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Detta är Sven Lindström och ingen mindre än sonen till upphittaren av silverskatten i Stige 1903, Johan Amandus Norman. I samband med militärtjänstgöringen bytte Johan Amandus efternamn till Lindström.
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BAKGRUND

När man läser den samtida beskrivningen av hur
fyndet kom i dagen den 3 september 1903 (t ex i
Hammarberg 2003), då drängen Johan Amandus Norman körde fast plogen så att han med en knyck måste
lossa den och därigenom hittade silvret, kan man kanske tro att detta var första gången en plog kommit i
kontakt med silvergömman. Då skulle det också var
teoretiskt möjligt att allt silver också togs tillvara, då
det kanske låg i någon form av förpackning av läder,
trä e dyl. Men så var nu inte fallet. Genom bl a Judith
Persson, som vuxit upp och verkat på hemmanet, vet
vi att man under årens lopp faktiskt påträffat mer
silver på ”silverknösa”. Därför, menar vi, finns det
säkert kvar ytterligare en och annan silverbit i åkern.
Men varför har vi då inte hittat något efter att un-

Projektet DEPÅ HANDEL BEBYGGELSE startade
år 2000 utan finansiering. Men år 2001 samt inför
denna säsong fick vi ett mycket välkommet stöd från
Sundsvalls Kommun. Det tackar vi mycket för.
Forskningsprojektet går ut på att undersöka platserna för de s k depåfynden i Västernorrland. Depåfynden utgörs här av främst tre typer:
Depåer av spadformade ämnesjärn
Depå(er) av guldföremål
Depåer av silverföremål

De två förstnämnda typerna tillhör i princip folkvandringstiden (ca 400 - 600 e Kr), medan silverdepåerna
är nedlagda under vikingatiden (ca 800 - 1100 e Kr).
Det vore intressant att veta i vilka sammanhang dessa
depåer nedlagts. Är de nedlagda på samtida gårdar
och på gårdar som på något sätt är sammankopplade
med handel? Skiljer sig dessa gårdar från andra samtida gårdar och i så fall hur? Det är den typen av
frågor projektet vill besvara. Men för att komma åt
frågeställningarna behöver vi veta exakt var de olika
depåerna är påträffade så att man kan avgöra huruvida de verkligen är nedlagda på en gård.
Det har visat sig inte helt enkelt att finna ut de
exakta fyndplatserna då de flesta fynden gjorts för
ganska lång tid sedan och de samtida uppgiftslämnarna inte sällan refererar till idag ej befintliga företeelser eller starkt förändrade förhållanden. Vi tyckte
dock inom ramen för projektet att Stige i Indal borde
vara ett ställe där den exakta platsen skulle gå att
återfinna. Det kan ju förefalla märkligt att man ska
kunna återfinna en plats varifrån allt silver plockats
upp. Ja, det vore det väl också, om det inte var så att
det i de allra flesta kända fall faktiskt gått att hittat
silverbitar som de samtida upphittarna ej fick klorna
i. En silverdepå, som fallet Stige, består nämligen av
många tusen föremål, oftast mycket små silverbitar,
myntdelar eller trådar som det i princip är omöjligt att
hitta alla av. Det vanliga förfaringssättet på Gotland,
där man vet särskilt mycket om silverdepåer (jfr
Östergren 1989), är att en silverdepå successivt plöjs
fram under årtionden eller kanske ännu längre tid.
När slutligen själva depån upptäcks har delar av depån redan spridits runt i åkern och därigenom undgått att bli upptäckta. Det är också ett sådant förlopp
vi räknat med i Stige. Men vi har kanske har haft fel.

Föremål påträffade på ”silverknösa” i Stige. Två mynt,
en halv fingerring och en spiralvriden ten. I Judith Perssons ägo. (T h en modern enkrona)

der tre veckor år 2001 och fyra veckor 2003 gått
med detektor i området? Det enda svaret är väl kort
och gott att vi varit på fel ställen. Den första säsongen
var vi på den plats som med bestämdhet visades oss
av Judith Persson som ”silverknösa”. Nu, denna säsong, hade vi tagit till oss informationen som gavs av
kronolänsman Gustaf Berggren i Indal, som var den
som skrev fyndberätteslen 1903. Han skrev att fyndet gjordes i ett parti av åkern där den jämnt sluttande marken brytas och stupa brantare mot älven,
vars strand låg ca 100 meter bort. När han nämner
”brytas” avser han troligen kanterna på de terrasser
som är så vanliga särskilt längs Indalsälven. Dessa
terrasser är planare partier som övergår i rätt branta
avsnitt ner till nästa terrass. En sådan plats går att
hitta på ägorna i Stige och det är inte ”silverknösa”,
som ju ligger ca 270 meter från stranden. Nej den
plats som ligger ca 100 m från den dåvarande stranden och ”brytas” kraftigt, den ligger direkt invid gravhög nr 36! De delar runt denna terrass som tillhör
4

Vy över Höge, Stige och Bjällsta ägor från SO före dämningen vid Bergeforsen. Lägg märke till det öppna
landskapet som helt skiljer sig från dagens, där sly tagit över stränder och raviner.
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Stige by, har vi avsökt utan andra resultat än kapsyler, spikar och järnskrot! Fel igen således. Men var
hittades den då?
Åkern som tillhörde Stige har i det aktuella området tre terrasser eller avsnitt där åkern kraftigt ”bryta”
ner mot älven. Dessa är för det första ”silverknösa”
ca 270 m från älven; för det andra platsen runt graven ca 100 m från gamla älvstranden samt för det
tredje en plats mellan dessa ca 170 m från den gamla
strandlinjen. Det ger oss till nästa säsong några alternativ. Dels en noggrannare undersökning av den
mellersta terrasskanten samt en förnyad undersökning av det Judith Persson menade vara ”silverknösa”.
Kanske hade vi 2001 inte riktigt plöjt och harvat över
tillräckligt stor del av området, vi kanske också skulle
undersöka sluttningarna ner från själva ”knösa”. Men
medge att avståndet 270 m avviker lite väl mycket
från de 100 m Berggren skriver. Men Berggren kanske var kortsynt!

