RAPPORT 1993: 15
Arkeologisk utredning
med anledning av utvidgning av kyrkogård
samt nydragning av väg i Glömsta,
Indal socken,
Medelpad

LANMl>SEET

VASTER~ORRIA D

Länsmuseets
uppdragsverksamhet
ARKEOLOGI

Arkeologisk utredning
med anledning av utvidgning av
kyrkogård
samt nydragning av väg i Qömsla,
Indal socken,
Medelpad

länsmuseets
uppdragsverksamhet

ARKEOLOGI

Härnösand, December 1993
Carina Öberg

I~~'.

sida

hmeh IIsfÖrleckning
Topografisk karta I7H NV Skala 1:50000,
Ekonomisk karta 17H 8d Skala I: 10 000

1.1.
1.2.

INLEDNING
Identiftkation- ocb lägesuppgift
Tekniska ocb administrativa uppgifter

4
4
4

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

FÖRIITSÄlTNlNGAR FÖR lJfRED INGE'
Områdesbeskrivning
Fornlämningsbild
Uistoriskt kartmaterial
Målsättning

4
4
5
5
5

3.
3.1.
3.2.

REDOVISNING AV lJfREDNlNGE
Utförade
Scbaktbeskrivning

7
7
7

4.

S LlJfSATSER

9

5.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

9

6.

SAMMANFATTNING

10

l.

Källor

11

RiJagor
I

Schaktplan över område nr l

1I

Schaktllhm över område nr 2

3

I. INLEDNING

Med anledn.ing av planerad utvidgning av kyrkogården invid Lndals kyrka, loda! socken samt
vägbygge norr om kyrkan, mellan Riksväg 86 och l.nda)svägen~ har CD arkeologisk utredning
genomfons fOr att klargöra om fasta fomlämn.ingar berörs av planerade exploateringar.
Den arkeologiska utredningen bar utfOns av Länsmuseet Västemorriand på uppdrag av
SundsvalIs kommun och lndals rorsamling.
Kosmadsansvarig är Sundsvalls kommun och lodals församling.

L t. Identiftkations- och lägesuppgift
Fastighet: Glörnsta I: I
Socken: lndal

Kommun: SundsvaU
Landskap: Medelpad
Län: Västemorriand
Topografisk kana: 17H NY
Ekonomisk karta: J7H 8d
Länmuseets Dur: 42/92
Länsstyrelsens Dur: 220-1662-93

1:2. Tekniska och Administrativa uppgifter
Utredningen har genomförts av Carina ObeTg Länsmuseet Västemorriand, under tidsperioden
930510-930514.
I samband med utredningen grävdes 14 schakt med grävmaskin. Schaktens placering och
storlek har anpassats efter det planerade expJoateringsområdets storlek.
Dokumentation av de uppgrävda schakten har gjorts i skala I:20 samt översiktsplaner i skala
l: 100. Schaktplaner i skala I: L200 respektive I:750 redovisas i denna rapport.
Ritningar samt övrigt originalmaterial förvaras i Länsmuseet Västemorriands arkiv.

