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Inledning
Murberget ansökte om bidrag av länsstyrelsen 2010.03.08 till en informationsskrift om
riksintresset Allsta-Klingsta-Vi-Tunbyn i Sundsvalls kommun. Länsstyrelsen beslöt
stödja projektet till en kostnad av 136 000:- men strax därefter drabbades undertecknad
av sjukdom. En omfördelning av bidraget beslöts därför 2010.06.01 så att projektet
kunde genomföras under 2011.
I länsstyrelsens beslut formulerades följande mål:
Öka allmänhetens kunskaper och insikter om riksintressets värden och att skapa
engagemang, deltagande och förståelse för bevarandet av dessa. Dialog med
kommunens handläggare eftersträvas i syfte att förbättra kunskaper och insikter om
kulturmiljövårdens riksintressen. I övrigt enligt Kulturarv nu.
Projektet påbörjades i juni 2011 och avslutades i november samma år. Timåtgången har
fördelats enligt följande:
Författare, Lars Göran Spång: 390
Fotograf, Björn Grankvist: 90
Layout, Christina Sohlén: 30
Korrektur, Ann-Sofi Ingman: 16
Korrektur, Gunnel Boström: 2
Tryckkostnader för 100 ex: 6890:- (inkl. moms)

Metoder
Riksintressebeskrivningen (motiv och uttryck) var vägledande vid insamlande av fakta.
Därmed kom fokus att ligga på ortnamnen och järnåldersbygden. 1800-talets
jordbrukslandskap fick en underordnad roll som egenvärde, men däremot var det
angeläget att koppla sambandet mellan jordbruk och järnåldersbygd samt kontinuiteten
ortnamn-bylägen.
Den lokala förankringen (engagemang, deltagande och förståelse) var redan från början i
fokus. I huvudsak fick vi våra kontakter genom Henrik Wentus och Ulla Ledström som
drev en studiecirkel om bygdens historia. Tuna hembygdsförening har inte engagerats i
någon större utsträckning, men sporadiska kontakter hölls med förre ordförande
Gunnar Oreland.
Björn Grankvist fotade vid nästan alla besök. Intervjuerna med Henrik Wentus, Ulla
Ledström, Kerstin Hallberg och Eva Engström filmades även.
Kontakt med kommunen förmedlades via Leif Nilsson, Stadsbyggnadskontoret,
Sundsvalls kommun. Bl.a. tillhandahöll Leif uppgifter om aktuella bygglovsansökningar:
BERGLUND,PATRIK
855 90 SUNDSVALL

KLINGSTA 507

KARLSTRAND,ANN-CHATRINE

KLINGSTA 507

855 90 SUNDSVALL
Klingsta 1:7
Driver frågan mot ytterligare etableringar
WIKLUND,DAN ERIK GAMLA KLINGSTAVÄGEN 15
855 90 SUNDSVALL
GRUBB, ASTA GAMLA KLINGSTAVÄGEN 5
855 90 SUNDSVALL
Klingsta 10:1
Har exploateringsfunderingar längs Prästhusvägen upp mot fornborgen
PETTERSSON,LEIF

PRÄSTHUSVÄGEN 3

855 90 SUNDSVALL
Har exploaterat längst in på Prästhusvägen

Av dessa kontaktades endast Dan Wiklund.
Fornborgsforskningen ägnades särskild uppmärksamhet. En klusteranalys av
förekomsten i Sverige gav resultatet på nedanstående figurer. Klustermetoden är
beskriven i Spång 2005 (sid.11f). Denna relativt detaljerade klusteranalys ger en tydlig
bild av att de östsvenska borgarna bilder flera kluster. De norrländska är däremot en
relativt perifer företeelse och Mjälleborgen i Östersund är unik genom sitt isolerade läge.
En intressant fråga för framtida analyser vore att visa sambandet mellan borgar och
bebyggelseenheter i södra Sverige på motsvarande sätt som exemplet nedan från
Medelpad.

Fornborgar i Sverige (t.v.) och fornborgar i Medelpad jämfört kluster av gravhögar
(t.h.).

Referat
Olausson 1995. Fornborgstolkningen militärt inriktad fram till 90-talet. Diskussionen

handlade endast om de var bebodda (med kulturlager) eller för tillflykt (utan
kulturlager) (25f). "Fornborg" som begrepp behöver ses över eftersom det finns många
olika former, och dateringarna varierar stort. C14-dateringar och TL-dateringar har
sammanställt för Uppland som omfattar ett 10 tal borgar och 100-tal dateringar.
Majoriteten faller inom ramen 0-500 AD men många är från slutet av bronsålder.
Typologiskt/kronologiskt kan man urskilja olika karaktärsdrag; inhägnad bebyggelse på
höjder (br.å), kultiska inhägnader och bebyggelse på höjder (hilltop settlements ä.jä.å),
och fornborgar (300-600-tal).

Hemmendorf 1985. Undersökningar utfördes 1981-83. Fem husgrunder (terrasser)

registrerades innanför borgvallen, men tveksamt om alla är husgrunder. De äldsta
koldateringarna från romartid, men de flesta folkv.tid. enstaka vikingatid. 15 dateringar
togs. Fynd i husen; bronsnyckel, ämnesjärn (järnugn fanns vid stranden), slända. En
malsten i borgvallen, vilket även hittats i Rödklitten, Nordingrå. Kungsgården låg på

1300-talet vid bergets fot. Maktkontinuitet.

Grundberg 2005. Mjälleborgen skiljer sig från kustens borgar. Fyra dateringar ger 500

e.Kr (murens träkonstruktion) och vikingatid, samt 1500-tal.

Olausson 2010. Sammanställning av fyndkategorier i borgar:

120 dateringar finns i Sverige och majoriteten ligger runt 500 e.Kr. Borgarna uttryck för
att en militär aristokrati etablerat sig, inspirerade av kontinenten och kontakten med
romarna. Borgarna var en nymodighet med centrum för hantverk (mycket textil och
smycken – lyxvaror), handel och representation. Borgarna brändes sedan ner som
konsekvens av interna uppgörelser mellan eliter.

Johansson 1997. Pollenanalys av borrkärna mitt i Klingstatjärn på 9,2 meters djup. 4
borrkärnor korrelerades och delades in i 106 prover på olika djup. Kalibrering med
Rudetjärn ger datering av prov:
82
400 e.Kr. (odling tar sin början, rejäl minskning av gran, uppgång av gräs)
64
700 (ny odlingsfas, gran ner gräs och cerealier upp)
58
800 (gräs och cerealier ner, gran upp markant)
40
1100 (samma sak igen…)
34
1250 (odlingen tar fart)
Gullmert-Häger 1980. Två stora högar undersöktes och några mindre stensättningar,
varav en låg ovanpå en hög. Mittröse med takhäll i högarna och brandgrav. Björnklor i
den ena. Bronsringar(?) i en stensättning. Även stensättningarna var brandgravar.

Wall 2003. Ganska omfattande teoretiska resonemang om kvantitativa respektive

kvalitativa aspekter på fornborgar. Hon avvisar flyktborgsteorin och andra militära
tolkningar som genomsyrat arkeologiforskningen. I stället ser hon borgarna som
symboler/markörer för bygdens identitet, i en decentraliserad ekonomi utan territorier.
Borgarna (I Södermanland) ligger ofta i gränser eller kommunikationsleder mellan olika
landskapsrum. Borgen som symbol kan följa en äldre idévärld (bronsålder) men använts
i ny skepnad under 3-500-talet. Borgarna är i början mer markering i landskapet för
igenkänning av en befolkning som rörde sig relativt mycket. Gravar ligger heller inte i
anslutning till gårdarna. Senare blir gårdarna mer sedentära och gravarna läggs intill.
Gården blir centrum i världsbilden. Borgarna börjar bebos. Ännu senare är
territorialiteten fullt utvecklad med markägande, och borgarna mister sin betydelse.