Eftersom projektet är ett folkbildnings- och demokratiprojekt blev kanske i första hand inte själva
grävningsresultaten det som var allena saliggörande.
Snarare blev samvaron, diskussionen och förståelsen för vad arkeologisk kunskap är satt i centrum.
Bakgrunden till begreppet demokrati hänför sig i detta
sammanhang till att nyvunnen kunskap direkt ska förmedlas till den som vill ha den samt att man ska veta
hur arkeologisk kunskap kommer till och var man
också sedermera kan ta del av den. Därigenom går
förstås begreppen folkbildning och demokrati ihop.
Det har varit, och är delvis så än idag, att mycket
av det som är känt av fackmän om t ex fornlämningar
i en viss bygd har inte alls nått ut till landskapsbrukarna, dvs bygdens befolkning. Detta är delvis en pedagogisk fråga, men det är också en fråga om att medvetet tillgängliggöra kulturarvet så att det kan brukas
i bygderna på olika sätt. Det finns flera exempel på
att det från Riksantikvarieämbetet tagits initiativ för
att mer föra ut kunskapen om kulturarven. Det ska
bli intressant att se hur det går med det senaste och
kanske mest storvulna hittills, det s k ”Agenda Kulturarv”. Ofta faller dessa uppifrån kommande och
pålagda synsätt på att det saknas regionala aktörer
med engagemang och regional kunskap. Och som
faktiskt jobbar direkt mot allmänheten i form av studiecirklar, föreläsningar, kurser och varför inte ”öppna
arkeologiska undersökningar”. Principen är att ett
medvetandegörande måste komma underifrån och ej
som några dyra och högst övergripande projekt från
staten. Allmänheten måste själva vara aktivt deltagande i kunskapandet. Det är ju det framgångsrika
konceptet t ex släktforskningen bygger på! Staten
skall främst, menar jag, vara med och finansiellt stödja
regionala och lokala krafter vars syfte är att handgripligen engagera och medvetandegöra befolkningen
om sina nära kulturvärden och hur man tar fram (ny
och gammal) kunskap om dessa.
Under fältsäsongen firades också 100-årsdagen av
upptäckten av Stige-skatten. Det var ett mycket lyckat
arrangemang lördagen den 6 september på Hembygdsgården i Indal och ett initiativ som helt och hållet kommit från bygden! Många hundra personer kom
för att lyssna till föredrag, bevittna ett vikingabröllop,
prova på gammaldags bågskytte, äta vikingamat, osv.
Ett enormt fint arrangemang av Hembygdsföreningen
och PRO-föreningen i Indal. Mer om detta längre
bak i rapporten.
På följande sidor presenteras grävningen och en
del kringaktiviteter samt inte minst många av de personer som gjorde fältsäsongen till ett minne för livet.

Hösten 2003
Under perioden 25 augusti - 19 september 2003 hände
märkliga ting i Stige, Indal sn i Medelpad. Då påbörjades dels en arkeologisk undersökning av en demolerad gravhög (raä nr 36 i Indal sn) och dels en fortsatt prospektering med metalldetektor för att finna
den exakta platsen för den s k Stige-skatten. Meningen med undersökningen var att allmänhet och
skolor skulle vara välkomna att delta i själva grävningen. Genom PRO-föreningen och Hembygdsföreningen i Indal samt Lidens Företagarförening i
Liden och deras fina nätverk, spreds via ”djungeltelegrafen” informationen om den ”öppna grävningen”
ut till bygdens befolkning. Ett stort tack till alla er
som lagt grunden till att veckorna i Stige blev så
lyckade som de faktiskt blev.
Själv har jag tidigare inte varit med om ett liknande
upplägg och hade därför heller inga förväntningar om
hur det skulle arta sig. Men under de ca 3,5 veckor
som den öppna grävningen pågick gjorde inte mindre
än 48 olika personer ett eller flera dagsverken på platsen. Sammanlagt blev det 139 dagsverken vilket
motsvarar nästan sju per dag! I dessa siffror har jag
då inte räknat in de tio skolgrupperna som också deltog. Bland de deltagande skolorna fanns Stigeskolan
(mellanstadiet samt en dagisgrupp), Höglundaskolan
(högstadiet) samt Skvadern (gymnasieskola). Förutom att dessa deltog i grävningen och detektorarbetet
hade vi också lite lättare undervisning.
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Karta över området kring Indal. Blå prickar är kända fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister. Platsen för den arkeologiska undersökningen är raä nr 36.
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Medarbetare vid Sundsvalls kommun hade vänligheten att hjälpa oss med att sätta ut två fixpunkter enligt rikets nät
RT90. Därigenom kunde vi med totalstationen lägga in våra mätningar i samma nät.

Anne-Christine Norman och Per Ramqvist diskuterar totalstationen och dess inre struktur. Det ska väl sägas att vi
hade vissa problem med att få igång den. Men efter konsultation med vår läromästare Sture Westman, gick det som
en dans.
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UNDERSÖKNINGARNA

Gravhögen raä 36

Den kraftiga kantkedjan, som konstruktionselement,
tillhör den äldre järnåldern (ca 0 - 600 e Kr) (jfr Selinge 1977).
Vi hann gräva ca 37 m2, dvs hela den NÖ, skadade delen av graven. För att inte i onödan försvåra
för de som aldrig tidigare deltagit i en arkeologisk
undersökning, delade vi in området kring graven i numrerade meterrutor och undvek därigenom det många
gånger förvirrande koordinatsystemet. Vi har i efterhand dock mätt in hela området med totalstation och
relaterat det till rikets koordinatnät RT90.
Ett ganska stort företag var att frakta undan all
den bråte som anbragts på resterna efter den NÖ
halvan av graven. Där fanns många olika deponeringar av alltifrån asfalt, cementklumpar, gammal
ved till brända tidningar och annan bråte.
I den demolerade gravens S del låg också en mängd
större skarpkantade block och stenar. Många av dem
kunde pusslas ihop (troligen alla), men inga spår av
slag eller sprängning kunde iakttas. Stenarna är med
andra ord tillmakade och ett par av dem sitter alltjämt kvar i högen, bildande den södra avslutningen
av kantkedjan. Det är sannolikt så att dessa stenar
tillmakats (brutits med eld och vatten) någonstans vid
bergskanten ca en km NÖ om graven och fraktats
ned för att användas i gravbygget. Idag är mestadelen av stenarna undanskuffade i samband med
jordbruksarbetet.

