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EN MÄRKLIG GRAVKONSTRUKTION 
OCH ANDRA GRAVFYND VID INDALS

ÄLVENS NEDRE LOPP 

Av Björn Ambrosiani 

D e l stora kraftverksbygget vid Bergeforsen nära Indalsälvens 
mynning medför ett kraftigt ingrepp i naturen genom en upp
dämning till 23 m ö. h. Denna höjning gör sig gällande t. o. m. 
60 km från själva forsen. Efter överenskommelse med Bergefor
sens Kraftaktiebolag påbörjade Biksantikvarieämbetct 1947 en 
kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet. Undersök
ningen har bl. a. omfattat en fornminnesinventering, utförd av 
landsantikvarie Bo Hellman i Härnösand. På denna grundval har 
sedan Riksantikvarieämbetet under landsantikvariens ledning låtit 
undersöka ett tiotal fornlämningar, en genom dåvarande inten
denten i Sundsvall Ingemar Atterman och övriga nio genom un
dertecknad under 1952 och 1953. 

De flesta högarna var skadade vid skattgrävningar och tidigare, 
ofullständiga undersökningar. De har dock givit intressanta re
sultat i åtminstone 3 fall, ös tanskär och Harvom hög 4 i Indals 
socken, och Nilsböle hög 1 i Lidens socken, på gränsen till Indal 
(fig. 1). De båda förstnämnda ligger i den bredare delen av byg
den, omkring och nedanför kyrkan, på de lägre terrasserna mot 
älven. Den tredje ligger vid ett av de smalaste partierna, ca 20 km 
högre upp. 

östanskär 

Högen ligger på en åker nära gränsen till Arklo bys marker. 
Den har en diameter av 15 m och en höjd av 2,6 ni. Den var 
helt uppbyggd av mjäla och lera på den som ett mörkt lager kvar
stående, delvis rödbrända markytan. På botten fanns från högens 
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Fig. 1. Öuersiktskarta öuer Indals socken, Medelpad. Skala 1:200.000. — 
Vhersichtskarte uber das Ksp. Indal , Medelpad. 

S kant och in till dess centrum ett lager av knytnävstora rull
stenar (fig. 2) . De bildade en 2 m bred och 6 m lång oregelbun
den broläggning. Intill dennas V kant låg ett par 0,3—0,5 m stora 
äggformiga stenar. Under stenpackningens innersta del fanns en 
0,6 m djup grop, i botten fylld med röd- och gråbränd mjäla. 
Dess övre delar rymde ca 10 1 brända ben. Bland dessa påträffa-
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Fig. 2. Östanskär. Slenpackning med gravklot. Gropen med gruvgömman 
skymtar under de bortersta s tenarna. — östanskär . Steinpackang mit Grab-

kttgeln, Die Brundgrnhe ist unter den bintersten Steinen zu erkennen. 

des några fragment av en fingerring av skålat, facetterat guld
bleck, några smältklumpar av ljusare guld, spiralen till en arm
borstfibula, 1 synål av brons, 9 tresidiga benpilspetsar med kort, 
knappt märkbar tånge, 2 oornerade benskaft, några fragment av 
vad som kan vara en högt välvd, smal kamskena med spetsiga 
ändar och stora nithål, samt slutligen ett hornhänge (?) , spol-
formigt, med korsformigt ställda urtag i tjockänden, vilka för
hindrar en ursprunglig fortsättning av föremålet. Parallellt med 
det ena urtaget och alldeles intill finns ett grovt hål, för upphäng-
ning (?) . Föremålet är 4,6 cm långt. (Fig. 3) . Fynden har tillförts 
Statens historiska museum under inventarienummer 24941. 

De brända benen har med vänligt tillmötesgående bestämts av 
antikvarie N.-G. Gejvall, Stockholm. De tillhörde: » . . . minst 3 
individer, varav en äldre, sannolikt över medelålders, 2 yngre, 
den ena troligen i 20-årsåldern. En har varit en man, de båda 
andra sannolikt kvinnor. 1 kotfragment, troligen tillhörande den 
äldsta individen, visar spår av diskdegeneration.» Dessa tre indi-
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Fig. 3. Indals socken. Östanskär. 1/3. — Ksp. Indal . Östanskur. 

vider måste på grund av fyndförhållandena vara begravda vid 
samma tillfälle. 