2. FÖRUTSÄ1TNINGAR FÖR lffREDNlNGEN

2.1. Omr desbeskrivning
Indals kyrka ligger i byn GJömsta som är belägen norr om lndalsäJven. Området norr om
lndalsälven utgörs aven öppen slätt vilken huvudsakligen brukas som åkennark. l sydväst
begränsas området av branta lövskogsbeväxta nipor ner mot älven och i nordost av
skogsbevuxna berg. Riksväg 86 som fOljer lnda1sälvens norra sida. delar sJättområdet i två
delar.
I ~1"kbyo Glörnsta är bebyggelsen samlad omkring kyrkan. Bebyggelsen i de omkringliggande
byarna i området är däremot lokaliserad mot skogsranden i nordost.
Kvarnån rinner genom Glömsta by och vidare Il( motlndalsälven. Vid ån bar platåer med branta
raskanter och terrasser bildats.
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De båda cX)lloaleringsområden som är aktuella fOr utredningen är belägna mellan 60-70 ro ö h.
2.2. Fornlämningsbild
Den bästa odlingsmarken i områdellåg sannolikt redan under fOrbistorisk tid i dalgången vid
Jndalsälven. Vi kan anta att den agrara kulturen var etablerad i området redan under järuålder.
lndalsälven var tidigt en viktig kommunikationsled. Varor från inJandel byttes mot inhemska
eller importerade handelsvaror. Många gravfynd visar på kontakter med norsk jämålderslll1rnr.
Riksantil-varieämbelel genomrorde 1988 en fornminnesinventering av lndals sockens
fornlämningar inror framställandet av den ekonomiska kartan.
De fornlämningar som är registrerade inom det aktuella exploaleringsområdels närhet, utgörs
huvudsakligen av gravar. Gravarna är lokaliserade dels vid övergången mellan åkermark och
ätvbrant men som i byn Höge, även invid dagens bebyggelse.
G. Adlerz undersökte 1898 fyra gravar i Kvarndalen. Fornlämning Raä nr 25 består av en
gravgrupp om tre högar. I två av gravarna påträffades roremål vilka daterar gravarna till
folkvandringstid (ca 650 e Kr). Även fom1änming Raä nr 22 undersöktes av Adlerz. Delar av
eu arabisk sitvennynt från 900-talet e Kr påträffades i denna grav.
2.3. Historiskt kartmaterial
Glömsta by kanerades fOr fOrsta gången 177\ (se sid 6, detalj av Lmvakt or 33). Kanan visar
bebyggelsens lokalisering, kyrkan samt byns inägornark. Väster om Kvarnån ligger enligt
kanan "lillåkern" och "Capell åkern".
KapeUåkern (Raä nr 62) är registrerat av fomminnesinventeriug som en plats med namn och
tradition.
Enligt fornminnesiuventeringens uppgifter for Raä nr 62 skall lndals fOrsta kyrka varit belägen
på Kapellåkem. Kyrkan var upprord i trä. Träkapellet antas ha brunnit eller rivits ner. Kapellet
ersattes 1480 aven stenkyrka som byggdes på den nuvarande kyrkans plats.
Den gamla kyrkogården ants ha legat på åkermarken öster om träkapellet. I en handskrift som
farvaras i Indals kyrka, omtalas att ror tidpunkten for skriftens forfattande kan iakttas:
"qvarvarande stensättningar utvisar platsen där den har varit belägen". Handskriften skall enligt
inventeringsanteckningama for Raä nr 62 förvaras i kyrkans sakristia.
Idag syns inga spår av lämningar inom åkermarken.
2.4. Målsättoiog
Målsättningen med den arkeologiska utredningen är att fastställa om fasta fornlämningar, vilka
ej är synliga ovan markytan, kommer att beröras i samband med planerad exploatering.
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3. REDOVISNING AV UTRED INGEN
3.1. Utförade
Skriftliga källor har excerperats i Länsmuseet VäSlemorrlands arkiv. Det äldre kartmaterialet
har granskats på Lantmäteriverket i Härnösand.
Inom området ror planerad nysträclming av väg grävdes 6 schakt med grävmaskin (område l,
se Bilaga J). ( anslutning till två av schakten inom område l gjordes matjordavbanillg. inom
område I upptogs totalt ca 125 löpmeter. Schakten mättes in med måttband och inritades
därefter på en scbaktplan i skala I: 1200.

Inom det al1:ueUa området for kyrkogårdsutvidgning grävdes med hjälp av grävmaskin 8
schakt (område 2, se Bilaga H). Inom område 2 upplogs totalt ca J 20 löpmeter. Schakten
mättes in med måttband och inritades därefter på en scbaktplan i skala 1:750.
Schaktens längd varierade meDan 6-26,2 meter. Schakten grävdes 1,3 ro breda och 0,4-1,2 ro
djupa. Totalt undersöktes ca 312 kvadratmeter.
Schakten rensades med spade ocb skärslev. Schakten dokumenterades i planritning i skala 1:50
repektive I: 100 och i profilritning av schaktväggen i skala 1:20 repektive l :50. I rapporten har
profildokumentationen endast beskrivits i text. Originalritningarna ftirvaras på länsmuseet
(Dur 42-92).
3.2. Schaktbeskrivomg
Område t
Den planerade vägsträckningen meUan Riksväg 86 och lndalsvägen ligger väster om Kvarnån.
Detta område brukas till huvuddelen som betesmark. Vägsträckningen omfattar ca 300 meter
och fOljer omväxlande bäckravin och terrassavsatser vid Kvarnån.
Schakt A
Schaktet var 22 m långt i riktning 108-288 grader beläget i svagt östsluttande åkennark.
Schaktets nOlTa profilvägg dokumenterades i skala 1:20.
Under ett gräs-torvlager var mulVmatjord 0,2-0,8 m tjockt. Under matjordslagret fanns mjäla.
I schaktets Dorra profilvägg fanns en svag mörkfargning med sot och kolfragmeot synlig i
profilen. Schaktet vidgades därfår med 5 m mot norroch 6 m mot öst. En översiktsplan av
schaktet i skala I: 100 uppränades. Eli diffust mörkflirgat stråk, 0,01-0,03 m tjocl~, med
diffusa avgränsningar framkom i matjord1agrets bottenskikt.
Tolkning
Markytan kan ha bränts. I slänten bar jordmassor successivt påfijns vid plöjning.
Matjordslagret var 0,8 m tjockt. Kol och sot kan ha bevarats under den tjocka matjorden.