Den arkeologiska undersökningen pågick, inklusive
förarbeten och efterarbeten och ett kortare uppehåll,
mellan den 25 augusti och 2 oktober 2003. Under
perioden 26 augusti till den 19 september var grävningen öppen för allmänhet och skolor.
Personalen utgjordes, förutom alla de frivilliga, av
Lennart Forsberg från Kulturmiljövårdarna AB i Härnösand och Per H Ramqvist, Regional Arkeologi,
Mitthögskolan i Örnsköldsvik. Arkeologen Peter Persson medverkade en dag.
Idag är graven belägen endast några tiotal meter
från Indalsälvens strand, men ursprungligen var avståndet ca 100 meter. Den idag överdämda delen
sluttade ursprungligen endast flackt ner mot älven.
Graven har ursprungligen varit ca 8,5 meter i diameter och ca 0,7 meter hög. Den ligger på en till
synes konstgjord terrass som bäst framträder i N.
Direkt N om denna terrass vidtar en ravin som avskiljer byarna Stige och Bjällsta. Från älvsidan ter sig
gravhögen rejält stor och runt dess bevarade del uppträder med jämna mellanrum meterstora stenar som
närmast bildar en gles kantkedja. Stenarna bidrar sannolikt till att stadga upp högen och kanske snarare
ska ses som en slags ”armering” än en regelrätt kantkedja. De kantkedjor som är bekanta i Västernorrland
är oftast tätare lagda samt i gravens direkta ytterkant. Stigehögen liknar inte riktigt den vanliga typen.

Här syns de mängder tillmakad sten som ingått i
gravkonstruktionen. I västra
kanten av profilen finns
ännu ett par in situ.

9

Översikt över den grävda halvan av gravhögen raä 36 i Indal från O.

Profil genom högens centrala del. Strax ovanför botten syns ett decimetertjockt lager med ljus finmo som kan höra
samman med en begravning.
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Schaktplanen (grå) visar vilka rutor som undersökts. Den röda ytan markerar gravens ungefärliga utsträckning.
De stenar som syntes i gravens kant har markerats med mörkgrå färg.

sträckte sig ca 2 meter längs profilen. Under detta
var ett lager med mycket poröst grus. Båda dessa
företeelser avvek från övriga och kan indikera att en
gravgömma finns i den ogrävda delen av graven. I
botten framkom den naturliga alven som var stenhård och bildade en klar gräns mot gravkonstruktionens ovanpåliggande material.

Vi valde att lägga profilen så nära den oskadade
delen av graven som möjligt, vilket visade sig bli ganska precis i mitten av högen. Graven är uppbyggd av
den finmo som finns på platsen. Förutom de stenar
som ingår i kantkedjan förekommer ytterligare sten i
fyllningen. Men det är oklart om denna sten verkligen ingått i konstruktionen eller utgör en del av en
eventuell boplats som uppenbarligen ligger vid och
under gravhögen. I fyllningen framkom nämligen en
hel del brända ben, som åtminstone delvis måste tillhöra i fyllningen ingående boplatsrester. Det fanns
också måttligt med skörbrända stenar i fyllningen liksom partier med typiskt boplatsmaterial med inblandning av sot och kol.
I botten av den centrala delen av graven framkom
ett decimetertjock skikt av markant ljusgrå finmo, som

Fynden
Sammalagt hittades ca 160 gram, ännu ej artbestämda,
brända ben, vilka som nämnts delvis framkom i högens intakta fyllning, men också i gravens förstörda
delar. Det betyder att benen teoretiskt sett skulle
kunna tillhöra ett söndergrävt brandlager eller en förstörd brandgrop eller liknande. Benen koncentrerade
11

 



  

 
 
  

 





Här syns hur de brända benen fördelar sig på den undersökta ytan. Nästan samtliga rutor innehåller brända ben.
Koncentrationen ligger i centrum och en bit åt SÖ. Som mest påträffades 18 gram i ruta 35.

sig väsentligen till rutorna 34, 35 och 45 och sammanfaller därmed tämligen bra med koncentrationen
av fynden av föremål. Bland föremålen finns framför allt en något bränd silverfoliepärla (F1) samt två
fina järnnitar (F2 - F3). Därtill finns några delar av
ytterligare nitar samt något järnfragment. De två välbevarade järnnitarna F2 och F3 är båda 27 mm och
av den klena dimensionen kan man sluta sig till att de
suttit på ett skrin eller liknande. De är knappast klinknaglar till ett flytetyg.
Silverfoliepärlan tillhör en typ som har funnits under hela järnåldern, men den blir mer allmän under
vikingatiden. På boplatsen Arnäsbacken strax N om
Örnsköldsvik, utgjorde silverfoliepärlor ca 15 % av
pärlbeståndet under perioden ca 600 - 1100 e Kr
(Ramqvist 1998).

Silverfoliepärlan (F1) är ca 8 mm i diameter
och det lilla hålet knappa millimetern. Den är
något brandskadad
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Förutom brända ben påträffades endast enstaka föremål som med någon säkerhet kan sägas tillhöra järnåldern. De
är påtagligt koncentrerade till rutorna 25, 34 och 35, dvs i princip samma område som också innehöll den största
mängden brända ben.

De två bäst bevarade
järnnitarna F2 och F3.
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Ytterligare ett bronsföremål påträffades, vilket var
en bronsplatta med ett rektangulärt och flera cirkulära småhål. Plattan hade därtill en mycket elegant
och sirligt graverad text längs ca en tredjedel av den
ena sidans kant. Texten är dock ännu inte analyserad, men torde tillhöra 1700- eller 1800-talet. Plattans funktion är även den ännu obekant.

