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Fig. 1. Översiktskarta över utredningsområdet för Varpsands camping vid Sörfjärden i Gnarp, Hälsingland. Utred-
ningsområdet är markerat med lila linje vid havet. Skala 1:80000.
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Bakgrund och utredningsuppdrag
Varpsand AB avser skapa möjlighet att bygga camping och 
småhusbebyggelse inom fastigheten Gnarps-Berge 12:45, i 
Gnarp socken, Hälsingland (fig. 1). Stigfinnaren Arkeologi 
och kulturhistoria AB gjorde i augusti 2015 en arkeologisk 
utredning etapp-1 av berört område. Varpsand AB bekos-
tade utredningen.

Syfte och metod
Den arkeologiska utredningen etapp-1 syftar till att utrö-
na om och vilka fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar som ligger inom utredningsområdet för exploa-
teringen. Utredningen ska även påvisa områden som kan 
behöva utredas vidare i en etapp-2-utredning.

Utredningsområdet omfattade totalt ca 34 hektar yta i 
nära anslutning till golfbanan i Gnarp och havet vid Varp-
sand (fig. 1).

Inför arbetet gjordes en sammanställning 
av befintligt kunskapsunderlag med uppgif-
ter från arkiv och Lantmäteriets historiska 
kartor. Genom de historiska kartorna iden-
tifieras markutnyttjandet, ödelagda gårdar, 
torplämningar och sträckningar för äldre 
gränsdragningar och vägar m m. Handlingar 
om Gnarp socken i Antikvariskt Topografis-
ka Arkivet (ATA) i Stockholm gicks igenom. 
Som underlag fanns även Riksantikvarie-
ämbetets fornminnesregister (FMIS) och 
Skogsstyrelsens register med kulturlämning-
ar Skog & Historia (S&H). Även Riksanti-
kvarieämbetets bebyggelseregister studera-
des. Denna byråmässiga sammanställning 
ger ett kunskapsunderlag för områdets his-
toriska utveckling.

Utredningen genomfördes i augusti 2015. Den aktuella 
ytan inventerades till fots av två arkeologer. Vid invente-
ringen användes jordsond samt spade och såll för att hitta 
och identifiera lämningar. Påträffade lämningar mättes in 
med en Ashtech Mobil Mapper Field 10 hand-GPS, vanli-
gen med felmarginal vid inmätningen om 1–2 meter, men 
mätfel upp till 4 meter kan förekomma i vegetation med t 
ex täta granplanteringar. Samtliga påträffade lämningar har 
beskrivits så långt möjligt och en del har fotodokumente-
rats med högupplösta bilder.

Om ytmässigt stora lämningar har påträffats har endast 
den del av lämningen som ligger inom utredningsområdet 
mätts in, med notering i objektlistan om att lämningen 
fortsätter utanför utredningsområdet. Riksantikvarieämbe-
tets lista med lämningstyper och rekommenderat antikva-
risk bedömning (version 4.1) har använts för att klassificera 
påträffade lämningar. Till hjälp att tidsmässigt bedöma en 
lämnings ålder har även använts historiska kartor över om-
rådet. Åldersbestämningen har så långt möjligt kunnat ut-
redas för att uppfylla intensionerna i den nya kulturmiljö-
lagen (SFS 1988:850), där det sedan 1 januari 2014 införts 
en tidsbestämmelse, där lämningar som tillkommit före 
1850 generellt är att anse som fornlämningar.

Topografi
Området ligger vid Sörfjärden i anslutning till Sörfjärdens 
fritidshusbebyggelse och golfbana. Direkt norr om området 
ligger sandstranden Varpsand. Längs stranden löper vand-
ringsleden Kustleden.

I huvudsak består området av svagt norrsluttande, 
blockrik moränmark med avverkad skog. Områden med 
ung barrskog finns (fig. 2). Men relativt stora delar av ytan 
utgörs av mer eller mindre blöta myrar och sumpskog. Ge-
nom området rinner en liten bäck (N–S) som i områdets 
mittre norra del rinner ut i havet (fig. 3).

Området ligger 0–20 meter över havet och var strand-
kant invid havet för mellan 2500 år sedan och nutid.