loga anläggningar eUer fYnd obselVerades i schaktet.
Schakt B
Schaktet var 26,2 ro långt, i riktning öst-väst beläget på en svagt sydsluttande åkermarksplatå
med bäckravin i öst. Endast naturliga mark1ager, samma som i schakt A Enstaka kolfragmeot
och tegeLfragment i matjorden.
Inga kultulager, anläggningar eUer fYnd obselVerades.
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Schakt C
Schal....'1et var 25,4 m långt i ril"tlling 48-228 grader beläget på en svagt sydvästsluttande platå i
en bäckravin med bäck i öst. 1 platåns östra del fanns skador efter täktverksamhet i markytan. l
profilen fanns endast naturliga marklager fram till 17,2 ro i schaktet. Vid 17,2 m uppträder här
en lins av ljus mjäla som vid 17,8 m fick en rödare fårg. l den rödfiirgade mjälan var från 18,319,2 m i profilen en tunn strimma 0,01-0,02 med sot och kolfragment synlig i profilen. I
anslutning till schaktets södra del matjordavbanades en 6x5 m stor yta i riktning sydvästnordväst. Oregelbundna mörkfårgningar innehållande humus med sot och kolfragment
framkom i mjälan.

Tolkning
Inga tydliga anläggningar observerades. De sot och kolfärgade mörka ytorna kan kan vara
djurgångar.
Inga fYnd framknm i schaktet.

Schakt D
Schaktet var 9,5 ro långt i riktning norr till syd och beläget i svagt sydsIunande åkermark.
Endast naturliga marklager.
lnga kulturlager, anläggningar eller f}-nd framkom.

Schakt E
Schaktet var 13,5 m långt i riktning 166-346 grader beläget i en sydsluttande ladugårdsbacke.
Endast naturliga marldager framkom. I schaktets västra profilvägg framkom vid 0,3-1,3 ro en
0,7 m djup nedgrävning. Nedgrävningen var tylld med glas trä, ben, läder.
Nedgrävningen är sentida. Inga övriga kulturlager, anläggningar eller fYnd observerades.

Schakt Ii"
Schaktet var 10 m Långt i riktning 136-316 grader beläget i svagt sydsluttande åkermark med
jordkällare i öst och bäckravin i syd. Endast naturliga marklager.
Inga kulturlager, anläggningar eller fynd observerades.
Område 2
En utvidgning av lndals kyrkogård planeras i området norr om befintlig kyrkogård och
Indalsvägen samt öster om prästgården.Exploateringsområdet omfattar ca 8000 kvadratmeter
Det svagt sluttande markområdet nyttjas idag främst som betesmark. Endast ett mindre
markområde i exploateringsområdets nordvästra del är lövskogsbevuxet.
Exploateringsområdets södra del genomskärs aven brukniogsväg.

Schakt G
Schab.'let var 6 m långt i ril1:I1ing öst-väst med byväg i norr. Endast naturliga marklager.
Inga kulturlager, anläggningar eller fYnd framkom i schaktet.

Schakt H
Schal1.et var 6 m långt i ril1:I1ing öst-väst beläget med byväg i nOfT. Endast naturliga marklager.
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luga kulturlager, anläggningar eller fynd framkom i schaktet.