Lindqvist/Ramqvist 2009. Två överplöjda gravar grävdes ut som öppen kurs, nr. 7

och 19 (1 och 2 i högra bilden). Finansierat av länsstyrelsen inom projektet Ett
försvinnande kulturarv. Selinge (77) har gjort statistik på bortodlingsfrekvensen. Ca
20% är helt bortodlat i Medelpad jämfört tidigare uppteckningar, vilket betyder ca 180
gravar. Plundringsgropar är vanligast i mellanstora gravar. Schakt- och ytskador har
drabbat ¼ av alla gravar. Projektet vill visa att det finns mycket information kvar trots
skador.

Westins dokumentation (1944) resp. utgrävningsdokumentationen.
Grav 19 (1) var en halvmetern hög med stenröse och brandgrav med stenhäll som lock.
Kamfragment daterar graven till 4-500-tal. Övriga fynd fragment av silverring och

bronsnålar (?).

Grav 7 (2) var också halvmeter hög och med stenröse runt gravgömman, dock utan
taksten. Trots spår av plundring framkom en hel fingerring, fragment av förgyld
silverring, keramik och en järnkniv.

Lindqvist&Ramqvist 2010. Alla gravar i närheten hör förmodligen inte till huset som

undersöktes. En kursgrävning med över hundra elever från Allsta och Sundsvall grävde i
tre provschakt. Inga fynd eller anläggningar kom fram. Lite ben och bränd lera.

Gunnar Westins kartering 1944 (ur Selinge -77 sid. 209)

Åslund 1860. Renskriven handskriftsamling. Mycket återges i Historisk-geografiskt

och statistiskt lexikon öfver Sverige, 1866. 4330 tunnland inägor varav 1128 åker och
3202 äng. Målande beskrivning av fina utsiktspunkter bl.a. vid Vattjom. Svedjebruk har
missbrukats. Rikt med fisk , men inte särskilt mycket utnyttjat. Wifstaforsen rikast på
lax. Myrar i Klingsta och Målsta duger till odling. Skeppsråttan problem. 1104 personer
jobbar inom jordbruk och boskapsskötsel, 225 med bisysslor (bl.a. Matfors bruk). Inalles
i socknen 1664 pers. Folket har stort självförtroende, idoga, gästfria, och överdrivet (!)
måna om fattiga. Ungdomen klär sig lyxigt efter stadens förebild, de äldre mer
allvarsamma och enkla. Boningshus av trä och större än behovet, tapetserade rum, två
våningar och fyra rum. ”Granstickor” börjar ersätta näver och takved, minskar
brandfaran. Snyggt och bekvämt, kakelugnar, köksspis med tackjärnshällar.
Gärdesgårdar av kluven gran och asp. Matfors har både såg och stångjärnshammare.
Laxfisket förstördes vid strömrensning 1819-20. Förut var det en stor binäring. Jakten
obetydlig. Svårt få tag i drängfolk p.g.a. ungdomens behov av frihet. Bonden kan inte ge
samma ersättning som bruken och flottningen. Råg och korn odlas och hälften träda.
Plog , harv och årder dras av en häst. Bästa betet vid svedjad skog. Kreaturen är små och
magra. Ingen bränslebrist.
Ganska mycket folkloristisk redogörelse om bröllop, jul, m.m. Dränglön 50-100
riksdaler/år (+kläder, pigor hälften). Fornlämningar nämns, bl.a. ”ättehögar i mängd”,
”offerställen” i Wii åkrar samt ”fylkeskonungssäte” vid byn Borgen.

Tabellverket 1855, Tuna socken
C. Hela Folkmängden.
a prost m.m.
b lärare m.m.
c tjänstemän
d båtsmän
e sjömän
g hantverkare
h industriarbetare
i jordbrukare, drängar m.m.
o fattiga m.m.
p barn
r pigor och drängar
Summa

Mankön. Qvinkön.
2
1
5
2
2
2
8
8
1
0
12
4
37
24
621
318
8
23
163
223
9
381
868
986

Baudou 1997. Angriper frågan om hur den fasta jordbrukskulturen etablerats i kusten,

och varför inte i inlandet. Utgrävningen i Tuna används som källa. Lång
forskningshistorik om äldre järnålderns fyndbrist. Fimbulvinter eller handelsspärr som
Kelterna orsakade genom att upprätta en "Hansa handel" med romarna. Handel med
pälsverk och järn nämns ofta som förklaring till etableringen av bondekulturen. När
projekten Trogsta och Gene startade förändrades bilden. Vid utgrävningen av Tuna
kyrkogård framkom 345 anläggningar från 7 hus och 481 pinnhål (hässjor?). 6500 kvm
grävdes på 2,5 månader. 30 C-14 dateringar utfördes och en genomgång visar att
tyngdpunkten ligger i förromersk järnålder men bosättning fanns från br.å till vik.tid.
Ett treskeppigt hus är sannolikt från förromersk järnålder (760-180 f.Kr.) och är
identiskt med huset i Forsandmoen från samma tid. Huset i Tuna är samtidig med den
första kontinuerliga odlingen i regionen. Sist nämns några aktuella frågor om när och
var odlingen etablerades utmed norrlandskusten, men många resultat är
motsägelsefulla. Wallins modell håller inte; 500 f.Kr i Helsingland, Kr.f i Medelpad; 500
e.Kr. i Ångermanland.

Intervjuer
Intervju med Per Ramqvist och Pia Nykvist 14 okt 2011
Peter Persson är också med på ett hörn.
Ämne: Forskningens och kulturmiljövårdens intresse av riksintresset Allsta-Klingsta-ViTunbyn
LG: Vad föranledde utgrävningen 2004 av husgrunden i Allsta
PR: Det var en del av ett publikt i samarbete med Lennart Forsberg, som började med en

öppen kurs i Stige, för att leta reda på platsen för Stigeskatten. Vi ville prova en annan
typ av grävning och tyckte det saknades utgrävningar av husgrunder i Medelpad. Det
saknades motsvarigheter till Gene och Trogsta. Utgrävningen 2008 var en del av ett
projekt som hette Det försvinnande kulturarvet, där vi ville se vad som fanns kvar av
överplöjda fornlämningar. Vi satsade på Allsta som vi var bergsäkra på att det var från
vikingatid, eftersom gravarna låg i sedimentjord, inte impediment. Det visade sig sen att
det var folkvandringstid. Till skillnad från husgrundsgrävningen blev gravgrävningen
lyckad både ur forsknings och publik synpunkt.
LG: Vad säger man om skadorna på husgrunden. Hur åtgärda?
PN: Det får ju inte gå så här långt. Det finns brister hos myndigheterna och
fastighetsägarna måste vete vilka servitut som gäller. I det här fallet är det extra knepigt
eftersom ingreppet går in på grannfastigheten. Kommunen har inte koll på att
fornlämningsprickar har en skyddszon.
LG: Vad är drömsceneriet här. Hus ska det se ut om 50 år.
PN: Egentligen ska väl fornlämningarna finnas kvar om tusen år till. Drömsceneriet är
att området återställs så att man uppfattar helheten. Helst betat landskap. Det är inte
lätt det här.
PR: Riksintresset är unikt. Ingenstans finns det så tätt med fornlämningar inom så liten
radie. Husgrunden är helt unik. Vi tror nästan att det är ett kulthus. De gluggar vi grävde
gav däremot inte mycket. Vi hittade däremot bakplattan i mitten och tror därmed att
huset är rätt likt huset i Trogsta. Stolphålen syns i markytan så man kan beräkna husets
storlek utan att gräva.
PN: Nu kommer husgrunden att vårdas.
PR: Treuddar visar sig nu vara representationer av Ygdrasil, enligt Andrén. Tyvärr syns
den inte alls nu.
PN: Ovanför husgrunden mot Tunomsberget är det ovanligt plant?
PR: Ja, det kan finnas fler husgrunder.
PN: Hur skulle ni vilja se området om hundra år?
LG: Har svårt att romantisera fram ett odlingslandskap, det fanns 3000 djur på 1800talet och 90% av befolkningen på 2000 pers jobbade inom jordbruk. Vi får nog försöka
tänka in moderna aktiviteter som kräver öppna landskap, typ golfbanor, där vi har
jordbruksmark. Det är också viktigt att hålla ihop bykärnorna.
PN: Varför inte fårbete? Det finns hus mot ett berg som flyter in väldigt fint.