Detektorsonderingen
Under hela perioden gick vi på den av Sven Sjölin
plöjda och harvade ytan med metalldetektorn. Området låg på den lägsta terrassen intill gravhögen och
var sammanlagt ca ett tunnland stort. Enligt Berggren som beskrev fyndplatsen 1903 skulle den ligga
ca 100 meter från stranden och det är precis vad
denna terrass gör.
Vi har även sonderat en del där terrassen bryter
ner mot älven, men detta område har ej plöjts och är
därför lite otillgängligt med metalldetektorn. Vad vi
kan säga utifrån de sonderingar vi gjort under de båda
säsongerna 2001 och 2003 är att vi inte funnit något
som kan knytas till silverdepån. Vi har uppenbarligen
ännu inte hamnat på rätt ställe. Nästa säsong kommer vi att plöja upp hela stråket från den övre ”silverknösa” ner till gravhögen, dvs samtliga tre terrasser som finns på Stige bys ägor.
Metalldetektorn är inget tvärsäkert redskap att finna
små silverbitar som ligger djupt i åkern. Även om
detektorn skiljer ut järn från mer ädla metaller såsom
guld, silver, brons, nickel, aluminium, etc, är det ändå
inte någon garanti att mycket små bitar över huvudtaget ger utslag. Åkern (troligen de flesta åkrar) är
fullproppad med gammalt järnskrot i form av spikar,
beslag, taggtrådsrester, kapsyler och aluminiumfolier
av alla de slag som gör att småsilver lätt kan döljas i
det allmänna ”metallbruset”.
Några mer anmärkningsvärda fynd gjordes dock.
En bronsknapp, av samma typ som hittats på Geneboplatsen (Ramqvist 1983:108, fig 4:56), påträffades
i åkern endast några meter från den sönderplöjda
gravhögen. Den kan mycket väl tillhöra järnåldern
och kanske tillhöra boplatsen.

Lena Österlund och Bengt Hammarberg lärde sig snabbt
att hantera detektorn. Det var också de som hittade den
fina bronsplattan med inskriptionen.

Tre ”proffsdetektörer”, Håkan
Lindberg, Lennart Pettersson
och Stefan Eklund, besökte
oss en dag och ilade snabbt
fram och tillbaka över det
harvade tunnlandet. Men även
för deras del blev resultatet
magert.
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Denna tunna bronsplatta, 46 mm i diameter, är försedd med ett fyrkantigt
större och flera små runda hål. Runt
ca 2/3 av kanten löper dessutom en
sirlig och väldigt fint graverad text, som
dock ännu inte tytts. Vad är detta? Den
hittades i den N delen av den upplöjda
ytan.

De vanligaste fynden vid detektorprospektering var utan tvivel järnspikar och kapsyler. Men överst dock en del av en
matsked av pläter. Det var det närmaste silver vi kom.
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DELTAGARE

På följande sidor följer några axplock från dagarna i
fält. Jag har naturligtvis inte bilder med på samtliga
deltagare, men då vi hade tillfälle och kom ihåg det,
tog jag dagliga gruppbilder. De flesta av dessa finns
med i följande samling. Nedan redovisas också vilka
personer som medverkat vid grävningen och till vilka
jag vill rikta ett stort tack och ett hjärtligt välkommen
tillbaka säsongen 2004:
Följande personer deltog med arbetsinsatser (i den
ordning de första gången var på plats):

Peter Persson
Stefan Eklund
Maria Michold
Klara Michold
Lennart Pettersson
Margareta Sandström
Ingela Melin
Nils Backlund
Bernt Strömberg
Astor Lindblom
Birgitta Öhlén
Karl Gustav Öhlén
Alf Svedin
Mikael Kühne
Sibylle Menzel Kühne
Åsa Michold
John Glamsjö
Elin Glamsjö
Anette Glamsjö
Patrick Glamsjö
Sara Tuohimaa

Sven Sjölin
Bengt Hammarberg
Lena Österlund
Siv Åsén
Bertil Åsén
Markus Lindqvist
Bernt Ove Viklund
Elly Sjölin
Gun Hammarberg
Catrin Bertlin
Hans Sjödin
Gerda Olsson
Emma Eriksson
Ulla Ytterbom
Anne-Christine Norman
Anders Wästfelt
Berthold Lundmark
Johan Holmstedt
Hjördis Lundmark
Karin Jonsson
Camilla Hammarberg-Mossberg
Caroline Mattsson
Johanna Eriksson
Cecilia Holmstedt
Bent Fridholm
Håkan Lindberg

Därutöver deltog ca 100 elever från följande skolor:
Stigeskolan i Indal (mellanstadiet)
Dagis i Stige
Höglundaskolan i Sundsvall (högstadiet)
Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Jag vill återigen tacka samtliga deltagare till mycket
värdefulla insatser och till ett synnerligen trevligt samarbete. (Det är mycket möjligt att jag glömt att notera någon eller några deltagare och ber om ursäkt
om så är fallet).
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Stige den 25 augusti. Sven Sjölin har plöjt och harvat ett tunnland kring platsen för gravhögen raä nr 36 i Stige i Indal
sn, Medelpad.

Den kraftigt sargade gravhögen före undersökningen. Förutom sly- och trädbeväxning var dess NÖ halva helt bortgrävd och belamrad med bråte i form av bl a asfalt, cementklumpar, gammal småved, bränt papper, etc.
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Bengt Hammarberg var grävningens ankare och gjorde en storartad insats både vad gäller grävning, tankeverksamhet och att berätta historier och skrönor. Här är han i färd med att röja upp på och kring gravhögen den allra första
dagen den 26 september. Gravens former börjar allt bättre att framträda.
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Stige den 26 september. Markus Lindqvist har fått instruktioner om hur en sållställning byggs. Det klarar han tillsammans med Bengt Hammarberg på ett förträffligt sätt.