Schakt I
Schaktet var 17 ro långt i riktning 18-198 grader. Endast naturliga markJager. Matjordslagret
0,2-0,4 ro tjockt. I schaktet påträffades en nedgrävning med tegel samt kolfragment.
Inga kulturlager. anläggningar eUer fynd framkom i schaktet.
Schakt J
Schaktet var 23 ro långt i riktning 104-284 grader. Endast naturliga markJager.
Inga kulturlager, anläggningar eUer fimd framkom.
Schakt K
Schaktet var 20 ro långt i riktning 130-310 grader. Endast naturliga marklager. Inga
kulturlager, anläggningar eUer tynd påträffades.
Schakt L
Schaktet var 19 ro långt och 1,3 ro brett i riktning 132-312 grader. Endast naturliga marklager
framkom i schaktet. Inga kuJtwlager, anläggningar eller fynd påträffades.
Schakt M
Schaktet var 22 ro långt i riktning 130-310 grader. Endast naturliga maddager framkom i
schaktet. Inga kulturlager, anläggningar eUer fynd påträffades.
Schakt N
Schaktet var 14 m långt i riktning 124-304 grader. Endast naturliga marklager framkom i
schaktet. loga kulturlager, anläggningar eUer fYnd påträffades.

4. SLUTSATSER

I de schal1. som grävts inom de båda aktueUa exploateringsområden som redovisas ovan
(område I och 2) har ioga forhistoriska anläggoiogar, kulturlager eUer fimd påträffats.
Område 2 ligger väster om Kvarnån. Enligt arealavmätningskartan (se ovan) fanns vid
kaneringstiUfäUet ett 20-tal kvarnar i Kvarnån. Kvarnarna är lokaliserade på åns östrasida. Det
område som berörs av bygget av vägen har enligt arealavmätningskartan brukats som åkerrespektive ängsmark.

Enligt deo i Indais kyrka fOrvarade haodskriflen, skaU steosällniogar tidigare ha utvisat platseo
ror den forsta kyrkan på åkermarken väster om Kvamån. loga stenkonstruktioner har påträffats
i samband med den arkeologiska utredningen. Några indikationer på den gamla
begravningsplatsen har inte heUer påträffats.

S. ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Den arkeologiska utredningen har inte påvisat några kulturlager, anläggningar eller fynd inom
de planerade exploateringsområdena. Länsmuseet har inget an erinra mot exploatering av hir
redovisade områden.
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6. SAMMANFATINlNG
Med anledning av planerad utvidgning av L..-yrkogården i lndal samt uySlräckning av väg mellan
Riksväg 86 och lndalsvägen, har Länsmuseet VäSlemorrland genomfön en arkeologisk
utredning fOr au faSlstäUa om fasta fornlämningar vilka ej är synJjga ovan markytan
rorekommer inom explo31eringsområdet.
Utredningsområdet är beläget på norra sidan om Indalsätven i byn GIÖItlSl3. Området bar
sannolikt varit bebott sedan förhistorisk tid.. Ett flena) fårhistoriska gravar finns registrerade
norr om lndalsälven i övergångszonen mellan åkennark och nipa, samt i byn Höge väster om
kyrkan.
Gamla nedteckningar berättar om att ett trfuppeU skall ha funnits väster om den nuvarande
kyrkan. Ar 1480 byggdes en stenkyrka på samma plats som den nuvarande kyrkan idag har.
Glömsta bys äldsta karta; arealavmätningskarta från 1777 talar om "Capelllkern", en åkeryta
strax väster om den nuvarande kyrkan..
Den planerade vägsträckningen är ca 300 ro lång. Inom området grävdes 6 schal"t med
grävmaskin. Totalt upptogs ca 125 löpmeter.
Området for den planerade kyrkogårdsutvidgningen är beläget Dorr om Inda1svägen och öster
om prästgården. Exploateringsområdet omfattar ca 8000 kvadratmenter.lnom det aktuella
området Ior kyrkogårdsutvidgniog grävdes med hjälp av grävmaskin 8 schaJ..1.. Totalt upptogs
ca J20 löpmeter.
Inga indikationer på fårhistorisk aktivitet observerades i de grävda schakten.
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K:iIIor

Indalen ett historiskt källflöde. Rapport om fiitidsvärden i lndalsälvens dalgång. Kommitten ror
planering av lndalsälveu.1979.
Lantmäteriverket (Lmv) i Härnösand akt nr 33, Glömsta by, lndals socken.
Arealavmälniugskana 1777.
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Karta 2
Utvidgning av kyrkogård
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