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GÄVLE

Bild 1. Utdrag ur digitala fastighetskartan med utredningsområdet rödmarkerat.
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INLEDNING
Länsmuseet Gävleborg har på uppdrag av GMT, Gävleborgs Maskin och
Transportcentral, utfört en arkeologisk utredning vid Knaperåsen, Gästrikland.
Den utredda ytan omfattar ca 20 hektar skogsmark. Arbetet föranleddes av en
planerad moräntäkt med ett beräknat uttag om totalt ca 800 000 ton morän, material som i huvudsak kommer att användas till fyllnadsarbeten vid Skutskärs bruk.
          !   
Länsmuseet Gävleborg.

" ! #$

MÅLSÄTTNING OCH METOD
Den arkologiska utredningen syftade till a tt undersöka huruvida forn- och kulturminnen kan komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.
Utredningen genomfördes i två steg:
% &   #    '     # # 
samt en översiktlig genomgång av det historiska kartmaterialet.
% *          + '  #
igenom av arkeologer. Nypåträffade lämningar registrerades i enlighet med
Riksantikvarieämbetets principer och positionerades med GPS.
Såväl nyupptäckta som tidigare registrerade lämningar markerades med svart/
gula kulturminnesband.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Utredningsområdet ligger i ett obebyggt skogsparti sydöst om Gävle. Området är
småkuperat och utgörs av moränmark med inslag av fast berg. Skogsmarken är
    9'   # '#% ;    
 #  #      + '       #
ett stycke västerut.
De äldsta spåren av mänsklig aktivitet i området är ett antal gravrösen av brons'##% *  '  #  <    $  
         '    % ='  '  den är inte kända i området.
&  + '     '      % *  ' #         # >? C<E%
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Bild 2 Gränsröset. Foto från söder. Bo Ulfhielm

RESULTAT
Fältinventeringen resulterade i tre tidigare oregistrerade lämningar.
& ;J      >QE  #     %
Röset har markerat sydöstra hörnet av en enklav med skiften tillhörande Furuvik
och Harnäs, som legat inne på Hemlingbys marker. Denna var ännu i bruk på
C<V ' # # #%
Öster om gränsröset påträffades en kolbotten efter resmila med tillhörande grund
  ## >QE% W  #     %#% ;# 
X  >QE% Y            
fornminnesregistret.
; '      +    % *    
      >QVE% J  #    # #
 #  '     % "       
     %

Beskrivningar
K1 Kolbotten efter resmila, rund, 22 m i diameter och 0,3 m h. 6 m NNV om

#    9$ <[  >==J\;;]E  $<  %
Terräng: Småkuperad blockig moränmark, skogsmark, barrskog. Beväxt
med nio granar samt lövsly.
Q ^ _ `qqV W<zVq` >? CE
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
K2 { $     $`|$q  $ # #  # 

0,3–0,7 m st. Röset har en fyllning av 0,1–0,4 m st stenar. Centralt har stått
  >==J\;;]E    $     #    
    ''% { #  '    '    %
Terräng: Flack moränmark skogsmark, hygge.
Q ^ _ `q`C< W<zCV >? CE
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
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Bild 3. Utredningsområdet med registrerade lämningar. Utdrag ur digitala
fastighetskartan.

K3 Område med skogsbrukslämningar bestående av en kolbotten efter resmila

      ##% Q    $ q     #'
9% & #    ~ #  |    $|$  %
  ]  #       ##$ V[$<  >=J\;]E% ; 
NV 2,5×2 m och 0,5 m h.
Terräng: Flack moränmark, angränsande till sankmark i SÖ.
Q ^ _ `q`C W<zq >? CE
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.
K4  `    

$V  '     [$<   
$  % {       % &       $
sannolikt efter vägbygge. Vid sondning framkommer rikligt med kol i grop
och vall.
Terräng: Flack moränmark, skogsmark, barrskog
   `  =   >]\JE
Q ^ _ `qqqC W<z<` >? CE
 ##   ^ !#  #%

FÖRSLAG PÅ VIDARE ÅTGÄRDER
Vid en samsyn på platsen den 15 april 2011 tillsammans med Anders Nordqvist
från GMT besöktes samtliga registrerade lämningar. Det kunde då konstateras
att alla lämningar inom exploateringsområdet i nuläget kan undvikas genom att
dessa delar av täktområdet lämnas obearbetade.
Länsmuseet anser därför att inga ytterligare antikvariska åtgärder är befogade.
Om förändringar sker så att lämningarna kan komma att beröras skall förnyad
kontakt tas med länsmuseet.
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SAMMANFATTNING
Länsmuseet Gävleborg har på uppdrag av GMT, Gävleborgs Maskin och
Transportcentral, utfört en arkeologisk utredning vid Knaperåsen, Gästrikland.
Den utredda ytan omfattar ca 20 hektar skogsmark. Arbetet föranleddes av en
planerad moräntäkt.
       '     # # 
samt en översiktlig genomgång av det historiska kartmaterialet.
*          + '  #   
arkeologer. Såväl nyupptäckta som tidigare registrerade lämningar markerades
med svart/gula kulturminnesband.
Inom exploateringsområdet var två lämningar kända sedan tidigare, båda kol    $       ##% &    
registrerades ytterligare tre lämningar, ett gränsröse, ett område med skogs#     #      #$   %
Samtliga lämningar ligger så till inom exploateringsområdet att de kan undvikas
genom att dessa delar av täktområdet lämnas obearbetade.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens beslut: Frivillig utredning
Lägesangivelse: Hemlingby 72:1
Q ^ _`qqzC$ W<z`z > #  ? CE
Fältarbetsperiod: 12 samt 13 april 2011
Fältarbetstid: 12 arkeologtimmar
Fynd: Inget fyndmaterial tillvaratogs

ARKIV
Lantmäteriets forskningsarkiv
Länsmuseet Gävleborgs arkiv
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