Därtill fanns 18 tåfalanger av björn. 
Guldfingerringens närmaste paralleller finns på Öland och Got

land, där bl. a. i 3 exemplar i den rika skelettgraven 127 vid 
Bjärs, Hejnum socken. Den tillhör enligt Almgren och Nerman 
en tidig del av yngre romersk järnålder, 200—350 e. Kr.1 Arm-
borstfibulan tillhör samma tid medan övriga föremålsformer 
kan leva längre. Benpilspetsar av samma typ finns t. ex. både 
från romersk tid och folkvandringstid, både i Norge och på Got
land, samt myckel ofta just i Medelpad. En datering för östan-
skärsgraven till början av 300-talet synes trolig. 

Konservator Wencke Slomann har gjort en sammanställning 
av det mcdelpadska gravmaterialet från romersk tid och folk
vandringstid. Hon påpekar, att med början under 300-talet före
kommer i gränstrakterna mot Norge en serie gravar med rikhal-

1 Almgren och Nerman, Ältere Eisenzeit Gotlonds, sid. 121 ff., grav 383. 
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Fig. i . Indals socken. I larvom. Hög i och 3 från X. 
Hiigel i bzw. 3 von N. 

Ksp. Indal . I larvom. 

ligt inventarium av benföremål.2 Detta gäller framför allt Medel
pad. Orsaken till della förhållande skulle vara ett kraftigt norskt 
inflytande, samtidigt som föremålsformerna ofta är gotländska 
eller mellansvenska.3 Till denna grupp hör östanskärsgraven, 
som karakteriseras av beninventariet och ett fåtal metallföremål 
med anknytning till det gotländska och det mellansvenska mate
rialet. Det är troligen en av de äldsta hittills kända representan
terna för detta gravskick. 

Slutligen är gravskicket anmärkningsvärt med sin broläggning 
i rakt nord-sydlig riktning och de till denna anslutande stenarna. 
Stenarna äro närmast alt betrakta som oornerade gravklot. Så
dana finnas i det mellansvenska materialet och ända upp till 
norra Hälsingland och Medelpad. I Finland finns de i Österbotten 
och på Åland, landsdelar, som tidigt stått i god kontakt med 

2 Bergens Universitets Arbok 1948:111 b . 2 (citeras nedan S lomann) , 
sid. 20 ff. 

3 Slomann, sid. 18. 

69 



II J i i II N A M B R O S I A N I 

4 ™% 
é 

é* 

. 

H t » 

" ' ' 

. • 

H B S J B 

% j t 

.,. 

^- vT^^PBPl^H 

Fig. 5. Indals socken. I larvom. Hög i . Rösel från N med den kraftigt mar
kerade gränsen för Adlerz' undersökning. — Ksp. Indal . I larvom. Hiigel i . 
Sleinpackuny uon JV. jnif dentlicher Grenze der Adlerz'schen Untersuchung. 

Mellansverige.' Där tillhöra de tidigast 600-talet och anses snarast 
vara utslag av svenska inflytanden. 

I Medelpad finns ett ornerat klot från Vestbo i Njurunda soc
ken och ett par oornerade från Vi och Klingsta i Tuna socken." 
De senares tidställning är dock omöjlig att fastställa. 

Ilarvom 

Två km högre upp längs älven ligger byn Harvom. På yttersta 
kanten av nedersta terrassen finns 6 skadade högar, omedelbart 
intill den 35—40 m höga rasbranten till älvvattnet. Högarna 5 
och 6 ligger på smala uddar i branten. 

