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Inledning
I samband med att man planerar för utbyggnad av verksamheten på fastigheten Sallmunds 4:1 har
projektet beställt en arkeologisk steg 1 utredning.
En arkeologisk utredning brukar göras om ett planerat arbetsföretag tar ett större markområde i
anspråk. Vanligen görs det när området omfattar minst 10 000 kvadratmeter. Villkoret är att det
finns risk för att tidigare okända fornlämningar kan komma att beröras vilket omfattar
omständigheterna i föreliggande fall.

Fig. 1. Läget för utredningen i den södra delen av Tofta socken och norra Eskelhem
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Beskrivning av utredningens upplägg
Föreliggande arkeologiska utredning består av följande moment:
•
•
•
•

Kart– och arkivstudier.
Sammanställning och utvärdering av eventuella tidigare arkeologiska insatser.
Fältinventering och provgropar.
Samlad bedömning av fornminnen och kulturlandskap inom området.

Kart- och arkivstudier
Huvuddelen av
utredningsområdet ligger i
Tofta socken (geometrisk
avmätningskarta 1700),
dock ligger en liten del av
området, den södra delen,
i Eskelhem (geometrisk
avmätningskarta 1701).
Vid genomgång av dessa
båda kartor framkom
varken platsnamn eller
andra noteringar på
kartorna som indicerar
förekomst av
fornlämningar eller
bebyggelse från historisk
tid. En genomgång av
Gotlands Museums arkiv
och Historiska museets
ddatabas har också gjorts
med samma magra
resultat. Inga noteringar
för området finns som
indicerar fornlämningar.

Tidigare arkeologiska
insatser
I utredningsområdet har
heller Inga arkeologiska
insatser gjorts.
Fig. 2. Geometrisk karta från 1700 som studerats i utreningen.

Fältinventering &
schaktning
En fältinventering gjordes under en snöfri december månad 2018. Området ligger på cirka 5-10 m
över havet, lägst i väster ner mot havet och de högsta punkterna ligger i den trädbevuxna ytan (mitt i
Fig. 3). Hela den västra och norra delen inkulsive den trädbexäxta höjden består av sanddyner.
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Mellan sanddynerna i
skogen har större
områden schaktats för bla
vägar stugor och utrymme
för camping.
I nordöstra delen av
området, mellan Väg 140
och och vägen som går
diagonalt genom
campingen, var
odlingsmark till mitten av
1970-tal och har efter det
markberetts vid byggande
av campingplats och
perkering och här lär
schaktning efter
lämningar både vara
komplicerat och knappast
givande.
Gotlands Museum gjorde
inga egna schaktningar.
Flertalet provgopar
grävdes i det västra
området av Pentacon när
Fig. 3. Ortofoto, man ser tydligt att de västra & norra delarna helt består av
man undersökte
sand
markförhållandena inför
de planerade
byggnationen. I samtliga provgopar grävdes ner till 3 m djup och man konstaterade att det var ett
kompakt oskiktat helt sterlit sandlager ända ner till botten. Gotlands Museum var med på tre av
dessa provgropar och något kulturlager eller annat
kunde inte ses i groparna. Enligt muntlig uppgift från
Anders Krook; Pentacon såg även de andra groparna i
område likadana ut.

Fig. 4, till vänster. Provgrop i norra delen av Sallmunds 4:1,
sand rakt igenom
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En brasklapp kan läggas in. Sandflykten från den lägre liggande stranden upp mot sanddynerna kan
nog ha varit rätt omfattande under perioder. Finns där fornlämningar ligger dessa i så fall mycket
djupt i sandlagren. Detta gäller i så fall på de högsta nivåerna. Där markytan idag ligger på upp till 5 m
kan knappast något döljas som är speciellt gammalt.
I utredningsområdet finns inget känt historiskt eller förhistoriskt hamnläge och kustlinjen inbjuder
heller inte till något sådant. Till närmaste kända äldre, vikingatida, hamnläge norr om
utredningsområdet är det ca
3 km (Norra Gnisvärd).
Utöver det finns, i norr även,
Snäck i Gnisvärd (ingen
datering) och Gnisvärd (1500t -). Cirka 2,2 km i söder finns
Valve i Eskelhem (vikingatid)
(Carlsson 1987).
Provgroparna i den södra och
västra delen av området
uppvisade andra
markförhållanden än ovan
nämnda sanddyner. För det
första har det schaktats av
och utjämnats för all
infrastruktur en campingplats
kräver. Provgrop 24 får
utgöra ett exempel. I den
återfanns ett tjockare
mörkare matjordslager som
följdes av ett
transgressionslager med lite
större sten, därefter ett
tunnare sandlager och sedan
ytterligare ett
transgressionslager med
mindre sten än det ovanför.
Efter detta ren sand ner till
botten på cirka 2,5 m där
hällen kom. Övriga gropar i
området uppvisade samma
förhållanden och inget av
antikvariskt intresse
påträffades (fig. 5).

Fig. 5. Provgrop 24 på fastigheten Bringes 1:20 i den södra delen
av utredningsområdet
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Samlad bedömning av fornminnen och kulturlandskap inom området
De källor som gåtts igenom och ovan redovisats ger inga indikationer på att det i
utredningesområdet skulle ha funnits något som kräver antikvariska insatser. I den västra delen av
området, mot havet och upp i det trädbeväxta höjderna, saknas naturgeografiska förutsättningar då
området både i nutid och forna tider troligen helt beståt av sand och sanddyner.
I den västra delen av området är de naturgeografiska förutsättningarna bättre men här har sedan
1970-talet campingen och allt som den fört med sig i form av markingrepp troligen förstört det som
funnits, om det nu har funnits något.
Det finns inte heller några platsnamn som indikerar att något av antikvariskt intresse skulle finnas i
området.
Gotlands Museums slutsats är att det inte krävs ytterligare antikvariska insatser innan området
exploateras. Däremot finns alltid möjligheten i en strandsocken, i synnerhet med så mycket sand, att
det kan finnas delar av båtar som döljs av sanden. Sådana föremål och iakttagelser är av stort värde
och ska också anmälas till länsstyrelsen Gotlands län.
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