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Den arkeologiska utredningen
Den arkeologiska utredningen i Visborg har inneburit såväl en detaljerad fältinventeringen som en
omfattande sökschaktning över stora delar av området. Fältinventeringen genomfördes under
november förra året och sökschaktningen påbörjades före årsskiftet och är sedan en tid avslutade.
Rapportarbetet är till stora delar klart och bilden av förhållandena inom Visborg börjar så smått
klarna.
Men slutrapporten kommer ännu dröja ett tag i avvaktan på de sista 7 stycken C14 prover att bli
analyserade. Det känns angeläget att få med dessa i rapporten i stället för att göra rapporten nu
och sedan behöva komplettera med C14, som i värsta fall kan leda till att man måste båda omtolka
historien och utvärderingen av området avseende förekomst av fornlämningar eller inte.
I avvaktan på dessa svar, som bör komma inom någon eller några veckor, kommer här för
kännedom en kortfattad och översiktlig sammanfattning av hur det ser ut i dagsläget. PM belyser i
korta ordalag vad fältinventeringen genererat med avseende på fornlämningar och hur bilden ser
ut just nu avseende resultaten från sökschakten.
Fältinventeringen
Större delen av utredningsområdet har vid
något tillfälle varit odlat vilket gör att det
inom dessa områden inte finns några
fornlämningar synliga ovan jord, av
förståeliga skäl. Det är, som framgår av
kartan härintill, egentligen enbart ett par
skogsområden som inte varit odlade och
dit hör då Donnerska hagen söder om
Länsstyrelsen och skogsområdena längst i
söder och sydöst. Områdena längst i söder
är därtill mycket låglänta och var under
äldre tid, innan militärens omfattande
utdikningar, tämligen vått.
Därtill finns ett par områden ut mot
Toftavägen som utgörs av hällmark, som
av naturliga skäl inte varit odlade. Även
en kort sträcka längs Toftavägen har av
allt att döma inte varit odlat.
Man kan till detta lägga att en stor del av
området intill och väster om bebyggelsen
vid Gotlands Museums magasin, är
låglänt och till del fuktigt och fungerade
som äng under äldre tid.

Med brun ton markeras de områden som vid något tillfälle från 1600tal till våra dagar varit odlat.

Med tanke på den sena tidpunkten för inventeringen var siktförhållandena överlag bra, även om
vissa delar var kraftig igenväxta. Inventeringen visade på en mycket ringa mängd lämningar som
kan klassas som fornlämningar. Inte en enda grav finns idag inom utredningsområdet, så vitt har
kunnat bedömas. Den enda någotsånär säkra graven var det röse som Rysskansen byggdes på och
sedermera det vattentorn som stod på platsen för skansen som revs 1972 och som låg i norra delen
av Länsstyrelsens parkering upp mot Färjeleden. I övrigt påträffades inga förhistoriska lämningar.
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Förekommande fornlämningar sedan tidigare kända markerade med röd färg och nummer. Med blå ruta visas de två
torplägenheterna i söder och platsen för torpet på platsen för Pippihuset. I bilden ingår inte de vid schaktningen påträffade
lämningarna, se kartan längre fram.

De enda lämningar som har registrerats som fornlämningar i och med att de är tillkomna före 1850
och varaktigt övergivna, är två torplägenheter i södra delen av utredningsområdet. De torde gå
tillbaka till åtminstone 1700-tal och var en del av Kungsladugårdens funktioner. Vad man idag ser
av dessa torpplatser är två områden fullständigt överväxta med sly, där, om man lyckas tränga sig
igenom tynnen, kan ana husmurar etc. Tyvärr är det södra torpet till stora delar söndergrävt av
militären, som har nyttjat platsen för att gräva skyttegravar tvärs igen huslämningarna. I
anslutning till gårdsplatserna finns ännu flera fruktträd kvar, även om de har sett sina bästa dagar.
Intressant är att söder om platsen för det norra torpet har någon, troligen tämligen nyligen, ympat
ett par mindre äppelträd. Vem som har gjort det och varför är oklart, men kan vara värt att ta hand
om i samband med en exploatering.
Till dessa torp bör också räknas platsen för Pippihuset, då här fanns bebyggelse senast 1834, långt
innan själva Pippihuset byggdes. Denna plats har dock inte åsatts beteckningen fornlämning, men
vid en eventuell exploatering av denna palts bör man undersöka platsen arkeologiskt.
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Utöver dessa lämningar som betecknas som fornlämningar förekommer förstås ett stort antal spår
av den militära verksamheten, inte minst då handgrävda skyttevärn och skyttegropar. De ligger i
långa linjer på norra och västra sidan av det öppna området väster om museets magasin. Här finns
också flera skyttevärn i betong och på två ställen inom Visborgsområdet finns spår av militära
hinderbanor.
Sammantaget kan man säga att fältinventeringen gav förvånansvärt lite, men som sagt, det bör
noteras att nästan hela området har vid något tillfälle odlats.
Sökschakten
Som ovan nämndes påbörjades sökschaktningen under december, för att sedan fortsätta i början på
2021, med ett avbrott under en period på grund av svåra väderförhållanden. Till avbrotten och
problemen får väl också läggas detta att det påträffades flera övningsgranater de första dagarna.
Utgångspunkten för schaktningen var bl a den sammanställning vi kunde göra av de områden
som inte borde/skulle schaktas på grund av skilda typer av hinder, såsom av naturvårdsskäl och