Ingen av högarna kominer att översvämmas, men de ligger alla 
inom den direkta crosionszoncn. Därför har de undersökts även 

* J. Tegengren i Finskt Museum XLI, sid. 11 ff. 
5 Enquist, Äldre systematiska inventeringar av Medelpads fornminnen, 

sid. 47 f. och 144, not 79. Klotet från Vi: Medelpads Fornhem inv. 4917, j ämte 
anteckning: »från en järnäldershög vid Wl, Tuna sn». 
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Fig. 6. Indals socken. I larvom. Hög i . Den jordfgllda håligheten i stenröset 
och de mot denna kilade s tenarna. Obs! Bottenhällen och det mot denna 
stödjande lerkärlet . — Ksp. Indal . I larvom. Hiigel i . Der erdgefiillte Hohl-

ruum in der Steinpuckitng und die ihn abkeilenden Steine. Siehe den 
Bodenstein und dus Tongefäss, das sich däran unlehnt. 

om tre av dem grävts redan på 1890-talet av Sundsvallslektorn 
Gottfrid Adlerz.0 

Den längst i SÖ belägna högen, nr 4 (fig. 4) , visade sig innehålla 
cn mycket intressant gravkonstruktion. Högen var något avplöjd 
på landsidan. Återstoden var ca 16 m lång, l i m bred och ca 1,8 m 
hög. Mittpartiet och de S delarna var skadade vid Adlerz' under
sökning. Denne fann obrända skelettrester i högens topp och 
längre ned ett röse av stora stenar, under vilka han fann rikligt 
med kol och brända ben. 

Vid den nya undersökningen påträffades roset (fig. 5) . Det 
visade sig vara mångkantigt med en diam. av ca 5 m och cn höjd 
av ca 1,1 m. På dess högsta del stod en till skillnad från det 
övriga stenmaterialet rödaktig toppsten. Gränsen för Adlerz' in
grepp i rosets Ö delar var kraftigt markerad. Det orubbade roset 

" Adlerz' rapporter i ATA, brevsamlingen, delvis tryckta i Månadsblad 
1898—99. 
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Fig. 7. Indals socken. Hiirnoni. Hög i . Valvet tömt. — Ksp. Indal . I larvom. 
Hiigel ';. Dus geleerle Gewölbe. 

stod som en vägg nästan inne under toppstenen. I gropens botten 
låg en del lösa stenar. Själva bottenlagret verkade orubbat. I väg
gen in mot centrum fanns en jordfylld hålighet under toppste
nens bärstenar (fig. 6) . De omgivande stenarna var kilade in mot 
nåligheten, varför cn valvkonstruktion kunde misstänkas. Detta 
bekräftades senare, när den lösa mjälan borttogs (fig. 7). 

Valvets bottenplan var närmast rund, möjligen något oval, i 
ö—V-lig riktning. Inre diametern var ca 0,7 m och höjden ca 0,7 ra. 
Det var uppbyggt av vanliga gråstenar. Stommen utgjordes av tre 
»ribbor» av staplade stenar, vars slutsten uppbar toppstenen. Två 
av »kapporna» var oskadade. Den ena bestod av en större, delvis 
stödjande sten, den andra av inkilade stenar, vilka också delvis 
stödde ribborna. Den tredje kappan saknades helt. Den var bort
tagen vid Adlerz' undersökning, ulan att denne lagt märke till 
den stenfria jorden bakom. 

På botten i valvet låg en flat häll på det kolrika mörka lager, 
som sträckte sig under en stor del av roset. Lutad mot den sida 
av hällen, som vätte mot den försvunna valvkappan, stod större 
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Fig. 8. Indals socken. Hurvom. Hög i . Lerkärlet ca 1/3, övrigt 1/2. 
Ksp. Indal , l laruom. Hiigel i . Tongefäss, co 1/3, dus iibrige 1/2. 

delen av ett lerkärl (fig. 6 och 8). Besten av skärvorna låg på 
samma sida om hällen, utom cn, som låg under bottenstenarna 
pä andra sidan. De brända benen med delar av en kam, benpil
spetsar och tåfalanger av björn befann sig omkring lerkärlet och 
under valvets norra bottenstenar. Däremot var största delen av 
golvet i valvet benfritt. Där fanns endast rikligt med kol. 