Stige den 26 september. Markus Lindqvist och Lennart Forsberg diskuterar ett fynd påträffat med metalldetektorn.
Troligen en spik av sent datum.
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Siv och Bertil Åsén var flitiga medarbetare. Skillnaden mot att gräva i potatislandet var nog inte så stor när allt kom
omkring. Men jag tror att funderingarna gick åt helt andra håll!

Berthold Lundmark sållade sig igenom många rutor och gjorde en utomordentlig insats.
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Gerda Olssons insatser var stora och hon var alltid lika elegant. Tyvärr råkade jag på föredraget vid 100-årsfirandet
kalla henne ”Fru Persson”, vilket jag härmed återigen ber om ursäkt för. Men det kan inte stickas under stol med att
vi efter detta, skämtsamt då och då kallade henne ”Fru Persson”.

Att Anders Wästfelt tycker det är roligt att arbeta, det visste vi. Men var det verkligen så här roligt? Med Anders glada
sinnelag, hjälpsamhet och generositet underlättades Stige-undersökningen väsentligt.
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Hjördis Lundmark och Johan Holmstedt gjorde värdefulla insatser och var båda synnerligen intresserade av arkeologi. Johan skulle gärna vilja bli arkeolog och har allvarliga funderingar på att läsa ämnet. Hjördis är en mycket
framstående mykolog hittade svampar överallt. ”Riskan rinner” var ett uttryck jag minns.

Emma Eriksson är en hängiven arkeologientusiast. Hon var också den som hittade mest, bl a de två fina järnnitarna.
Hon såg också till att hennes gymnasieklass och två lärare på Skvadern kom och gjorde dagsverken.
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En redan färdig arkeolog? Ja, snart nog kan Catrin Bertlin de flesta delarna i fältarbetet. Hon gjorde en strålande
insats i Stige och som lärare såg hon också till att hennes elever från Höglundaskolan bereddes möjligheter att delta
i grävningen. OBS hon har också varit och grävt i Skateholm i Skåne!

En jobbar och tre pratar. Ja så såg det ofta ut i Stige och det var precis det som var meningen. Diskussioner och
funderingar var vanliga och högst stimulerande. Här pratar Hjördis Lundmark med Anne-Christine Norman i bakgrunden, medan Gerda Olsson sliter i sållet.
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Sibylle Menzel-Kühne och Mikael Kühne med sina två barn provade tillsammans på ”familjearkeologi”. Det föll som
synes väl ut.

Ung som äldre var flitigt deltagande i grävningarna. Här är det lilla Klara Michold som gräver tillsammans med Alf
Svedin. Klara och hennes storasyster Maria var verkliga grävningstalanger (jo, Alf var inte så dålig heller).
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Birgitta Öhlén har hittat något i sållet. Troligen en benbit.

Åsa Michold med dottern Maria, som är en verklig talang och hade ett bra handlag. Hon och lillsyrran Klara var på plats
flera gånger.
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Duktiga och intresserade elever från Stigeskolan gör en rejäl insats. Fr v: Jenny Nilsson, Maria Michold, Felicia
Östman, Linnea Berg och en hastande Marianne Fridberg.

Här finns den rätta känslan hos Stigeskolans Alexander Sund och Emil Backman.
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Simon Söderström från Stigeskolan ser till att ingenting viktigt finns kvar i sållet.

Bengt Hammarberg, Gun Hammarberg, Anne-Christine Norman och Anders Wästfelt diskuterar ett fynd som Catrin
Bertlin gjort.
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Ett regelrätt utomhusseminarium om förhistoria. Elever från Höglundaskolans högstadium diskuterar med Per
Ramqvist om liv och leverne; handel och kommunikation; hedendom och kristendom; jordbruk och jakt mm under
förhistorisk tid.

28

Stige den 29 augusti. Fr v: Lena Österlund, Bengt Hammarberg, Per Ramqvist, Markus Lindqvist, Lennart Forsberg,
Siv Åsén och Bertil Åsén.

Stige den 2 september (fm). Fr v: Per Ramqvist, Catrin Bertlin, Bengt Hammarberg, Gun Hammarberg och Lennart
Forsberg.
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Stige den 2 september (em). Fr v: Hans Sjödin, Bengt Hammarberg, Gun Hammarberg, Gerda Olsson, Per Ramqvist
och Lennart Forsberg.

Stige den 3 september. Fr v: Anders Wästfelt, Anne-Christine Norman, Lennart Forsberg, Bengt Hammarberg, Per
Ramqvist, Gun Hammarberg, Ulla Ytterbom och Emma Eriksson.
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Stige den 4 september (em). Fr v: Per Ramqvist, Gerda Olsson, Anders Wästfelt, Berthold Lundmark, Emma Eriksson, Hjördis Lundmark, Anne-Christine Norman och Johan Holmstedt.

Stige den 5 september. Fr v: Per Ramqvist, Rolf Lidberg, Anders Wästfelt, Hjördis Lundmark, Berthold Lundmark,
Emma Eriksson, Camilla Hammarberg-Mossberg, Gun Hammarberg, Lennart Forsberg, Bengt Hammarberg, Gerda
Olsson och Anne-Christine Norman.
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Stige den 11 september. Fr v: Per Ramqvist, Emma Eriksson, Bengt Hammarberg, Astor Lindblom, Catrin Bertlin,
Lennart Forsberg, Berthold Lundmark, Gun Hammarberg, Bent Fridholm och Anne-Christine Norman.

Stige den 12 september. Fr v: Per Ramqvist, Siv Åsén, Bertil Åsén, Berthold Lundmark, Lennart Forsberg, AnneChristine Norman, Gerda Olsson, Håkan Lindberg, Lennart Pettersson och Stefan Eklund.
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Stige den 16 september med elever från Höglundaskolan. Fr v: Johan Holmsted, Lukas Eriksson, Sofia Strid, Per
Ramqvist, Oskar Svedin, Tobias Olsson, Catrin Bertlin, Lennart Forsberg, Joel Nyström, Olof Bjerke, Anders Wästfelt,
Gerda Olsson, Bengt Hammarberg, Anne-Christine Norman, Bernt Strömberg, Fredrik Sandberg, Gun Hammarberg
och Nils Backlund.