Skogsmarken kan man bebygga
LG: Invånarna vill ha inflyttning men inte villaområden, och inte hus i åkermark. Hur är
det med fornborgar? Varför har de inte fått någon uppmärksamhet i din forskning, Per?
PR: Jo, men de har de! Men det är knepigt att få bra dateringar. Man måste hitta
konstruktioner som går att datera.

Intervju med Henrik Wentus och Ulla Ledström
Hemma hos Ulla 11 juni 2011
UL: Prästhusvägen döptes av Gunnel, men man fick lämna in förslag.
Det säg att det funnits en kyrka där. Mamma och pappa sa att det fanns ett prästgård
där.
Gården rätt likt. Det fanns ju potatisland, 3000 kvm tomt. Den byggdes 1880. Mamma
pappa flyttade hit 1907 och jag 1950. Bodde på Östermalm när barnen växte upp och jag
jobbade på sjukhus. Mannen var resande (Braun och Elektrolux).
Känner sig trygg här. Växte upp här. När mamma och pappa flyttade till
pensionärshemmet flyttade vi hit. Det var ett torp. Gick i skola i Allsta och åkte skidor på
vintern. Alla blev gamla här.
När pappa skulle opereras ville han gå till borgen och titta på utsikten.
Skolan hade utflykter och lärarna berättade att kvinnor gick upp på berget med getter.
Pingstvännerna hade mannagryn med sig till borgen på pingst. Prästen hade också
ceremonier där.
Vi ordnade ett lotteri för att få pengar till belysningen. Dottern Gunnel hade kontakter
med någon i Hammarforsen som hjälpte till att få dit en ledning.
HW: Idén till boken föddes helt plötsligt, men hur minns ingen. Vi samlade en grupp
med representanter från varje by. Erik Johansson ingick. Stig Elfström hade mest kartor
i huvudet men fixade flygfoton, han hade en bekant med flygplan. Vi blev ett tiotal
deltagare. Vi träffades i Klingstagården.
Nästan all text har jag skrivit. Inget blev bandat, men mycket anteckningar finns. Har
lätt för svenska språket. Har inte skrivit förut, men jag har känsla för språk. Det är nog
medfött, liksom att jag hade lätt för sång, men slutade när jag fick målbrott.
Växt upp i trakten av Boden på olika ställen. Skogsås 1951, där jag klippte av flätorna på
min syster. Vi fick gömma oss för mamma. Sedan Rosvik, och Sundsvall 1959. Sen belv
jag fastgift i Berge. När jag kommer till Norrbotten kommer dialekten tillbaks men här

är jag hemma. Jobbade bl.a. på besprutningståg. En gång vart vi stående några timmar
och vi plockade hjortron till inspektörernas förvåning. På tåget fanns ett riktigt kök där
vi kunde göra i ordning hjortronen. Använde Roundup på banvallen. I Lycksele blev de
upprörda eftersom det växte jordgubbar på banvallen. Förr gödslade tågen med sina
öppna dass. Vi åkte mellan Åmål och Gällivare. Det var tider!
UL: Man kan ju inte hindra att folk bygger nytt. Enstaka hus är ok, som de gör nu.
Jordbrukets tid är ju över.
HW: Det är viktigt att skolan och dagis lever. Det kan gärna vara fler hus, men inte i
stora grupper.
UL: Jag gjorden skyltar och Henrik satte upp. Rätt var det var kom en buss från
Hälsingland. Skyltarna kom sig av att mina barnbarn gick på dagis och ingen visste
något. Jag kunde ju alla namnen på myrar m.m.
HW: Jag har fyra arkivkartonger med underlag.
UL: Det växer igen fort, vartannat år måste det röjas. Det är inte så tungsamt.
HW: Stranden är inte badvänlig men det är ändå bra att den är fri från hus. Bekymrar
mig inte så mycket om bygglov, men tycker det är synd att de som växt upp i byn inte får
bygglov. Bergen viktiga, men enstaka hus där gör inget, t.ex. på Hammaren. Däremot
bör åkrarna var öppna. Nu tror jag man släppt allt vad gäller färgval, men här håller man
sig till rätt färg. Vi hade ingen formell diskussion om framtiden.
UL: Det finns ju gott om plats. Det är bra att folk vill flytta hit.
HW: Det dröjde ett tag innan vi fick bygga på 70-talet. s.k. vilande bygglov.
UL, HW: Fornlämningarna är heliga. Det är inget bra att besluten om fornlämningar är
inkonsekvent.
UL: Jag planterad påskliljor vid gravhögar, men det finns jag kanske inte göra?
HW: Men bara man inte gräver i gravhögarna så!
HW: Vi har inga strandvallar men färgskiftningar av salt på bergväggen visar var havet
stod.
HW: Även om man har fornlämningar på tomten så kan man samsas med dom.
UL: Man blir ju glad när man har dom. Kajsa Hallberg har sagt att det var otäckt vid
Vigård.
HW: Jag har haft mycket kontakt med Per Ramqvist, och jag pekade ut husgrundens
storlek med hjälp av slagruta, men jag vågade inte tala om det för honom. Det finns ett

hus till 100 meter längre bort. Vi sponsrade grävningen. Barnen var så intresserade att
de inte ville gå hem. Per visade fynd från gravfältet och en skärva som genom mönstret
kunde härledas till Norge. Han visade också något med arabiskt ursprung. Han är otrolig
berättare.
Det finns en tomtägare som flyttar sin tomtmarkering mot en grav lite varje år.
Olustkänslan vid vissa gravar känner enskilda men det går inte att sprida. Jag, som är
okänslig vanligtvis, känner en väldig tyngd, tungt att andas, där sevärdhetsmärket är.
Jag går inte dit igen.
UL: Vid Lunde finns en ö i åkern av aspar som sägs vara en avrättningsplats.
Jag har mina rötter från Savolax. Det finns många finska namn i Torp och Stöde. Jag
har haft kontakt med Maud Wedin och tittat på husgrunder.
Vi känner att vi bor på gammal mark. Jag hoppas att det förmedlas till barnen också.

