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Bakgrund 
Länsmuseet Gävleborg har utfört en arkeologisk utredning av en yta inom 
friluftsområdet Nabban, inom del av fastighet Alfta Kyrkby 11:51, i Alfta socken, 
Ovanåkers kommun (efter beslut av Länsstyrelsen Gävleborg 2022-05-20 dnr 9245-
2021). Inom området har Ovanåkers kommun för avsikt att detaljplanelägga området 
för att möjliggöra bostadsbyggande. Den arkeologiska utredningen utfördes under 
perioden 8 till 10 juni 2022 av Olof Håkansson och Maria Björck från Länsmuseet 
Gävleborg.  
 
Målsättning och metod 
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar fanns inom området, för att ge länsstyrelsen 
beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Resultatet kan användas som 
planeringsunderlag av Ovanåkers kommun.  
 
Inför fältarbetet gjordes en genomgång av historiska kartor och terrängskuggning. På 
plats inventerades hela ytan okulärt och påträffade lämningar dokumenterades. 
Intressanta jordförhållanden sonderades med jordsond för att konstatera jordens 
beskaffenhet. Provgropar grävdes vid utvalda tänkta boplatslägen för stenålder. Efter 
utredningen återställdes samtliga provgropar. Påträffade lämningar och undersökta 
provgropar mättes in med handhållen GNSS mottagare (GPS). Samtliga nypåträffade 
lämningar kommer att registreras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister. 
 
Resultat 
Två områden med äldre åkermark med tillhörande röjningsrösen påträffades. Utöver 
detta identifierades sju enskilt liggande röjningsrösen, ett gränsmärke samt en 
bebyggelselämning (bilaga 1,2). Inom utredningsområdet togs 25 provgropar upp och 
i dem påträffades inga lämningar.   
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                                   Ekonomiska kartan 1955 
                                   Laga skifte 1861, Alfta socken Kyrkbyn nr 1-30 Lantmäteristyrelsens arkiv blad 2 



Bilaga 1. Kartor 

 

Figur 1. Utdrag ur Lantmäteriets terrängkarta med platsen för utredningen markerat med blått. Skala 
1:50 000. 

 



 

Figur 2. Utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta med utdrag ur Riksantikvarieämbetets 
Kulturmiljöregister samt de upptäckta lämningarna och områdena markerade. Skala 1:3500. 



 

 

 

Figur 3. Rektifierad laga skifte 1861, Alfta socken Kyrkbyn nr 1-30 Lantmäteristyrelsens arkiv blad 2. 
 



 

 

Figur 4. Ekonomiska kartan 1955 (ej rektifierad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Objektlista 

Objekt Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk status 
1 Röjningsröse Röjningsröse, 7×2 m (NV-SÖ) och 0,2–0,5 

m h, av 0,2–0,8 m st stenar. 
 
Terräng: V-sluttande moränmark. 
Skogsmark, blandskog. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

2 Område med fossil 
åker 
 
Fossil åker, övrig, 3 st 
Röjningsröse, 13 st 

Område med äldre igenvuxen åkermark, 
96x65 m (NV-SÖ), bestående av minst 3 
åkrar och minst 13 röjningsrösen. Åkrarna 
är oregelbundna och röjningsrösena 
ligger i och längst med åkerkanterna. 8 av 
röjningsrösena är hägnadsliknande, 10–
45 m l, 2–6 m br och 0,5–1 m h, 5 av 
röjningsrösena är 3–4,5 m diam till 3-8×2-
6 m st och 0,3-0,6 m h. Röjningsrösena är 
uppbyggda av 0,2-1 m stora stenar, 
övermossade. 
 
Småkuperad odlingsmark i moränmark. 
Skogsmark, blandskog. 
 
Skador: Elljusspår löper genom området 
på två ställen, geologgrop ca 7x6 m st. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 
Kommentar: Finns 
med på Laga skifte, 
1861, Alfta socken 
Kyrkbyn nr 1-30. 
Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 
 
Finns ej med på 
Ekonomiska kartan 
1955. 

3 Röjningsröse Röjningsröse, 3×2 m och 0,4 m h (NV-SÖ), 
av 0,2–0,4 m st stenar, övermossade. 
 
Terräng: V-sluttande moränmark. 
Skogsmark, blandskog. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

4 Gränsmärke Fundament till gränsröse, 1 m diam, av 
0,25–0,3 m st stenar, övermossade. 
Visarstenen saknas. 
 
 

Fornlämning 
 
Gränsen finns med 
på Laga skifte, 1861, 
Alfta socken Kyrkbyn 
nr 1–30. 
Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 

5 Område med fossil 
åker 
 
Fossil åker, övrig, 1 st 
Röjningsröse, 3 st 

Område med äldre igenvuxen åkermark, 
50-33 m (NV-SÖ), bestående av 1 åker 
och 3 röjningsrösen. Åkern är 
oregelbunden. Röjningsrösena är 
hägnadsliknande, 14–33 m l, 2–3 m br 
och 0,6–1 m h, av 0,2–1 m st stenar, 
övermossade. 
 