Stige den 17 september med bl a elever och lärare från gymnasiet Skvadern i Sundsvall. Fr v: David Mattsson, Niclas
Lindgren, Erik Abrahamsson, Jenni Grahm, Emma Eriksson, Ellen Metall (lärare), Lenart Forsberg, Madeleine Sjödin, Linda Hübinette, Erik Johansson (lärare), Åsa Michold, Maria Michold, Klara Michold och Per Ramqvist.
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BESÖKARE & MEDIA

rätt gripande historia om bildandet av Svenska
Mykologiska Föreningen runt 1970. Denna kom till
stånd mycket tack vare mångsysslaren och trubaduren Bengt Sändh, som i hög grad ivrade för en sådan förening. Men när den sedan väl kom till stånd
och styrelse skulle väljas, var det ingen som ville ha
med Bengt Sändh. Otack är världens lön.
Nils Backlund, ”Guldgrävarnisse”, är 85 år gammal, men pigg som en 20-åring. Han äger ”Kraften”
och är särskilt känslig för olika typer av malmer. Med
sin slagruta (egentligen pekare) och sina naturvetenskapliga mätmetoder torde inga mineraler förbli oupptäckta. Han prövade sig också fram på grävningsplatsen och hans pekare ledde obönhörligt till den mellersta terrassen. Där finns silver!!
Nils Backlund kunde också, på en skala från 1-20,
avgöra vilka människor som äger ”Kraften” . Mätningen tillgick så att slagrutan riktades mot den person som skulle mätas. Denne står först direkt framför Backlund och börjar att steg för steg backa. När
pekaren slutligen upphör att ge utslag är det bara att
räkna antalet meter man kommit från Backlund och
denna siffra visar på ”Kraftens” styrka. Det kan sägas att jag hade 9, medan t ex Lennart Forsberg
”bara” hade 4!
De naturvetenskapliga metoder som Backlund prövade på den mellersta terrassen går ut på att tolka
den elektriska spänningsskillnaden mellan två elektroder nerkörda på olika avstånd i marken. Resultatet av detta blev denna gång mycket svårtolkat.

Det var faktiskt betydligt fler aktiva deltagare än regelrätta besökare på grävningen (de flesta som kom
kunde helt enkelt inte motstå frestelsen). Ren gruppvisning var det endast ett par gånger då kommunstyrelsens utskott för bygdeutveckling var på ett hastigt besök samt den 6 september, då 100-årsjubileet
för skattens upptäckt firades. Då hade jag en visning
för ca 50 intresserade personer.
Mediabevakningen var relativt god med reportage
i Sundsvalls Tidning, Dagbladet och PROs medlemstidning Pensionären. Det skrevs också separata reportage om 100-årsfirandet den 6 september. Även
TV i form av det regionala MittNytt var på plats.
Men där missade man förstås hela poängen och
gjorde istället en vinkling mot hur svårt det var för
regionala arkeologiska aktörer att hävda sig mot myndigheterna.
Bengt Hammarberg gjorde en storartad insats i
regionalradion, när han i direktsändning gjorde reklam
för grävningen och att vem som helst kunde delta.
Ingrid Norman från Liden, 90 år gammal, var på
ett uppskattat besök. Hon växte upp tillsammans med
sin mormor som var född 1849. Ingrid är känd för sitt
goda och rediga minne och hon delgav, på klingande
och svårtytt lidenmål, många intressanta synpunkter.
Rolf Lidberg var på besök och berättade att han i
sin ungdom (och väl även senare) umgåtts med Dr
Arvid Enqvist. Han hade en hel del intressant att berätta om Enqvist. Ävenledes berättade Rolf Lidberg
tillsammans med Hjördis och Berthold Lundmark en

Visningen den 6 september genomfördes i ett strålande höstväder. Förvånansvärt många kom på besök den sena
eftermiddagen, efter alla aktiviteter som timat på hembygdsgården i Indal. Foton: Catrin Bertlin.
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Sundsvalls Kommun på besök. Kommunstyrelsens grupp för bygdeutvecklingsfrågor.

Stige den 5 september. Den välbekante sundsvallsprofilen Rolf Lidberg på besök. Här i samspråk med Lennart
Forsberg och i bakgrunden funderar Hjördis Lundmark över arkeologins mysterier.
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90-åriga Ingrid Norman från Liden hade mycket att berätta och var mycket intresserad av grävningen. Hon var själv
uppvuxen med sin mormor som var född redan 1849. Den härliga lidendialekten var efter ett tag fullt (nåja nästan)
förståelig. Anders Wästfelt lyssnar noga till sin svärmor.
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Jona Jonsson, Karl-Gustav Öhlén och Birgitta Öhlén på besök vid grävningen.

Nils Backlund eller ”Guldgrävarnisse”, i full gång med
slagrutan.

Rolf Lidberg får en utläggning om gravens konstruktion
av Per Ramqvist.
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Det blev en hel del diskussioner kring slagrutans och pekarens eventuella förträfflighet med Nils Backlund. Men på
den övre bilden har Backlund tagit fram självpotentiometern och mäter spänningsskillnader i marken. Det samlade
resultatet blev nog att den mellersta terrassen var den hetaste när det gäller silverskattens läge.
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Vi var flera som provade slagrutan (egentligen pekare) med varierande resultat. Men visst fungerar den i vissa
sammanhang och under vissa förutsättningar, men om metoden duger till att lokalisera små silverbitar är väl mer
tveksamt. På den undre bilden får Anders Wästfelt ett märkligt utslag. Det visade sig senare att pekaren ville ha
kaffepaus.
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STIGESKATTEN 100 ÅR
FIRANDE PÅ INDALS HEMBYGDSGÅRD DEN 6 SEPT 2003