Intervju med Leif Nilsson, Bygglovarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls
kommun.
17 juni 2011 i Berge hemma hos Henrik Wentus.
- Miljökontoret prövar vatten och avloppsfrågor. Vår ambition är att samla bebyggelsen,
gärna vid skogsdungar. Det är stort tryck på att få flytta hit.
- Ett förslag på 9 tomter beskar p.g.a. Klingstabäcken strandskydd. Det blev bara 3
tomter. Det blev även avslag att bygga på öppna ytor. Vi fyller gärna igen "luckor" utmed
befintliga vägar med nya hus.
-Mellan landsvägen och sjön är det svårt att hitta lämpliga lägen.
- Ansökningar som påverkar landskapsbilden och fornlämningar remitteras till
länsmuseet, men vi har kulturmiljöinventeringen som vägledning. Förhandsbeskedet
som de sökanden får är mycket detaljerat om vilka villkor som gäller.
- Strandskyddet är generellt 100 m, även från bäckar. Skogsdikning förstör bäckar så att
öringen försvinner.
- På 80-talet gjordes en detaljplan vid Prästhusvägens förlängning för 20-25 tomter,
men den blev skrinlagd. En avgörande faktor var att vägen inte räckte till. Det blev för
stora risker med skolbarn m.m.
- Förhandsbeskeden, som de sökande får, beslutas i nämnden. Attityden ganska
konsekvent och nämnden börjar bli mer återhållsam. Man vill behålla det öppna
landskapet. En del hus håller inte måttet, men ibland är det svårt att säga nej. Det är

viktigt att locka folk till kommunen. Strandtomter kommer inte på fråga så länge jag är
kvar. Det har inte blivit enklare att få en strandtomt avstyckad, tvärtom.
-En promenadväg runt Klingstatjärn skulle kunna genomföras om det är av allmänt
intresse.
-Det är inte reglerat hur stora husen får vara.
Telefonintervju 28 sept. 2011.
-I områden som inte planlagts tillåts tillbyggnader på 30 kvm, men högst 50% av husets
storlek. Fristående byggnader som förråd, garage m.m. får vara högst 40 kvm. Vi har
inte reglerat hur många gånger man ger tillstånd till utbyggnader, som i Timrå. I samlad
bebyggelse krävs alltid bygglov, nyetablering likaså. För jordbruksfastigheter krävs
bygglov för bostad och garage som hör till hushållet.

Intervju med Kerstin Hallberg 18 juni 2011.
Vid Raä Tuna 87, Vi. (Några avsnitt strukna på Kerstins begäran)
-Jag har inte varit här förut. Jag har gått förbi några gånger och känt ett obehag. Jag var
betänksam när vi skulle hit. Ibland kan det kännas så mycket att det jag måste lämna
stället. Jag "bad om lov" att komma hit igår kväll. Slagrutan ger "ja" uppåt och "nej"
neråt, och vi fick lov att gå upp på kullarna.
-Här känns en gräns, tungt, ibland väldigt tungt. En mental gräns som nog är skapad i
forna tider.
-Energilinjer är naturliga och alla djur känner dem, så även människor i forna tider.
Curry- och Hartmanlinjer bildar rutnät på jorden.
-Offerstenen vet jag inget om. Känns som att gå på helig mark här.
(Vi gissar att vi hittat offerstenen)
-Här finns två "väktare", men vi får tillstånd att gå vidare.
-Det är osaliga andar här, men de har inget med gravarna att göra. (Kerstin ställer olika
frågor till sin slagruta).
-Jag fick ett tecken om det var OK att visa Murberget hur det här går till. En trana
haltade och flaxade när jag var i Jämtland på en björnsafari.
(Vi står vid en stenhäll som vi tror är offerstenen)
- Jag får inte tillåtelse att gå upp på stenen. Det är inte en offersten enligt slagrutan.
Stenen har haft ett annat ändamål, nånting med droger, förberedelser inför offer.

(Vi går norrut till en annan sten på en gravhög)
-Det här är däremot en offersten. Liljekonvaljer bruka växa på energirika platser.
LG: Var bodde de som ligger begravda här?
-På andra sidan landsvägen.
LG: Hur ska man skydda det här stället?
-Det bör se naturligt ut, men gärna stig och skylt. Vägen stör inte, tycker jag.
- Jag har följt med mamma på olika kultplatser sen jag var ung. Man måste vara
avslappnad för att känna energin i slagrutan. Alla kan nog lära sig. Man blir ödmjuk och
fantasin växer. Man blir nyfiken på hur det var.
-Jag jobbar som distriktssköterska, men jag kan inte använda talangen i yrket. Min
förmåga att känna är däremot en tillgång i min kontakt med patienter.
- Ibland är negativa känslor inför miljöer så obehagliga att jag måste vända

Intervju med Dan Wiklund, G:a Klingstavägen, markägare
Hemma hos Dan 30 juni 2011
- Jag har flera fornlämningar på mina marker, bland annat den vid vägen som Lena
Häger undersökte.
- Jordbruksmarken är helig. Det är många som frågar på tomter, och då är det
åkermarken man vill åt. Jag säger nej.
- Just nu är det inte aktuellt att sälja fler fastigheter. Vi har drivningsväg på
Prästhusberget och det kan bli problem.
- Skulle inte ha något emot bussar med besökare, bara det finns väg och parkering
- På fornborgen är det bara martallar och rent berg. Det sköter sig själv däruppe.

Reflektioner i efterhand
Några infallsvinklar har fått stå tillbaka p.g.a. utrymmesbrist, men även för att tonen i
skriften skulle engagera bygden mer än att utmåla problem med bevarandet av
riksintressets kulturvärden. Här några tankar som ändå tänktes:

1800-talets odlingsbygd.
I Riksantikvarieämbetets motivering för riksintresset står bl.a. Centralbygd med
bybebyggelse av 1800-talsprägel. Om detta gäller än idag har inte undersökts mer än
via kartstudier. Av en sockenkarta från 1855 framgår tydligt att Allsta, Klingsta, Vi och

Tunbyn har en samlad bebyggelse. Laga skifte utfördes omkring 1830. På sockenkartan
har Allsta 5 gårdar, Klingsta 7, Vi 5, Tunbyn 7.

Utstnitt ur Tuna sockenkarta 1855
I Översiktliga kulturmiljöinventering 1999 uppges att Allsta hade 6 gårdar, varav en
flyttade vid Laga skifte, Klingsta 11 gårdar, varav två flyttade. Allsta, Klingsta och Berge
har valts ut som en bebyggelsemiljö där de samlade kulturhistoriska- och /eller
miljövärdena är stora, och står över de enskilda byggnadernas enskilda värde. Denna
bedömning tycks vara ogrundad, eftersom Berge inte har rötter i 1800-talets bymiljöer.
Klingsta är förmodligen värd en särskild djupdykning avseende centralbygd av 1800talsprägel, vilket även uppmärksammats i kulturmiljöinventeringen där det står att den
mest intakta bebyggelsen återfinns i Klingsta by. Där är också kontinuiteten mellan
järnålderns gravar och 18oo-talets bebyggelse tydligast. En rektifiering av
storkskifteskarta från 1766 visar att gårdarna låg samlade där Dan Wiklund bor och där
Victor Lundgren tog bilden på Estrid Söderberg och grisarna. Däremot är gravarna
koncentrerade till ett område i utkanten av Klingsta vid gränsen till Berge.

Karta över Klingsta från 1766 med moderna vägar i rött och nutidens bäck i ljusblått.
Husen i mörkbrunt från ekonomiska kartan år 2000. Fornlämningar med lila prickar.

Äldre boningshus på fastigheten Klingsta 10:1 där Dan Wiklund bor. Huset är numera
rivet. Om ny bebyggelse ska anpassas till en äldre tradition är det viktigt att liknande
hus får stå kvar i oförvanskat skikt.

