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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan, där utredningsområdet är markerat med en röd punkt. 
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SAMMANFATTNING 

Länsmuseet Gävleborg har utfört en särskild arkeologisk utredning inför en 
eventuell byggnation av ett småhusområde, Vretbacka, inom fastigheten 
Strömsbro 7:1, Gävle kommun. Utredningsområdet är 8 500 m2 och ligger i 
flack sandig åkermark, cirka 20 meter över havet. I utredningen upptogs 19 
schakt. Inga fornlämningar påträffades. Däremot kom tre bitar slagg som sprids 
vid plöjning från slaggförekomsten Gävle 90:1. Ur arkeologiskt hänseende krävs 
inga flera åtgärder. 

INLEDNING 
Länsmuseet Gävleborg har efter beslut av länsstyrelsen (431-1041-15) utfört en 
särskild arkeologisk utredning av delar av fastigheten Strömsbro 7:1 i Gävle 
kommun. Utredningen var föranledd av att Gävle kommun planerar ett nytt 
småhusområde, Vretbacka. Utredningsområdet är cirka 8 500 kvadratmeter och 
är planerat att rymma 19 villatomter, samt vägar. Utredningsområdet utgörs av 
västsluttande åkermark. Strax väster om området finns en slaggförekomst, RAÄ 
90:1, Gävle stad. 

Utredningen gjordes den 22 och 23 april 2015 av Maria Björck och Bo 
Ulfhielm. Projekt- och rapportansvarig har varit Maria Björck. Kostnadsansvarig 
var Gävle kommun. 

MÅLSÄTTNING OCH METOD 
Målsättningen var att klargöra om det finns fornlämningar inom utrednings-
området. 

Utredningens resultat ska användas som besluts- och planeringsunderlag, till 
såväl länsstyrelsen som uppdragsgivaren. 

Inför utredningen gjordes en genomgång av historiskt kartmaterial, FMIS och 
Skogens pärlor. Utredningen inleddes med en okulär inventering av ett mindre 
skogsparti. Därefter upptogs sökschakt med traktorgrävare i åkermarken. 
Schakten beskrevs och mättes in med GPS. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Utredningsområdet är beläget cirka 200 meter öster om Testeboån. Området 
ligger cirka 20 meter över havet. Marken utgörs av åkermark, i öster finns ett 
mindre skogsområde. Markslaget är övervägande sand. Den tidigare 
markanvändningen har varit åkermark. 

Området är rikt på lämningar från järnåldern. Det finns ett stort antal 
gravar/gravfält, blästplatser och kolningsgropar. Flertalet av fornlämningarna är 
lokaliserade vid eller nära Testeboån. Testeboån har sin början i Åmot och 
rinner igenom järnåldersbygden Ockelbo, och den rika järnåldersmiljön direkt 
norr om Gävle. Ån har sitt utlopp i Gävlebukten. Testeboån har varit en viktig 
farled under järnåldern. 

Det finns endast en känd lämning i utredningsområdets direkta närhet, det är en 
slaggförekomst, RAÄ 90:1, Gävle stad. Slaggförekomsten ligger cirka 25–30 
meter väster om utredningsområdet. 
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Figur 2. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med röd linje. Kända fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar är blåmarkerade i kartan. 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Fem gravar har undersökts på Strömsbrogravfältet (Gävle 5:1) år 1921 och 
1940. Fyra av gravarna var kvinnogravar och en av gravarna var en mansgrav. 
Mansgraven innehöll bl.a. ett svärd, nitar och slagg. Kvinnogravarna innehöll 
bl.a. pärlor och bronsamuletter. Fynden daterar gravarna till 800-talet, det vill 
säga vikingatid (Yngström 1941). 

RESULTAT 

Totalt upptogs 19 schakt med en totalyta av 963 kvadratmeter, det vill säga 
11,3 % av utredningsområdet. Enligt länsstyrelsens kravspecifikation skulle 
minst 5 % av ytan utredas med sökschakt. I sökschakt 1 hittades tre bitar slagg. 
Slaggen kommer från slaggförekomsten RAÄ 90:1 i Gävle stad, som ligger 
cirka 20-25 meter väster om utredningsområdet. Slaggen har spritts i åkern vid 
plöjning. Det framkom inga anläggningar i schakten, det kom endast recent 
material så som järnspikar, tegel och sentida keramik. I schakten längst i väster 
var marken blötare och utgjordes ställvis av lera och morän/sand. Den naturliga 
markytan blev allt sandigare i den mellersta och den östra delen av 
utredningsområdet.  
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Figur 3. Fastighetskartan med ortofoto, utredningsområdet markerat med röda linjer, sökschakten är 
vitmarkerade. 
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Figur 4. Upptagande av sökschakt. Foto: Maria Björck, taget från söder. 