Till minne av upptäckten av Stigeskatten som ägde
rum den 3 september 1903, arrangerade Indals Hembygdsförening och PRO-föreingen i Indal en heldag i
vikingatidens tecken. Inför detta firande har Gun Hammarberg sammanställt en liten skrift där fyndomständigheterna, omhändertagandet och mediernas
reaktioner på fyndet beskrivs (Hammarberg 2003).
Det intressanta programmet och ett alldeles strålande septemberväder gjorde att närmare 300 personer kom för att ta del av aktiviteterna. Man kunde
lyssna på föredrag, bevittna ett bröllop på vikingavis,
prova på bågskytte, lära sig vikingatida danser och
inte minst luncha på kålsoppa och gravad älg, en s k

”Stigekebab”. Man kunde också av hantverkaren
Curt Johnsson, lära sig hur man gjort sänken, flöten
och vispar, mm. Man kunde titta på utställningar och
lär sig lite om släktforskning samt köpa kopior på flera
av de fina silversmyckena som ingår i Stigeskatten.
En guidad tur på grävningsplatsen ingick också i programmet. Många bar kläder av vikingatida och medeltida snitt och flera av deltagarna hade under året
själva sytt sina dräkter. Medeltidsföreningen Gyllengran bidrog mycket till att skapa en vikingatida atmosfär. Som en höjdpunkt på dagen ägde ett bröllop
rum mellan indalsungdomarna Cecilia och Johan
Holmstedt, båda var också med på grävningen.

En strålande dag på hembygdsgården i Indal den 6 september 2003. Massor med folk och mängder med aktiviteter
gjorde dagen till ett fint och inspirerande minne.
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Hjördis Lundmark var dagens valkyrja och serverade mat och dryck åt hungriga besökare.

Cecilia och Johan Holmstedt vigdes på hembygdsgården inför
flera hundra vittnen.

Kulturnämndens ordförande i Sundsvall Margareta
Johansson visade sina talanger i kornbrödbakets ädla
konst och är i övrigt en sinnebild av vikingatidens
nyckelbärerska.

Emma Eriksson gillar, förutom att gräva, att klä upp sig
i vikingatida kläder.
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UTSTÄLLNING OM STIGESKATTEN

Det har också hävdats från vissa håll i Sundsvallsområdet att Stige-skatten skall flyttas till Sundsvalls
Museum, liksom fallet blev med Högom-föremålen.
Det kan ligga en progressiv tanke bakom detta, för i
själva verket var det just på grund av Högom-fynden
som Sundsvall överhuvud taget fick ett modernt museum i staden. Genom de formella och säkerhetsmässiga kraven som ställdes från riksantikvarieämbetet, tvingades kommunen att iordningställa sådan
lokaler som klarade bl a säkerhetskraven. Viktigt i
sammanhanget var förstås också att resursrika och
högst regionalt medvetna personer som rådman Gustaf Velander, direktörerna Axel Enström och Gustaf
Ramquist ställde medel till förfogande. Det kan också
påpekas att Gustaf Velander var den som bekostade
utgrävningarna i Högom. Arkeologin har således haft
en stor betydelse för kulturlivet i Sundsvall.
I Sverige är den museala organisation i princip
uppdelad i tre nivåer. För särskilda områden finns s k
central- eller riksmuseer med ett nationellt insamlingsansvar. För arkeologins del är detta Statens Historiska Museum i Stockholm. Under de två föregående
århundradena var dessa museer i Norden högst progressiva och bidrog genom sina stora samlingar av

Den 7 juni 2003 fick jag den stora äran att i Kulturmagasinet i Sundsvall, inviga utställningen om Stigeskatten. Utställningen pågick till mitten av september
2003 och producerades förtjänstfullt av Tina Johansson vid Sundsvalls Museum. Jag höll även ett föredrag i programsalen om det pågående projektet samt
om de kommande grävningarna i Stige. Intresset var
mycket stort och tyvärr blev programsalen full så att
många inte fick plats.
Sundsvallsborna får vara glada att ha fått se föremålen från Stige, det är inte alla förunnat. Helst ska
de ju ligga nerpackade i magasinen på Statens Historiska Museum och Kungl Myntkabinettet i Stockholm.
Minnesgoda kommer kanske ihåg hur det i början av
året gick för Slotts- och domkyrkomuseet i Linköping. Där ville man, i samband med 700-årsfirandet
av den heliga Birgitta och den utställning man gjorde
i samband därmed, låna Linköpingsskatten och
Motalaspännet av Statens Historiska Museum. Man
fick nobben, vilket väckte ramaskri inte minst hos
landshövdingen i Östergötland. Skälet till att inte lånade ut de medeltida silverföremålen är för oss utomstående oklara, men torde väl hänga samman med
deras värde och unicitet.

Bredvid basutställningen om Högom var delar av Stigeskatten placerad. Mycket folk trängdes invigningsdagen.
Foto: Anders Wästfelt.

Ett föredrag om projektet hölls i en fullsatt programsal
på Kulturmagasinet i Sundsvall. Foto: Anders Wästfelt.
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material avsevärt till att Sverige, Norge och Danmark
blev världsledande inom arkeologin. Under slutet av
1900-talet har dock dessa börjat spela ut sin roll och
den andra och den tredje typen av museer har kommit att bli viktigare, dvs länsmuseer och kommunala
museer. Länsmuseerna har, även om inget egentligen
direkt föreskriver det, ett ansvar för att kunskapa och
förmedla den regionala kulturhistorien. I regel finner
man på länsmuseerna utställningar om förhistoria, historia och konst, dock med lite varierande tyngdpunkter. De kommunala museerna nischar ofta in sig på
en för den egna kommunen särskild intressant företeelse som i t ex Sundsvalls fall rör Högom, industrihistoria och Sundsvallsbranden. Generellt sett kan man
säga att centralmuseerna har börjat att släppa greppet. Skälen till detta är åtminstone två. Det första är
att kraven från regionerna blivit större på att man i
den egna regionen i högre grad ska förmedla ”sin egen”
kulturhistoria. Det andra är att centralmuseerna har
ont om pengar och utrymme och därför inte är helt
negativa till att ”bli av” med föremål. Därtill kommer