Bygglovsprövningar.
Kommunen remitterar vanligtvis bygglovsansökningar till Murberget. Under senaste
åren har (sedan 2006) har följande ärenden fått negativ respons:
Nybyggnad av bostadshus kring Klingstatjärn, Tuna sn. (Dnr. 0351, 1013/06)
Nybyggnad av bostadshus på Klingsta 2:3, Tuna sn. (Dnr.0078/08)
Nybyggnad av 4 bostadshus på Allsta 2:5, Tuna sn. (10.05.21)
Nybyggnad av bostadshus på Allsta 4:13, Tuna sn. (Dnr. 0136/10)
Nybyggnad av fyra bostadshus på Allsta 1:64, Tuna sn. (Dnr. 0235/11)
Nybyggnad av fyra bostadshus på Klingsta 10:1, Tuna sn. (11.10.18)

Anmälda ingrepp i fornlämningar.
Länsstyrelsen har för närvarande fått in följande anmälningar om skadegörelse som i
vissa fall polisanmälts:

Allsta 3:23, Raä 70:1 (husgrundsterass) och 69:1 (grav) (Dnr. 431-3467-10)
Sommarstugan har naggat husgrundsterrassen (förgrunden) i kanten i samband med
olika byggprojekt. Komplementbyggnader kräver inte bygglov upp till 40 kvm,
tillbyggnader endast 30 kvm. Ägarnas avsikt var att bygga om för året-runt-boende. I
bakgrunden ligger ett gravfält i skogsdungen.
(Foto: Länsstyrelsen i Y-län)
Allsta 4:13, Raä 80 (gravhögar). Upplag vid arbetsväg. (Dnr. 431-3167-11)
Tunbyn 14:1, Raä 240:1 (gravhög). Garagebygge och väg. (Dnr. 431-3167-11)

Använda publikationer:
Baudou, Evert. 1997. Om uppkomsten av järnålderns jordbruksbygd i Mellannorrland
och boplatsen vid Tuna kyrka. Arkeologi i Mittnorden. Ett symposium kring nya
arkeologiska forskningsrön. Red. Kurt Gullberg

Baudou Evert 2002. Kulturprovinsen Mellannorrland under järnåldern. Namn och bygd.
nr 90:2002
Borgar från forntid och medeltid i Västsverige. Arkeologi i Västsverige 1992. Red.
Andersson, Stina; Hall, Berit; Öborn, Gösta.
Bruce, Erik & Flodén, Nils August. 1963. Bygd och kyrka : Attmars kyrka 1763-1963.
Byarna kring Klingstatjärn. Allsta, Berge, Klingsta, Svanäng, Wii, Tunbyn. Red.
Föreningen Klingstagårdens byforskningsgrupp. 1999.
Grundberg, Leif. 2005. Ådalsbygd blir till. En järnåldersbygd i Ångermanälven. Stora
Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna (Red. Boström, Gunnel; Grundberg,
Leif; Puktörne, Tommy).
Gullmert-Häger, Lena. 1980. Från utgrävningen av ett gravfält i Wii. Tunabygden 1980.
Hallström, Gustaf. 1927. Norrlands bygdeborgar. Norrlands försvar.
Hemmendorf, Ove & Smedstad, Ingrid. 1997. Fornborgsundersökningar i Tröndelag. Ett
mittnordiskt samarbete. Arkeologi i Mittnorden. Ett symposium kring nya arkeologiska
forskningsrön. Red. Kurt Gullberg
Hemmendorf, Ove 1994. Fornborgar i Mittskandinavien - funktion och
samhällsbetydelse. Järnåldern i Mittnorden. Ett symposium kring nya arkeologiska och
ekologiska forskningsrön. Red. Kurt Gullberg
Hemmendorf, Ove 1985. The Hillfort at Frösön in a North Scandinavian Perspective. In
Honorem Evert Baudou. Archaeology and Environment 4.
Lindkvist, Anna-Karin & Ramkvist, Per. 2009. Undersökning av två överplöjda högar
från folkvandringstid i Allsta, Raä 73:1 i Tuna socken, Medelpad. Angaria 9.
Makt, kult och plats : högstatusmiljöer under äldre järnåldern : kultplatser : två
seminarier arrangerade av Stockholms läns museum under 2009 och 2010. Red. Peter
Bratt & Richard Grönwall.
Marmen runt. 1987. Resor i Medelpad. Läns-AV-centralen i Sundsvall.
Olausson, Michael. 2010. När Mälardalens elit flyttade upp på höjderna. Makt, kult och
plats : högstatusmiljöer under äldre järnåldern : kultplatser : två seminarier arrangerade
av Stockholms läns museum under 2009 och 2010. Red. Peter Bratt & Richard Grönwall.
Olausson, Michael 1995. Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader, fornborgar och
befästa gårdar i Uppland från 1300 f.Kr. Till Kristi födelse. Riksantikvarieämbetet
Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 9.
Ramqvist, Per. 2010. Provundersökning av husgrundsterrass Raä 70:1 i Allsta, Tuna sn,
Medelpad Västernorrlands län. UMARK 57. Arkeologisk rapport. Institutionen för idéoch samhällsstudier, Umeå universitet.
Ramqvist Per H 1996. Förhistoria i Medelpad. Sundsvalls historia Del 1. Red. LarsGöran Tedebrand.
Selinge, Klas-Göran. 1994. Gravar och järnåldersbygd. Kulturminnen och
kulturmiljövård (Red. Klas-Göran Selinge). Sveriges nationalatlas.
Selinge, Klas-Göran. 1994. Borg och makt. Kulturminnen och kulturmiljövård (Red.
Klas-Göran Selinge). Sveriges nationalatlas.

Winberg, Björn. 1994. Bondebruk under järnålder och medeltid. Kulturminnen och
kulturmiljövård (Red. Klas-Göran Selinge). Sveriges nationalatlas.
Wall, Åsa. 2003. De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn.
Stockholm Studies in Archaeology 27.

Använda rapporter/uppsatser:
Atterman, Ingmar. 1952. Besiktningar Vi 3:8, Klingstatjärn och Allsta, Tuna sn,
Medelpad.
Gottfrid Adlerz 1896. Adlerz undersökningar 1896.
Holmqvist, Magnus. 1994. Arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 325,
Prästbordet 1:1, Tuna socken, Medelpad. Rapport 1994:3, Länsmuseet Västernorrland.
Johansson, Erik. 1997. Miljöarkeologisk studie av järnåldersbebyggelsen utveckling och
odling. Tuna sn. Medelpad. Cd Uppsats, Umeå universitet. Arkeologiska institutionen.
Spång, Lars Göran. 2003. Loggbok Nolbys riksintresse. Underlag till skriften ”Nolby.
Tankar om ett riksintresse”. Länsmuseet Västernorrland. Dnr. 2003/00253.
Spång, Lars Göran. 2005. Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar.
Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m. Länsmuseet
Västernorrland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9

Använda arkivhandlingar:
FMIS, fornminnesregistret.
Daniel Åslund 1860. Beskrivnifning öfver Tuna socken i Wester Norrlands Län,
upprättad åren 1855-1860 af Daniel Åslund, afvittringslandtmätare i Westernorrlands
Län. Murbergets arkiv.
Generalstabskarta Sundsvall 1901. J242-79-1. Rikets allmänna kartverk.
Karta över Tuna socken, 1855.
Storskifteskarta 1766 över Klingsta åker och äng.
Karta över Wij bys åker, äng och skog. 1805.
Karta över Tunbyns Hemskog 1787.
Karta över åker och äng till Berge by, 1826.
Karta över Allsta bys skog, 1810.

BILAGOR
1. Blogg som var aktuell under projektets gång
2. Bildspel som visades för Byggnadsnämnden och boende runt Klingstatjärn

Riksintresset Allsta-Klingsta: januari 2011

Följa

Dela

Sida 1 av 2

Rapportera otillåten användning

Nästa blogg»

l.g.spang@telia.com

Nytt inlägg

Utforma

Logga ut

Riksintresset Allsta-Klingsta
Dialog med boende i Allsta, Klingsta, Berge, Vi och Tunbyn, samt andra intresserade. Här presenteras det pågående
arbetet med en fördjupad beskrivning av riksintresset runt Klingstatjärn, Sundsvalls kommun.
Här kan man följa arbetet med ett häfte om riksintresset Allsta-Klingsta-Vi-Tunbyn, som ligger vid Klingstatjärn i Medelpad, en mil
sydväst om Sundsvall. Skriften finns nu att hämta på vänsterspalten högst upp.Jag jobbar på Murberget, länsmuseet Västernorrland.
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det finns intresse. Då
ska även en del
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rättade.