Fig. 2. Stora delar av området består av ung barrskog i moränmark. Fotot 
taget i områdets sydvästra del, mot nordöst med havet i fonden.
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Ägoförhållanden
Området har tidigare varit fäbodskog till Rogsta och Röde 
byar samt möjligen även till Husta. Inga historiska kartor 
berättar om bebyggelse, vägar, gruvor eller annat inom ak-
tuellt utredningsområde. Enligt kartorna bestod området 
enbart av berg och myrar (V13-1:4, V13-1:5, 21-LÄN-11, 
21-LÄN-55).

Gnarps Masugn köpte 1671 platsen i strömmen vid 
Gnarpsån och skogsmarken runt masugnen av bönder i 

Röde, Husta och Rogsta. Året efter köptes 
också skogsmark av bönder i Ginsta och 
Böle samt Berge (Kol och järn sid 18f ). Un-
der 1870-talet ägde Gnarps Masugn 8000 
tunnland, d v s 4000 hektar skogsmark runt 
om i denna del av Gnarp socken (Kol och 
järn sid 28).

Tidigare inventeringar och 
undersökningar
Hälsinglands Fornminnessällskap gjorde 
en inventering i Gnarp socken 1867 och 
har där noterat gravar vid Sörfjärden. Det 
är gravfält Gnarp 81:1–3 på Gnarpskaten 
som noterats. Riksantikvarieämbetets forn-

minnesinventering inom Gnarp socken skedde 1956 första 
gången. Revideringsinventeringen i Riksantikvarieämbetets 
regi skedde 1982 (Rydén 1996,  FMIS). Viss komplette-
ringsinventering har skett genom Skogsstyrelsens projekt 
Skog & Historia under de sista åren på 1990-talet.

Inga tidigare arkeologiska undersökningar har skett i 
närheten av aktuellt område. Inte heller inom denna del av 
Gnarp socken har några arkeologiska undersökningar skett. 
År 1919 grävdes åtta jordblandade rösen ut i samband med 
byggandet av kustlandsbanan mellan Åckne och Gryttje i 

Fig. 4. Utredningsområdet vid Varpsand och Sörfjärden. Objekt 1 är en stenrad med slaggsten i, objekt 2 en jordrymning, 
objekt 3 möjliga jordrymningar och objekt 4 är gamla stigen. På kartan även den sedan tidigare kända fornlämningen Gnarp 
78:1, ett numera igenfyllt gruvhål. Skala 1:8000.

78

Fig. 3. Stranden vid Varpsand. En liten bäck rinner ut i havet vid stranden.
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bygdens centrala dalgång (Gnarp 22:1). I en 
av gravarna framkom ett kollager och brända 
ben (FMIS, Liedgren 1992:21f ).

Fornlämningsmiljö
Nivåmässigt ligger utredningsområdet 0–20 
meter över havet, vilket innebär att trakten 
var kustanknuten för 2500 år sedan fram till 
idag, med en landhöjningstakt om ca 8 mm/
år. 

I närområdet finns lämningar från för-
historisk tid i form av ett gravfält med rösen 
och stensättningar på Gnarpskaten (Gnarp 
81:1) och flera enstaka stensättningar och 
rösen (80:1-3, 82:1, 83:1 och 148:1) samt 
fornborgen Vettberget (Gnarp 79:1). 

Ca 350–400 meter sydöst om området 
finns en grupp med tre gravrösen, varav ett 
14 meter långt långröse med delvis synlig 
hällkista (Gnarp 77:1). Rösena är belägna 
35 meter över havet, vilket föranleder oss att 
tro att dessa är bronsålder på grund av land-
höjningen. Men i närområdet finns även rö-
sen och stensättningar som ligger ner emot 
15–17 meter över havet. 

Mer sentida lämningar består av läm-
ningar efter bergsbruk i form av gruvor och 
gruvhål (Gnarp 7:1, 169:1 och 170:1) och 
fäboden Hustavallen (Gnarp 173:1).

I väster på 250 meters avstånd ligger ett 
gruvområde med två gruvhål och en skärp-
ning, på Gruvberget (Gnarp 76:1). Gruvan 
kallas Gruvmons koppargruva eller Edvards-
gruvorna och ska ha blivit inmutade 1841. 
I gruvan finns koppar, guld, järn och nickel 
(Wik m fl 2009:135f ). Enligt Lundegårdh 
skall brytningen ha pågått de första åren 
på 1900-talet men avslutats redan 1903 
(1967:235f ) och enligt ett utmålsprotokoll 
från 1912 upphörde brytningen på 75 me-
ters djup (Wik m fl 2009:135f ).

