GALLSÄTER [Y 28]

Motivering
Fornlämningsmiljö med bronsåldersrösen
i bevarad strandkontakt.

Uttryck för riksintresset
Ensamliggande bronsåldersrösen vid en från Bottenhavet avsnörd sjö. I miljön ingår
även ett gravfält från järnåldern och fossil åkermark med inslag av röjningsrösen.

Bronsåldersgravarna i Gallsäter anlades
ursprungligen i den innersta delen av en större
havsfjärd. Havsviken avsnördes redan för cirka
3 000 år sedan och bildade en sjö, Storsjön,
med en vattennivå på 30 meter över havet.
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Gravarna ligger i direkt strandkontakt vid
sjön vilket gör det lätt att uppfatta samma
samband mellan vatten och grav som när de
en gång anlades och vi får en bra bild om
hur landskapet såg ut under bronsåldern.

Kuströsena har en stark koppling till vattnet
och är uppförda i välexponerade lägen, väl
synliga från omgivande vattenvägar. Gravarna
i området ingår i det långa band av rösen
och stensättningar som finns längs hela
Norrrlandskusten.
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I området finns lämningar från yngre järnåldern, ett gravfält och en delvis bevarad järnåldersgård.
Fynd på platsen är daterade från bronsålder till yngre järnålder vilket talar för en platskontinuitet
både vad det gäller begravningstradition och boplatslokalisering.
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Förromersk järnålder 500-0 ~ Äldre romersk järnålder 0-200 ~ Yngre romersk järnålder 200-400

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 90 00
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MEDELTID

HISTORISK TID

Folkvandringstid 400-550 ~ Vendeltid 550-800 ~ Vikingatid 800-1050

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av
riksintresseområden för kulturmiljövården under 2014. För mer information
eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens
webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