Följ min blogg om riksintresset Allsta-Klingsta i Sundsvalls
kommun
Jag har fått i uppdrag (förvisso ansökte jag om uppdraget) att skriva en
folder om riksintresset Allsta-Klingsta-Vi-Tunbyn som ligger vid Marmen i
Sundsvalls kommun. Jag gjorde en liknande produkt om Kvissle-Nolby för
några år sedan. Foldern finns att tanka ner här. Skriften om Allsta-Klingsta
ska förhoppningsvis få en lite annorlunda infallsvinkel, men det rör sig om
samma tidsperiod. Tänkte mej att kommunen ska komma till tals lite mer.
Upplagd av LGSpång kl. 03:15
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Fotot finns på
Murbergets hemsida
och har tagits av
Viktor Lundgren

Murberget
har övertagit
lantmäteriets
gamla
flygbilder
som
användes
för att göra
ekonomiska
kartan bl.a.
Den äldsta
från
Klingstatjärn
är från 1959
(undre
bilden). Den
övre bilden
är tagen från Googel Earth som köpt rätten att lägga ut högupplösta bilder
på utvalda platser 2009. Dessa är i färg, men för jämförelsens skulle
gjorde jag om den till svartvitt.
Det är som synes ganska stora ommöbleringar som har skett i området,
framförallt framkallat av att vägen rätats ut. Går man in i detalj så är det lätt
att se vilka gårdar som byggts ut och annat som förändrats. Google Earth
är utmärkt redskap för att växla mellan äldre och yngre flygbilder. I
programmet kan man ganska enkelt rektifiera flygbilder eller gamla kartor
på underlaget.
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Det är fantastiskt lätt att komma åt material nuförtiden, och det är lätt att få
nackspärr också av allt surfande. Murberget har samlat länkar av intresse
när man klickar på en karta över länets socknar. För Tuna sockens del får
man upp en gedigen lista på utgrävningar m.m. som har gjorts. Fyra
utgrävningar finns rapporterade vid Klingstatjärn (blå prickar på kartan).
Den senaste så sent som 2008. Nästan alla utgrävningar berör gravar från
folkvandringstid 4-500-tal.

Fynden från Historiska museet i Stockholm finns också tillgängliga i denna
länk, bl.a. en bild på denna guldring
Den tjocka linjen på kartan följer höjdkurvan vid 25 meter. I början av
järnåldern (400 f.Kr) var det alltså möjligt att ta sig in i Klingstatjärn från
havet. Det återstår att se om det finns lämningar från denna tid, och om de
första nybyggarna tod sig hit med båt.
Upplagd av LGSpång kl. 06:12
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Namnet Allsta-Klingsta-Vi-Tunbyn

Riksintresseo
mrådet har
officiellt fått
namnet
AllstaKlingsta-ViTunbyn,
men för det
mesta
förkortat till
AllstaKlingsta. Det
är ett otympligt namn att hantera även om alla bynamnen är intressanta.

Allsta och Klingsta är sta-namn och är över tusen år gammla.
Ursprungligen syftar -sta på ställe. Förleden brukar vara namnet på
nybyggaren som byggde gården. På ortnamnsregistret SOFI kan man få
lite historik och ibland tolkningar. Namnet Klingsta har varierat med åren.
De tidigista uppteckningarna är från 1400-talet. Bilden ovan är ett
registerkort från Ortnamnsregistret.
Tunbyn har lite högre dignitet. Det brukar vara en stormannagård i
området, eventuellt även en handelsplats. Här har nog gården legat som
givit hela Tuna socken sitt sockennamn.
Vi har ännu högre dignitet. Det syftar på en förkristen kultplats.
Men för enkelhetens skull... Kan man kalla hela riksintresseområdet för
KLINGSTATJÄRN?
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Med Google Earth kan man identifiera var landskapsbilder är tagna. Här
samma vy som bilden nedan av Viktor Lundgren från 1938. Enligt uppgift
skulle bilden vara tagen vid Gamla Klingstavägen. Nog stämmer väl
konturerna? I så fall är det Prästhusberget som syns i bakgrunden, något
Murbergets
fotodatabas
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Vi har fått hjälp av Henrik Wentus med att reda ut vem som matar grisarna
och var bilden är tagen. Nu vet vi att det är Estrid Söderberg på bilden som
är tagen vid Estrid och Einars hus. Vi har också fått de andra husen i
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Byggnadsnämnden fattar besluten, men
enligt Leif är det politisk samstämmighet om att Klingstatjärn närmar sig en
gräns för vidare utbyggnad. Vattenförsörjningen börjar nå en kritisk gräns
och Prästhusvägen är för smal för att bära mer trafik. Många barnfamiljer
har flyttat in och det kan bli trångt på vägen. När det är vinter är det knappt
man kan mötas p.g.a snövallarna.
Det var glädjande besked för Henrik Wentus, som menar att många befarar
att det planeras stora villaområden. Restriktionerna som kommunen har
tagit fram, gällande kulturmiljön, är ganska tydlig:
-"Här gäller höga krav på anpassning vad gäller såväl färg, form, material,
och läge, vid förändring av befintlig bebyggelse och nytillkommande
bebyggelse."
Upplagd av LGSpång kl. 07:32
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TISDAGEN DEN 14:E JUNI 2011

Fotosafari runt Klingstatjärn

Förra veckan var Björn Grankvist och jag och orienterade oss i bygden runt
Klingstatjärn. Vi tog oss upp till fornborgen på Prästhusberget som erbjöd
en vy över hela Klingstatjärn. Nedanför Prästhusberget bor Ulla Ledström
och Henrik Wentus. Ulla, som bor i barndomshemmet, känner starkt för
fornborgen och har sett till att det finns skyltar som vägleder besökare.
Henrik har författat resultatet av en studiecirkel om bygdens historia i
boken Byarna kring Klingstatjärn.
Vi tog oss också upp på Tunomsberget mitt emot och blev vägleddda av
Bosse Sjöbom som visade oss några fantastiska vyer. Bosse är välkänd för
sina föreställningar Smultron & sång . Tunomsberget har samma karaktär
som Präshusberget, med branta klippor och vyer åt alla håll. Vi hoppades
hitta rester av en fornborg även här, men vi fann bara några gränsrösen
som jag noterade och mätte in. Gränsrösen är inte fornlämningar, men de
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Här sitter jag med Eva Engström som äger marken där ett gravfält
undersöktes för några år sedan. Utgrävningen bedrevs som "öppen kurs"
med prof. Per Ramkvist och Anna Karin Lindkvist som kursledare. Vi sitter
vid en av av de tolv gravhögarna från 400-500-talet. Eva blev fängslad av
arkeologi och har studerat ämnet vidare.
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DE

KLINGSTATJÄRN
1938

BLOGGARKIV

▼ 2011 (17)
Fotot finns på
Murbergets hemsida
och har tagits av
Viktor Lundgren

► december (1)
► november (1)

Dan Wiklund är kusin till Eva och äger tillsammans med sin syster marken
där fornborgen ligger. Dan planerar att sälja några villatomter nedanför
Prästhusberget.
Både Dan och Eva vill gärna se att ny bebyggelse följer traditionella former
och att den inte inkräktar på det öppna landskapet.
Upplagd av LGSpång kl. 07:33
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Mer att läsa
Jag har satt ihop en lista på källor som jag använder just nu. Det kommer
mer efterhand. Standardböcker har jag inte tagit med. De finns t.ex. i
Loggboken för Nolbys riksintresse (se rapporter längst ner). Den kommer
snart att läggas på Murbergets hemsida bland övriga rapporter .