att den stora föredelen som fanns förr, dvs att samtliga Sveriges fynd fanns samlade på ett och samma
ställe, idag inte är lika angelägen tack vare digitala
media och internet. Teoretiskt går det idag att sitta
på ett ställe och ändå få överblick över material från
hela landet. Vad som praktiskt fattas är att man satsar stenhårt på att överföra materialet till digitala textoch bildmedia.
Den debatt som idag finns om var föremål ska
visas och förvaras är således högst angelägen eftersom sökandet efter rötter och regional identitet blivit
allt vanligare och viktigare i ett växande och kanske
konturlöst Europa. Alienationen, känslan av främlingsskap, är starkt tilltagande och motkrafter, såsom ett
tydligare betonande av den regionala och lokala historien, är synnerligen välkomna. Inte minst under
dagarna i Stige märktes, att även till synes blaserade
tonåringar, är synnerligen intresserade av ”sin egen”
historia och det är verkligen på tiden för en storskalig
insats i skolans historieundervisning. Spegla det stora
i det lilla - fånga det globala i det lokala.

Ringar och bitsilver från Stige i en av de båda montrarna
på Sundsvalls Museum. Foto: Anders Wästfelt.

Det rådde en trevlig stämning under föredraget och som
vanligt i Sundsvall var det ”full fart” på åhörarna. Foto:
Anders Wästfelt.
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SURSTRÖMMING I
SVARTÅBODARNA
Det är oklart när surströmmingen egentligen börjar
nyttjas längs Bottenhavets kust, men första gången
den finns dokumenterad är i en skattelängd från Ångermanland 1544. En handelsman från Ångermanland,
Erik Ångermann, tog sig under 1520-talet namnet Erik
Ångermann Sursill som visar att surströmmingen var
mycket gångbar så tidigt som vi känner skrivna källor. Men som arkeolog är jag benägen att tro att den
har betydligt äldre anor än så. Inget i den vägen har
dock gått att bevisa annat än att syrning av fisk och
kött är spridd i tid och rum och nog med största sannolikhet nyttjats i våra trakter, kanske från allra första början.
Det är idag en synnerligen regional företeelse och
praktiskt taget all produktion sker i Västernorrlands
län. Där produceras ca 600 ton årligen.
En av sensommarens och höstens viktigaste händelser är förstås att prova årets skörd av surström-

ming. Den får saluföras först efter den tredje torsdagen i augusti, det var således hög tid.
Vi blev inviterade av Berit och Anders Wästfelt
till deras fantastiska fäbodvall vid Svartåbodarna att
avnjuta ett parti surströmming med tillbehör. En oförglömlig afton i en varmt släpande sol med massor av
strömming, tunnbröd, lök och allt övrigt därtill hörande
(för Bertil Åséns skull också ett par korvbitar).
Enligt många är årets upplaga av den Tynderöproducerade ”Oskars surströmming”, den bästa som
går att få tag i. Vi instämmer och med en lagom,
gränsande till vass, sälta och fasta i köttet som
tjälknölade älgstekar, och med honströmmingar
romstinna som fyllda gäss, avnjöts dessa läckerheter
under upprepade hedersbetygelser av mer ceremoniell art.
Vi tackar värdparet för en fantastisk kväll och hoppas vi kan återkomma nästa år igen.

I Svartåbodarna fick Hjördis Lundmark möjlighet att med glädje demonstrera mykologins svåra konst. Berit Wästfelt
kan det mesta redan, men de övriga, Bengt Hammarberg, Per Ramqvist och Lennart Forsberg ser ut som glada
fågelholkar. Foto: Anders Wästfelt.
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Vad har de nu hittat som verkar så oerhört intressant? Foto: Anders Wästfelt.

Jo, surströmming med tillbehör förstås! En oförglömlig septemberafton i Svartåbodarna i Liden. Värdparet Berit och
Anders Wästfelt hade dukat upp med Oskars prima surströmming. Från vänster njuter: Lennart Forsberg, Per Ramqvist, Anne-Christine Norman, Hjördis Lundmark, Berthold Lundmark, Catrin Bertlin, Kerstin Björkman, Bengt Hammarberg, Gun Hammarberg, Bertil Åsén och Siv Åsén. Till nästa år så tror vi att också Bertil smakar den fina strömmingen. Foto: Anders Wästfelt.

45

REFERENSER

Agenda kulturarv. Förslag till Agenda kulturarvs programförklaring.
Remissunderlag oktober 2003. Publicerad på hemsidan: http://www.raa.se/
agendak
Hammarberg, Gun 2003. Stige-skatten. En silverskatt upphittad i Stige
by, Indals socken år 1903. Indals PRO och Indals hembygdsförening.
Indal.
Ramqvist, Per H 1983. Gene. On the origin, function and development
of sedentary Iron Age settlement in Northern Sweden. Archaeology and
Environment 1. Umeå.
Ramqvist, Per H 1998. Arnäsbacken. En gård från yngre järnålder och
medeltid. HB Prehistorica. Umeå.
Selinge, Klas-Göran 1977. Järnålderns bondekultur i Västernorrland. Västernorrlands förhistoria, 1977:153-459. Härnösand.
Östergren, Majvor 1989. Mellan stengrund och stenhus. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation. Theses and papers in
Archaeology 2. Stockholm.

46

RAPPORTER FRÅN REGIONAL ARKEOLOGI
Utgivare: Regional Arkeologi, Mitthögskolan, Örnsköldsvik
Redaktör: Per H Ramqvist
Distribution: Regional Arkeologi, Mitthögskolan
S- 891 18 Örnsköldsvik

1. Per H Ramqvist. Mapping and registration on Bjarneyjar, Iceland.
Örnsköldsvik 2001. Pp iv + 62.
2. Per H Ramqvist. Depå Handel Bebyggelse. Raä nr 36 i Stige, Indal
sn, Medelpad. En öppen arkeologisk undersökning med tillgänglighet
och folkbildning i centrum. En bildbetonad rapport från aktiviteterna den
25 augusti - 19 september 2003. Örnsköldsvik 2003. Pp 46.

47