Att gruvverksamhet förekommit visar, 
förutom namnet Gruvberget, även området 
Gruvmon närmast söder om exploaterings-
området.

Gnarps masugn har satt sin prägel på 
området. Hyttområdet är 400 x 70–230 
meter stort och ligger på båda sidorna av 
Gnarpsån (Gnarp 7:1). Masugnen anlades 
1672, på samma plats där det tidigare stått 
en sågkvarn. 

Vid soluppgången den 25 maj 1721 
brändes bruket av ryssarna. 10 galärer an-
lände till masugnens lastageplats och efter 
landstigning brände ryssarna masugnen, 

Fig. 5. Jordrymningen (objekt 2) är ca 2,5 x 3,5 meter stor och 1,5 meter 
djup. Foto mot sydväst.

Fig. 6. Vandringsleden Kustleden leder parallellt med stranden. Ibland går 
leden fram på grusås.

Fig. 7. I vandringsleden Kustleden ligger ställvis en del slagg, både grå tät 
slagg och blågrön porös och glasig masugnsslagg.
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kolupplaget och alla byggnader. Masugnen och bebyggelsen 
byggdes omedelbart upp igen (Norberg 1956:43ff ). 

Gnarps masugn var i verksamhet i över 200 år under 
skiftande konjunkturer. Mestadels hämtade man malm från 
Utö och Dannemora gruvor till masugnen, så de flesta en-
staka mindre gruvhål som finns i masugnens närhet är tro-
ligen mest för prospektering. Men Dyrå gruva, 5 kilometer 
norr om Gnarps masugn bearbetades 1803 och några år för 
masugnens räkning (Kol och järn sid 27).

Bruket och senare även sågverket på Klasudden samt 
fisket har utgjort basnäringarna i Sörfjärden. Sörfjärden var 
under 1800- och början av 1900-talet en väl befolkad plats. 
Vid Klasviken hade Gnarps Masugn sin utskeppningshamn 
fram till 1878.
   
 

Utredningsresultat
Inför utredningen var en lämning känd inom berört projek-
tområde, nämligen ett igenfyllt gruvhål (Gnarp 78:1). Vid 
fornminnesinventeringen 1956 syntes på platsen ett vatten-
fyllt, 3 x 3 meter stort gruvhål. Nordöst om hålet fanns 
gråbergsvarp. Vid inventeringen 1982 fanns inget synligt 
hål kvar. Troligen har hålet fyllts igen vid byggande av en 
väg. I Stigfinnarens gruvregister finns uppgifter om Norlings 
koppargruva på Gnarps Masugns mark. Gruvan ska ha varit 
inmutad senast 11 oktober 1866 (uppgift ur Bergmästar-
ämbetets handlingar, Östra distriktet, DI:2, Landsarkivet 
Uppsala). Detta kan vara det kända gruvhålet inom pro-
jektområdet, men det finns en handfull andra gruvhål på 
Gnarps Masugns mark som lika gärna kan vara Norlings 
koppargruva.

Vid utredningen påträffades fyra nya lämningar, objekt 
1–4. Lämningarna är en bågformig stenrad med slagg i, en 
jordrymning, ett område med två möjliga jordrymningar 
samt en gammal stig. Av dessa lämningar bedöms jordrym-
ningarna som fornlämning (objekt 2 och 3) och de andra 
som kulturhistoriska lämningar (objekt 1 och 4).

Sammanfattning
I augusti 2015 gjorde Stigfinnaren Arkeologi och kultur-
historia AB en arkeologisk utredning etapp-1 av ett områ-
de vid Varpsand i Sörfjärden, Gnarp socken i Hälsingland. 
Området planeras för camping och småhusbebyggelse.

Området består av hygge och ung barrskog i en svagt 
norrsluttande moränmark med mycket myrar. Platsen lig-
ger 0–20 meter över havet.

I närområdet finns känt sedan tidigare bl a ett antal 
enstaka gruvhål, något gruvområde, enstaka stensättningar 
och rösen, gravfält med stensättningar samt en fäbod och 
området för Gnarps masugn.

Inom projektområdet fanns ett tidigare igenfyllt gruv-
hål. Vid utredningen noterades en stenrad med slagg, en sä-
ker och en osäker jordrymning samt en gammal stig i vilken 

det ligger flera olika sorters slagg. Jordrymningarna är forn-
lämningar, medan de andra är kulturhistoriska lämningar.