Publikationer:
Ambrosiani, Björn 2010. -tuna-namnen i Mellansverige :
järnåldersbildningar och medeltida uppkallelsenamn? Namn och bygd
98:2010
Baudou, Evert. 1997. Om uppkomsten av järnålderns jordbruksbygd i
Mellannorrland och boplatsen vid Tuna kyrka. Arkeologi i Mittnorden. Ett
symposium kring nya arkeologiska forskningsrön. Red. Kurt Gullberg
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Baudou Evert 2002. Kulturprovinsen Mallannorrland under järnåldern.
Namn och bygd. nr 90:2002
KLINGSTATJÄRN
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Borgar från forntid och medeltid i Västsverige. Arkeologi i Västsverige
1992. Red. Andersson, Stina; Hall, Berit; Öborn, Gösta.
Byarna kring Klingstatjärn. Allsta, Berge, Klingsta, Svanäng, Wii, Tunbyn.
Red. Föreningen Klingstagårdens byforskningsgrupp. 1999.
Hemmendorf, Ove & Smedstad, Ingrid. 1997. Fornborgsundersökningar i
Tröndelag. Ett mittnordiskt samarbete. Arkeologi i Mittnorden. Ett
symposium kring nya arkeologiska forskningsrön. Red. Kurt Gullberg

Fotot finns på
Murbergets hemsida
och har tagits av
Viktor Lundgren

Hemmendorf, Ove 1994. Fornborgar i Mittskandinavien - funktion och
samhällsbetydelse. Järnåldern i Mittnorden. Ett symposium kring nya
arkeologiska och ekologiska forskningsrön. Red. Kurt Gullberg

BLOGGARKIV

▼ 2011 (17)
► december (1)
► november (1)
► oktober (3)
► september (2)

Lindkvist, Anna-Karin & Ramkvist, Per. 2009. Undersökning av två
överplöjda högar från folkvandringstid i Allsta, Raä 73:1 i Tuna socken,
Medelpad. Angaria 9.

▼ augusti (1)
Mer att läsa
► juli (1)

Makt, kult och plats : högstatusmiljöer under äldre järnåldern : kultplatser :
två seminarier arrangerade av Stockholms läns museum under 2009 och
2010. Red. Peter Bratt & Richard Grönwall.

► juni (4)
► april (3)
► januari (1)

Per Ramqvist. 2010. Provundersökning av husgrundsterrass Raä 70:1 i
Allsta, Tuna sn, Medelpad Västernorrlands län. UMARK 57. Arkeologisk
rapport. Institutionen för idé- och samhällsstudier
Umeå universitet.
Ramqvist Per H 1996. Förhistoria i Medelpad. Sundsvalls historia Del 1.
Red. Lars-Göran Tedebrand.
Rapporter/uppsatser: (snart finns alla på Murbergets hemsida )
Adlertz, Gotfrid. 1896. Undersökningar 1986. Atterman, Ingmar. 1952.
Besiktningar Vi 3:8, Klingstatjärn och Allsta, Tuna sn, Medelpad.
Holmqvist, Magnus. 1994. Arkeologisk undersökning av fornlämning Raä
325, Prästbordet 1:1, Tuna socken, Medelpad. Rapport 1994:3,
Länsmuseet Västernorrland.
Johansson, Erik. 1997. Miljöarkeologisk studie av järnåldersbebyggelsen
utveckling och odling. Tuna sn. Medelpad. Cd Uppsats, Umeå universitet.
Arkeologiska institutionen.
Spång, Lars Göran. 2003. Loggbok Nolbys rikstintresse. Underlag till
skriften ”Nolby. Tankar om ett riksintresse”. Länsmuseet Västernorrland.
Dnr. 2003/00253.
Webbsidor:
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister Förnsök
Tuna hembygdsförening
Riksantikvarieämbetets lista på riksintressen
Upplagd av LGSpång kl. 01:47
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Skyddszoner

Det krävs ganska mycket tolkning för att förstå vilket skydd som gäller för
ett riksintresse. I Klingstatjärns fall är det både landskapet och
fornlämningar som ska skyddas. Fornlämningar kan tyckas vara väl
skyddade i alla fall, av den s.k. fornminneslagen (som egentligen heter Lag
om kulturminnen 2:a kap.) Inga fornlämningar får skadas och heller inte ett
område runt:
Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller på
sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett
tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.
Den här formuleringen är ju inte speciellt vägledande, och i praktiken tas
det väldigt lite hänsyn till att det faktiskt också finns en skyddszon. Tyvärr
finns inga generella anvisningar om hur stor denna skyddszon bör vara,
men det visar sig ofta vid utgrävningar att det finns mer under marken runt
om. I Gene exempelvis, framkom ett helt gårdskomplex vid gravhögarna
när man väl börjat gräva där. Innan var bara gravhögarna kända. Jag
tycker att 50 meter är ett minimum som buffert. Ska något byggas
innanför "bufferten" så bör en provundersökning göras. Så här skulle
Klingstatjärns fornminnen egentligen presenteras. Alla fasta fornlämningar
har fått en 50 meter bred skyddszon.
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Varför byggdes
fornborgar?
► augusti (1)
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Upplagd av LGSpång kl. 07:17
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TORSDAGEN DEN 22:E SEPTEMBER 2011

Varför byggdes fornborgar?
Just nu försöker jag få en bild av var forskningen står vad gäller
fornborgar. De kallades under Gustav Hallströms tid för bygdeborgar, och
gör så än idag i Norge. Hallström skrev en uppsats i Norrlands försvar
1927 och var relativt säker på sin sak att det var fråga om militära
anläggningar. På senare tid börjar man alltmer luta åt det symboliska och
kultiska (exempelvis Michael Olausson och Åsa Wall). Själv gillar jag
tanken på att fornborgar är just vad de ser ut att vara - befästa
skrytbyggen, som förmodligen retade upp den lokala eliten och därför
brändes ner när väl ordningen var återställd igen efter folkvandringstiden.
Det märkliga tycker jag är, att hantverk har varit så omfattande på
fornborgar. Där hittar man vävtyngder, sländtrissor, malstenar och
smidesrester. Det kanske var inhägnade hantverkskollektiv?
Upplagd av LGSpång kl. 08:32
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För några dagar sedan gick ett program på SVT om utgrävningen av
Runsaborgen i Uppland. Michael Olausson leder utgrävningen och han har
varit min viktigaste källa när det gäller forskningsläget omkring fornborgar.
I manuset har vi haft rubriken "Den mystiska fornborgen", men en mer
passande formulering är "De gåtfulla fornborgarna". Dagens forskning
visar att fornborgarna förmodligen varit bebodda av en elit en kort tid
omkring 500 efter Kristus. Det är inget mystiskt med det, men däremot lite
gåtfullt att de övergavs och föll i glömska. Bilden ovan har jag fått lägga ut.
Det är en 3D-animering av Runsaborgen där utgrävningar ägt rum några
år. Animeringen är gjord av Jan Jansson, Agaton television för SVT
Vetenskapens Värld.
Upplagd av LGSpång kl. 03:03
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Pressinformation

► december (1)
► november (1)

Nu har Ann-Sofie lagt ut en pressinformation på Murbergets hemsida om
att en skrift kommer. Kolla även längst upp till vänster! Nu kan du följa hur
manuset ändras efter hand. Det händer nog inte särskilt mycket
kommande dagar. Christina har redan börjat med ombrytning (layout).
Upplagd av LGSpång kl. 06:47
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Slutet närmar sig
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► juni (4)
► april (3)
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Utdrag ur sockenkarta från 1855.

