträffades och samtliga bedömdes
vara naturliga fenomen, förmodligen rester av en
tidigare skogsbrand och lämnades därför utan
vidare åtgärd.
Referenser
- Riksantikvarieämbetets fornminnesregister
(Fornsök)
- Skogskartan (www.skogsstyrelsen.se)
- Lantmäteriverkets kartor enligt följande;
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Forndok.
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Bilaga 1. Schakttabell
Nr

Längd (m)

Djup (m)

Riktning

Markslag

Notering

1

4

0,3

NV-SO

Sand

2

2

0,3

NV-SO

Sand

3

4

0,3

NNV-SSO

Sand

Mörkfärgning, 0,2x0,2 m (naturlig)

4

4

0,4

NV-SO

Sand

Mörkfärgning, 0,2x0,15 m (naturlig)

5

2

0,3

N-S

Sand

6

2

0,3

N-S

Sand, grus

7

5

0,3

N-S

Sand, grus

8

2

0,25

NNO-SSV

Sand, grus

9

5

0,4

NNO-SSV

Sand, grus

10

5

0,3

NNO-SSV

Sand

11

4

0,3

NNO-SSV

Sand

12

3

0,25

NNV-SSO

Sand

13

3

0,3

NNV-SSO

Sand

14

2

0,4

NNV-SSO

Sand

15

3

0,3

N-S

Sand

16

3

0,3

NV-SO

Sand

17

3

0,3

NV-SO

Sand

18

4

0,3

NV-SO

Sand

19

3

0,3

N-S

Sand

Mörkfärgning, 0,2x0,2 m (naturlig)

20

3

0,25

NV-SO

Sand

Mörkfärgning, 0,25x0,25 m (naturlig)

21

4

0,3

NV-SO

Sand

15

Mörkfärgning, 0,5x0,3 m (naturlig)

Fig 13. Provgrop 5 sedd från norr.

Fig 14. Provgrop 7 längst i norr sedd från
söder.

Fig 15. Mörkfärgningen i
provgrop 19.
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