Att döma av föremålens och benens belägenhet i förhållande 
lill valvet bör lerkärlet med benen ha stått på den flata hällen. 
Vid uppbyggandet av själva valvet har de ramlat ned och kros
sats och på så vis kommit in under bottenstenarna. Valvkonstruk
tionen har därefter trots olyckshändelsen med gravgåvorna full
bordats. 

Lerkärlet är av en vanlig västnorsk typ med lågt sittande hank.7 

Det har hålkäls- och rosettmönster på skuldran. Halsen är lägre 
och mindre utsvängd än vad som är vanligt på kärl av denna 
typ från Medelpad. B0e daterar hela kärlgruppen till 350—500, 
d. v. s. äldre folkvandringstid. Kärlet från Harvom hög 4 synes 
tillhöra de äldre i gruppen. En datering till omkr. år 400 bekräf
tas av kammen (fig. 8) . Den är osaminansatt, ganska hög men 
med avfasade ändar. Orneringen består av punktcirklar och har 
längs ytterkonturen en av överskjutande halvcirklar sammansatt 

1 Bete, . lernaldcrens Keramikk i Norge, sid. (i(i ff. 
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repstav. Benpilspetsarna är av samma typ som i den ovan be
skrivna östanskärsgraven. De brända benen har bestämts av 
antikvarie Gejvall. De tillhör cn »vuxen, sannolikt medelålders 
individ, man (?)». 

Gravinventariet och gravkonstruktionen i Harvom hög 4 bildar 
tillsammans en ny länk i den serie märkliga gravar vi känner 
från folkvandringstiden i Medelpad. Lerkärl av västnorsk typ 
med lågt sittande hank och karakteristisk ornering har hittills 
påträffats i 7 exemplar varav i två fall tillsammans med troligen 
västerifrån kommande importerade bronskärl, fatet från Harv 
och kitteln från Kvitsle.8 Skyddade gravgömmor i form av små 
hällkistor eller resta stenar med täckhäll äro regel för dessa båda 
och för övriga i Medelpad funna Vestlandskittlar med kända 

s De äro föl jande: 
1) Attmar sn, Harv. Med bronsfat med kannd lc rud botten, (Montelius, 

Sveriges Forntid, fig. 380), bronsknapp, benspelbricka, försmält glasstycke. 
Lerkärlet var vält över de brända benen på bronsfatet, som stod på en flat 
häll , omgiven av 4 alnshöga stenar, som uppbar en täckhäll . (SHM 1267, 
senast hos Slomann, sid. 29.) 

2) Tuna sn, Rännö. Med fragment av tresidiga benpilspetsar, samman
satt kam med ur tag för beslagen, jä rnsp ikar . Föremålen påträffade på 
en flat häll i ett brandlagcr 1 ett röse. (SHM 14276:1. Senast hos Slomann, 
sid. 36.) 

3) Tuna sn, Rude. Med ett korsformigt spänne, texti lfragment, flat ben
skiva, bärnstenspär la . Funna i brandlager i ett röse. (SHM 10940: 1. Senast 
hos Slomann, sid. 36.) 

4) Njurunda sn, Kvitsle. Med Vcstlandskittel , försmälta glasklumpar, t re
sidiga benpilspetsar, några skärvor asbestblandad keramik, enligt upplys
ning av ant ikvarie Dagmar Selling, Stockholm, från ett spannformigt lerkärl , 
j ä m t e brända ben. Kitteln med benen och pilspetsfragmenten i en hällkista 
i ett centralröse med omgivande yt t re stenkrets och stor hög. Övriga föremål 
i brandlager under roset. (SHM 15746. Publ . av Enquist , Arkiv för Norrl . 
Hembygdsforskning 1919, sid. 4 ff. Senast bos Slomann, sid. 31.) 

5) Skön sn, Fars ta . Funnet i ett röse med stenarna tä t t liggande som 
»i en kal lmurad käl lare»! Kärlet fick stå kvar vid skattgrävning, men t i l l 
varatogs av lektor Adlerz. (SHM 10726:12. Senast hos Slomann, sid. 33 f.) 