Terräng: NV-sluttande odlingsmark i 
moränmark. Skogsmark, blandskog. 
 
Skador: Körspår efter skogsmaskin (N-S) 
och en stig som löper genom området. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 
Kommentar: Finns 
med på Laga skifte, 
1861, Alfta socken 
Kyrkbyn nr 1–30. 
Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 
 
Finns ej med på 
Ekonomiska kartan 
1955. 



6 Röjningsröse Röjningsröse, 4,5×2 m (N-S) och 0,4 m h, 
uppbyggd av 0,1–0,8 m st stenar, 
övermossade. 
 
Terräng: N-sluttande moränmark. 
Skogsmark, blandskog. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 

7 Lägenhetsbebyggelse 
övrig 

Bebyggelselämning, 43-32 m st (NV-SÖ), 
bestående av 1 trappa, 2 terrasseringar 
och 1 röjningsröse. 
Cementtrappan har hört till ett hus, inga 
övriga lämningar finns kvar efter huset, 
finns i områdets SV del. Terrasseringarna 
är svagt böjda, 17 och 27 m l (Ö-V) och 
0,6–0,8 m h, uppbyggda av 0,3–0,8 m st 
stenar. Den övre terrasseringen har 2 
trappor uppbyggda av natursten, med 3 
respektive 4 trappsteg. Troligen har 
terrasseringarna brukats till 
trädgårdsodling, är i den N delen av 
området. Röjningsröset är 10×6 m (NV-
SÖ), av 0,1–0,8 m st stenar. I NÖ delen av 
området finns en grindstolpe av granit, 
1,3 m h.  
 
N-sluttande moränmark. Skogsmark, 
blandskog. 
 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 
Finns med på 
Ekonomiska kartan 
1955. 
 

8 Röjningsröse Röjningsröse, 8×6 m och 0,8 m h, av 0,2–
1,5 m st stenar. Direkt V om före detta 
åkermark och senare slalombacke. 
 
Terräng: NV-sluttande moränmark. 
Skogsmark, barrskog med inslag av 
lövträd. 
 
Skador: På röjningsröset har det lagts 
större stenblock vid sentida röjning. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 
Kommentar: Finns 
med på Laga skifte, 
1861, Alfta socken 
Kyrkbyn nr 1–30. 
Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 
 
Finns ej med på 
Ekonomiska kartan 
1955. 

9 Röjningsröse Röjningsröse hägnadsliknande, 25×1–4 m 
och 0,5–1,3 m h, uppbyggd av 0,1–1,2 m 
st stenar. Direkt V om före detta 
åkermark och senare slalombacke. 
 
Terräng: NV-sluttande moränmark. 
Skogsmark, barrskog med inslag av 
lövträd. 
 
Skador: På röjningsröset har det lagts 
större stenblock vid sentida röjning. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 
Kommentar: Finns 
med på Laga skifte, 
1861, Alfta socken 
Kyrkbyn nr 1–30. 
Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 
 



Finns ej med på 
Ekonomiska kartan 
1955. 

10 Röjningsröse Röjningsröse, 8×3 m och 1,2 m h, 
uppbyggd av 0,1–1 m st stenar. Direkt V 
om före detta åkermark och senare 
slalombacke. 
 
Terräng: NV-sluttande moränmark. 
Skogsmark, barrskog med inslag av 
lövträd. 
 
Skador: På röjningsröset har det lagts 
större stenblock vid sentida röjning. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 
Kommentar: Finns 
med på Laga skifte, 
1861, Alfta socken 
Kyrkbyn nr 1–30. 
Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 
 
Finns ej med på 
Ekonomiska kartan 
1955. 

11 Röjningsröse Röjningsröse hägnandsliknande, 25×1–4 
m och 0,5–1,3 m h, uppbyggd av 0,1–1,2 
m st stenar. Direkt V om före detta 
åkermark och senare slalombacke. 
 
Terräng: NV-sluttande moränmark. 
Skogsmark, barrskog med inslag av 
lövträd. 
 
Skador: På röjningsröset har det lagts 
större stenblock vid sentida röjning. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 
Kommentar: Finns 
med på Laga skifte, 
1861, Alfta socken 
Kyrkbyn nr 1–30. 
Lantmäteristyrelsens 
arkiv. 
 
Finns ej med på 
Ekonomiska kartan 
1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Fotografier 

 

 

 

Figur 5. Ett av de övermossade hägnadsliknande röjningsrösena, objekt 2. 



 

Figur 6. Gränsröset, objekt 4. 



 

Figur 7. Trappa vid övre terrassen, objekt 7.  



 

Figur 8. Geologgrop upptagen vid objekt 2.  