FÖRSLAG TILL VIDARE ÅTGÄRDER 
Länsmuseet anser att det inte behövs några vidare arkeologiska åtgärder. 

REFERENSER 
Yngström, E. 1941. Fynd från två högar på Strömsbrogravfältet. I: Gästrikland 
1941, s. 5-16.  

V14-1:20 avmätning 1867 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Länsstyrelsens dnr: 431-1041-15 
Beslutsdatum: 2015-04-09 
Uppdragsgivare: Gävle kommun 
Undersökningstid: 22 och 23 april 2015 
Projektledare: Maria Björck 
Personal: Maria Björck och Bo Ulfhielm 
Fastighet: Strömsbro 7:1 
Socken: Gävle 
Kommun: Gävle 
Koordinater: N6732600 E617850 
Koordinatsystem: Sweref 99 TM 
Exploateringsyta: 8 500 m2 
Undersökt yta: 963 m2 
Digitala inmätningar: Bo Ulfhielm 
Dokumentationshandlingar: Förvaras i Länsmuseet Gävleborgs arkiv och på 
servrar  
Fynd:- 
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BILAGA. SCHAKTBESKRIVNING 
 

Schakt Storlek Djup Beskrivning 

1 29,5 x 1,4 m 0,3 m 0,25 m tj matjordslager, markytan är lera och 

ställvis sand och morän 

I schakten påträffades 3 bitar slagg. 

2 25 x 1,4 m 0,4-0,6 m 0,3-0,4 m tj matjordslager, markytan morän, 

ställvis sand och morän 

3 41 x 1,4 m 0,35-0,5 m 0,3-0,4 m tj matjordslager, markytan morän, 

ställvis sand och morän 

4 39 x 1,4 m 0,35-0,55 m 0,3-0,4 m tj matjordslager, markytan morän, 

ställvis sand och morän 

5 55,5 x 1,4 m 0,4-0,6 m 0,3-0,4 m tj matjordslager, markytan morän, 

ställvis sand och morän 

6 55,5 x 1,4 m 0,35-0,45 m 0,25-0,3 m tj matjordslager, markytan är 

morän, ställvis lera 

7 57,5 x 1,4 m 0,35-0,45 m 0,25-0,3 m tj matjordslager, markytan är 

morän, ställvis lera 

8 50 x 1,4 m 0,35-0,45 m 0,35-0,4 m tj matjordslager, markytan är 

sandig morän, ställvis lera 

9 49 x 1,4 m 0,4-0,45 m 0,35 m tj matjordslager, markytan är sand, 

mindre inslag av lera 

10 42 1,4 m  0,4-0,45 m 0,3-0,35 m tj matjordslager, markytan är 

morän, mindre inslag av lera 

11 22 x 1,4 m 0,35-0,5 m 0,35 m tj matjordslager, markytan är sand, 

mindre inslag av lera 

12 22,5 x 1,4 m 0,4-0,6 m 0,3-0,35 m tj matjordslager, markytan är sand, 

mindre inslag av lera 

13 29 x 1,4 m 0,35-0,5 m 0,3-0,35 m tj matjordslager, markytan är sand, 

mindre inslag av lera 

14 21,5 x 1,4 m 0,4 m 0,3 m tj matjordslager, markytan är sand, 

mindre inslag av lera 

15 16,5 x 1,4 m 0,35-0,4 m 0,2-0,3 m tj matjordslager, markytan är sand 

16 23 x 1,4 m 0,35 m 0,25 m tj matjordslager, markytan är sand 

17 12 x 1,4 m 0,4-0,5 m 0,3 m tj matjordslager innehållande stora 

mängder tegel, markytan är sand 

18 54 x 1,4 m 0,5 m 0,3-0,35 m tj matjordslager, markytan är sand 

19 33 x 1,4 m 0,4 m 0,2-0,3 m tj matjordslager, markytan är sand 

 

 





 

 

 

  



 

  

 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG, BOX 746, 801 28 GÄVLE.·TEL 026-65 56 00. WWW.LANSMUSEETGAVLEBORG.SE 

 BESÖKSADRESS: SÖDRA STRANDGATAN 20, GÄVLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E500200027005B004D0069006E007300740061002000660069006C00730074006F0072006C0065006B005D0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D002000E400720020006C00E4006D0070006C0069006700610020006600F6007200200061007400740020007600690073006100730020007000E500200073006B00E40072006D002C0020006900200065002D0070006F007300740020006F006300680020007000E500200049006E007400650072006E00650074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