Utredningsområdet och schaktningen. Blå linjer är sökschakten, bruna ytor sådana som inte schaktats mot bakgrund av
förekomsten av ledningar, naturhänsyn eller låglänta områden.
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framför allt förekomsten av ledningar. Häri låg också att i vissa skogspartier inte gicks igenom,
utifrån de beslut som förelåg om arbetets utförande. Det här innebär, vilket man måste ha med sig
i fortsättningen, att visa delar inte kom att schaktas. Sedan blev det även en viss begränsad
omfattning av sökschakt i de södra delarna av utredningsområdet på grund av vattensjuka
områden. Dock är det vår bedömning att detta inte har påverkat resultaten nämnvärt, då dessa
delar så långt har kunnat bedömas inte bör hysa fornlämningar med tanke på naturförhållandena.
Kartan, på föregående sida, ger en bild av de områden som i princip inte har undersökts i detta
fall, då mot bakgrund av ovan anförda skäl. Själva sökschaktningen kom dock att i övrigt
genomföras i linje med planerna. Det är sandjord över i princip hela området, utom där
hällmarken går i dagen i västra delen mot Toftavägen. Sammanlagt drogs 278 schakt med en längd
varierande mellan 8 och 115 meter. Den totala ytan som är avschaktad rör sig om 10 246,5 m2, dvs i
runda slängar 1 ha.

Påträffade anläggningar inom utredningsområdet markerade med röd prickad linje. Två tydliga områden framträder i norra delen
och därutöver spridda lämningar i västra delen.
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Jordlagerna är genomgående tämligen tunna, som regel 0,2-0,3 meter och ibland något tjockare.
Nästan överallt fanns det spår efter äldre odling i form av årderspår, som regel i en riktning men
emellanåt korsande varandra vilket indikerar en förhistorisk odling.
Resultatet av schaktningen blev till vår förvåning tämligen magert avseende förekomsten av
lämningar. Hypotesen var att det borde ha sett ut ungefär som det har gjort på A7 området med ett
stort antal lämningar, både i form av gravar och boplatslämningar från en stor del av förhistorien
och medeltiden. Men så blev inte fallet.
Sammantaget påträffades ett tjugotal anläggningar och det rör sig genomgående om mindre enkla
sot- och kolgropar, enstaka härdar, något stolphål och mörkfärgningar och de förekommer
tämligen spritt i området utan att bilda några tydliga agglomerationer, förutom inom två områden.
Tyngdpunkten av påträffade lämningar ligger huvudsakligen i den västra delen av
utredningsområdet, mot Toftavägen och de hittills företagna C14 dateringarna har gett belägga för
dateringar från sen stenålder till medeltid.
Utöver de spridda nedslagen, som ännu i avvaktan på de slutliga C14 dateringarna är svåra att
tolka, finns det dock två områden som framträder. I det ena fallet handlar det om närområdet till
Oscarsstenen, framför allt norr om, där flera lämningar framkom. De knyter an till de sedan
tidigare kända boplatsen som delundersöktes här för ett några år sedan. Det rör sig genomgående
om diffusa boplatsspår från framför allt sen bronsålder-tidig järnålder.
Det andra området, som framträder mycket tydligt genom flera, både större och mindre
anläggningar i form av kraftiga kulturlager i form av gropar, finns som ett område nordväst om
Länsstyrelsen, inom sluttningen från Färjeleden ner mot Donnerska hagen. Här visar flera C14
dateringar på en verksamhet under 14- och 1500-tal och troligen skall dessa även det mynt som
påträffades i närheten för ett par år sedan kopplas till platsen. Myntet är präglat under slutet av
1300-talet, vilket ger en tämligen samstämmig bild med C14 värdena. Här finns uppenbarligen en
medeltida verksamhet/boplats. Dess funktion och exakta avgränsning är dock i dagsläget oklar.
Fortsättningen?
Fortsättningen innebär att när väl svaren från resterande C14 dateringar finns tillgängliga att ställa
samman en slutrapport över resultaten av den arkeologiska utredningen som underlag för
Länsstyrelsens och Regionens fortsatta hantering av ärendet.
Vi bedömer att bilden trots allt är tämligen tydlig, inte minst vad avser boplatsområdet från
medeltid norr om Länsstyrelsen. Däremot är det tydligt att vi ännu saknar en tydlig avgränsning
och tolkning av de spridda boplatsindikationerna som framför allt finns i den västra delen av
utredningsområdet. De kompletterande C14 analyserna är tänkta att förstärka och underlätta
tolkningen av dessa spridda boplatsspår. Tills dessa har kommit är det vanskligt att göra en mer
uttalad bedömning av betydelsen av dessa förhistoriska nedslag i terrängen, annat än att de
indikerar någon form av boplatsaktivitet under bronsålder-tidig järnålder.

Dan Carlsson
Arendus

5