På Murberget har vi just avslutat ett möte med alla medverkande i detta
projekt, d.v.s. Christina Sollén, grafiker, Björn Grankvist, fotograf, AnnSofie Ingman, informatör, och jag, som är författare. Jag ska besöka
Klingstatjärn ännu en gång innan vi går i tryck. Nästa vecka har jag med
mig Per Ramkvist, professor i arkeologi, Umeå, och Pia Nykvist,

http://allstaklingsta.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
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länsstyrelsen, Härnösand. Vi ska bl.a. diskutera skador i kulturmiljön och
vilka förluster som därmed drabbar forskningen. Jag ska också prova en
app som jag tror kan vara nyttig när man vill orientera sig med hjälp av gps
och historiska kartor. Man tar en bild på en historisk karta och kalibrerar
(rektifierar) den mot Google Maps, och sen ser var man befinner sig med
den historiska kartan som underlag. Återkommer om bedömning.
Upplagd av LGSpång kl. 22:50
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Mallen Picture Window. Mallbilder av andynwt. Drivs av Blogger.
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Rapportera otillåten användning

Nästa blogg»

l.g.spang@telia.com

Nytt inlägg

Utforma

Logga ut

Riksintresset Allsta-Klingsta
Dialog med boende i Allsta, Klingsta, Berge, Vi och Tunbyn, samt andra intresserade. Här presenteras det pågående
arbetet med en fördjupad beskrivning av riksintresset runt Klingstatjärn, Sundsvalls kommun.
Här kan man följa arbetet med ett häfte om riksintresset Allsta-Klingsta-Vi-Tunbyn, som ligger vid Klingstatjärn i Medelpad, en mil
sydväst om Sundsvall. Skriften finns nu att hämta på vänsterspalten högst upp.Jag jobbar på Murberget, länsmuseet Västernorrland.
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Anslut dig till den här webbplatsen

Nu är sista handen lagd och skriften går till tryckeriet. Det blir bara en liten
upplaga på 100 ex. i pappersformat, men en pdf kommer att finnas på
Murbergets hemsida. Den finns också här till vänster. Vem vet, kanske vi
får önskemål om större upplaga senare. Många bilder har inte rymts i
skriften, bland annat bilden på Björn som fotar Henrik och Ulla.
Upplagd av LGSpång kl. 05:44
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Avslutningsvis
Nu har skriften kommit och finns att hämta på Murberget hemsida eller här
till vänster. Våra ansträngningar att få uppmärksamhet i media resulterade
i en radiointervju på lokalradion. programmet finns några veckor på P4:s
arkiv. Intervjun börjar ca 13 min in i programmet P4 morgon den 29 dec.
Igår hade jag tillsammans med David Loeffler och Britt-Marie Hägerman ett
möte med boende i Klingstatjärn på Klingstagården. Över 40 personer var
där för att lyssna och vi fick ett fantastiskt fint bemötande. Tack för
presenterna!
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Nu är sista handen lagd och skriften går till tryckeriet. Det blir bara en liten
upplaga på 100 ex. i pappersformat, men en pdf kommer att finnas på
Murbergets hemsida. Den finns också här till vänster. Vem vet, kanske vi
får önskemål om större upplaga senare. Många bilder har inte rymts i
skriften, bland annat bilden på Björn som fotar Henrik och Ulla.
Upplagd av LGSpång kl. 05:44
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För några dagar sedan gick ett program på SVT om utgrävningen av
Runsaborgen i Uppland. Michael Olausson leder utgrävningen och han har
varit min viktigaste källa när det gäller forskningsläget omkring fornborgar. I
manuset har vi haft rubriken "Den mystiska fornborgen", men en mer
passande formulering är "De gåtfulla fornborgarna". Dagens forskning visar
att fornborgarna förmodligen varit bebodda av en elit en kort tid omkring
500 efter Kristus. Det är inget mystiskt med det, men däremot lite gåtfullt
att de övergavs och föll i glömska. Bilden ovan har jag fått lägga ut. Det är
en 3D-animering av Runsaborgen där utgrävningar ägt rum några år.
Animeringen är gjord av Jan Jansson, Agaton television för SVT
Vetenskapens Värld.
Upplagd av LGSpång kl. 03:03
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TISDAGEN DEN 25:E OKTOBER 2011

Pressinformation
Nu har Ann-Sofie lagt ut en pressinformation på Murbergets hemsida om
att en skrift kommer. Kolla även längst upp till vänster! Nu kan du följa hur
manuset ändras efter hand. Det händer nog inte särskilt mycket kommande
dagar. Christina har redan börjat med ombrytning (layout).
Upplagd av LGSpång kl. 06:47
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ONSDAGEN DEN 5:E OKTOBER 2011

Slutet närmar sig

Utdrag ur sockenkarta från 1855.

På Murberget har vi just avslutat ett möte med alla medverkande i detta
projekt, d.v.s. Christina Sollén, grafiker, Björn Grankvist, fotograf, AnnSofie Ingman, informatör, och jag, som är författare. Jag ska besöka
Klingstatjärn ännu en gång innan vi går i tryck. Nästa vecka har jag med
mig Per Ramkvist, professor i arkeologi, Umeå, och Pia Nykvist,
länsstyrelsen, Härnösand. Vi ska bl.a. diskutera skador i kulturmiljön och
vilka förluster som därmed drabbar forskningen. Jag ska också prova en
app som jag tror kan vara nyttig när man vill orientera sig med hjälp av gps
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och historiska kartor. Man tar en bild på en historisk karta och kalibrerar
(rektifierar) den mot Google Maps, och sen ser var man befinner sig med
den historiska kartan som underlag. Återkommer om bedömning.
Upplagd av LGSpång kl. 22:50

0 kommentarer

Rekommendera detta på Google

FREDAGEN DEN 23:E SEPTEMBER 2011

Skyddszoner

Det krävs ganska mycket tolkning för att förstå vilket skydd som gäller för
ett riksintresse. I Klingstatjärns fall är det både landskapet och
fornlämningar som ska skyddas. Fornlämningar kan tyckas vara väl
skyddade i alla fall, av den s.k. fornminneslagen (som egentligen heter Lag
om kulturminnen 2:a kap.) Inga fornlämningar får skadas och heller inte ett
område runt:
Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller på sjöbotten
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme
med hänsyn till dess art och betydelse.
Den här formuleringen är ju inte speciellt vägledande, och i praktiken tas
det väldigt lite hänsyn till att det faktiskt också finns en skyddszon. Tyvärr
finns inga generella anvisningar om hur stor denna skyddszon bör vara,
men det visar sig ofta vid utgrävningar att det finns mer under marken runt
om. I Gene exempelvis, framkom ett helt gårdskomplex vid gravhögarna
när man väl börjat gräva där. Innan var bara gravhögarna kända. Jag
tycker att 50 meter är ett minimum som buffert. Ska något byggas
innanför "bufferten" så bör en provundersökning göras. Så här skulle
Klingstatjärns fornminnen egentligen presenteras. Alla fasta fornlämningar
har fått en 50 meter bred skyddszon.

Upplagd av LGSpång kl. 07:17

0 kommentarer
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TORSDAGEN DEN 22:E SEPTEMBER 2011

Varför byggdes fornborgar?
Just nu försöker jag få en bild av var forskningen står vad gäller fornborgar.
De kallades under Gustav Hallströms tid för bygdeborgar, och gör så än
idag i Norge. Hallström skrev en uppsats i Norrlands försvar 1927 och var
relativt säker på sin sak att det var fråga om militära anläggningar. På
senare tid börjar man alltmer luta åt det symboliska och kultiska
(exempelvis Michael Olausson och Åsa Wall). Själv gillar jag tanken på att
fornborgar är just vad de ser ut att vara - befästa skrytbyggen, som
förmodligen retade upp den lokala eliten och därför brändes ner när väl
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