Administrativa uppgifter
Län:   Gävleborg
Landskap:  Hälsingland
Kommun:  Nordanstig
Socken:   Gnarp
Fastighet:  Gnarps-Berge 12:45
Kända fornl.: Gnarp 78:1, gruvhål
Projekt:   Varpsand camping, arkeologisk utred- 
  ning etapp-1
Projektledare:  Elise Hovanta
Fältarbete:  Elise Hovanta & Niklas Groop
Kartbearbetning:  Niklas Groop
Inventering i fält:  150817–150818
Fältarbetstid:  20 timmar
Kartblad:  16H Bergsjö 5g Hårte
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Tabell 1. Nya påträffade och sedan tidigare kända fornlämningar och kulturhistoriska läm-
ningar vid arkeologisk utredning, Varpsand, augusti 2015. Se även kartan fig. 4.

Obj. nr/
RAÄ-nr

Fastighet Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning

Osäker 
position

Osäker 
utbredn.

1 Gnarps-Berge 
12:45

Övrig + slagg Stenvall, 2 delar, delvis övermossad och beväxt av mindre granar 
och björkar i den SÖ delen, men med ca 40–50-åriga granar i den 
NV delen. Vallen är 2–3,5 m br och 0,6–2 m h. Den SÖ delen är 
ca 45 m l, och den NV delen är ca 25 m l. I vallen finns 0,05–1 
m st stenar samt grus, men även blågrön glasig masugnsslagg samt 
rostbrun slagg med håligheter. Leder parallellt med väg, och kan ha 
tillkommit i samband med avbaning av moränmark för vägbygge. 
Men då måste marken sedan tidigare ha innehållit masugnsslagg, 
kanske från äldre vägfyllnad.

Kulturhisto-
risk lämning

Nej Nej

2 Gnarps-Berge 
12:45

Gruvhål Jordrymning, rundad, yttre mått 10 m diam inkl vall. Gropen är 
rundat rektangulär, 2,5 x 3,5 m st (Ö–V) och 1,5 m dj med vidare 
öppning upptill. Stenblock ligger i gropens N kant samt i botten. 
Vall runt kanten, 1,5 m br och intill 0,5 m h. Belägen strax N om 
myrkant på kanten av moränmark, hygge.

Fornlämning Nej Nej

3 Gnarps-Berge 
12:45

Gruvhål? Jordrymningar? Kan ev vara täktgropar. Två stycken, inom ett 15 
x 13 m st område (N–S). Groparna är oregelbundet ovala. Den N 
gropen är 4 x 3,5 m st och 1,2 m dj, har varit beväxt av en ca 130-
årig tall, vars stubbe finns kvar, samt unggranar och lövsly. Den S 
gropen är 4,5 x 3 m st och ca 1 m dj, har varit beväxt av en ca 130-
årig tall vars stubbe finns kvar samt lövsly och unggranar. Vall, 2,5 
m br och 0,5 m h på gropens S sida, svagare utbildade vallar på de 
båda groparnas övriga sidor. Belägna på sandområde med tallskog 
och ljung. Den S gropen är belägen 3 m N om gångväg.

Fornlämning Nej Nej

4 Gnarps-Berge 
12:45

Färdväg + 
slagg

Färdväg, gammal stig eller körväg, 2–2,5 m br. I vägen som väg-
fyllning ligger ställvis såväl ljus, blågrön, glasig masugnsslagg som 
tyngre och porig, brunsvart slagg. F n är vägens ålder oklar. Finns 
inte på några historiska kartor. Vägen fortsätter utanför utred-
ningsområdet åt Ö. Används idag som vandringsleden Kustleden.

Kulturhisto-
risk lämning

Nej Ja

Gnarp 78:1 Gnarps-Berge 
12:45 och 
12:1

Gruvhål Enligt FMIS: Gruvhål, igenfyllt. Enligt RAÄ:S inventering 1956 
fanns på platsen ett gruvhål 3 x 3 m diam, vattenfyllt. NÖ om 
hålet var stenmaterial uppkastat. Vid 1992 års inventering fanns 
inget hål. Troligen utfyllt vid byggandet av väg. Beläget i N-slut-
tande moränbunden bergrygg, skogsmark, barrskog.

Tillägg/rättelse: Vid besiktning i augusti 2015 kunde bara kon-
stateras att det inte finns något synligt gruvhål. Rikligt med lövsly 
försvårade också letandet.

Uppgift om Nej Ja
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