6) Skön sn, Knölsta. Med r ingspännc. Funnet vid grävning i en jordhög. 
(SHM 23099. Senast hos Slomann, sid. 34 f.) 

7) Alnö sn, Elva. Med bältcbeslag av brons, handtagskam, eldslagnings
sten, benpilspetsar. Funna i ett brandlagcr 1 ett röse. (SHM 22492:20. Grävd 
av ant ikvarie Gunnar Ekelund. Slomann, sid. 36 f.) 

Dessutom ha r l iknande kärl u tan bank påträffats på flera ställen i Me
delpad, Ångermanland och Hälsingland. 
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fyndförhållanden. I samband med lerkärlen är bruket av sådana 
gravgömmor mera blandat. Förutom i Harv och Kvitsle är det 
endast Farsta i Skön socken, som antyder något liknande, medan 
den flata bottenhällen även finns i graven vid Kännö, Tuna soc
ken. Härtill kommer nu Harvom hög 4, med sin valvkonstruktion. 
Den är en variant av den skyddande gravgömman, som man 
möter den i gravar med kittlar, bronsfat eller i vissa fall lerkärl. 
Man har velat skydda värdefullare importerade föremål undan 
stenarnas tryck. Det är märkligt, att man även efter det att ler
kärlet svårt skadats, som i Harvom, har fullbordat skyddet för 
det. Därtill har cn icke tidigare i Sverige konstaterad konstruk
tion använts, ett valv av kilade gråstenar. 

övriga vid Harvom undersökta högar gav icke lika intresse
väckande resultat: 

Hög 1. Adlerz fann vid sin undersökning" en bronsnål med 
kubiskt, avfasat huvud, ett par små bronsbleck, 5 glasflusspär
lor, fragment av en järnhank och några järnbeslag. Intendent 
Atterman undersökte den på nytt 1952, varvid han fann ytterli
gare en glasflusspärla och några kamfragment. 

Hög 2. Kraftigt skadad från båda sidor. Belägen i omedelbar 
anslutning till nr 1. Två genom ras och sättningar delvis omblan
dade brandlager uppe i högen. De innehöll halvklotformiga ben-
spelbrickor, bronsbeslag, spikar och nitar, en bronsöverdragen 
järnvikt med stämplade, tillplattade poler. Högen tillhör 900-talet. 

Hög 3. Omedelbart intill hög 4 och jämnstor med denna. Adlerz 
grävde den men fann endast tidigare omrörda lager med 
brända ben.10 Vid den nya undersökningen påträffades två ben
koncentrationer, den ena innanför en mindre inskärning i högens 
ö kant, tillsammans med en järnnit och några kamfragment, den 
andra i högens skadade mittparti, men troligen orörd vid Adlerz 
undersökning. Den innehöll fragment av en annan, liknande kam 
och en brynsten. Vid grävningarnas avslutande berättade ett av 
Adlerz' grävningsbiträden, att Adlerz brukade gräva ned de ben 
han fann i kanten av högen, och den första av de här nämnda 
bensamlingarna kan ha varit en sådan depå. Båda koncentra
tionerna tillhör 900-talet. 

• Adlerz, Månadsblad 1898—99, sid. 187 f. SHM 10726:6. 
10 Adlerz' rapport i ATA, Brevsamlingen. 
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Hög 5. Kraftigt skadad, innehöll endast enstaka brända ben 
och ett skuret benstycke. 

Hög 6. Skadad hög innehållande tre olika stensamlingar. 1) en 
sentida härdanläggning, 2) spridda större stenar i det mycket 
tjocka mörka lagret över den sterila mjälan. Fyndtom. 3) På 
det mörka lagret och delvis nedglidande i rasbranten cn väl lagd 
stensättning med 1,8 m diameter, bestående av ett fåtal större 
stenar med små skarpkantade stenar i mellanrummen. Innehöll 
endast enstaka brända ben och några kamfragment med fördjup
ningar för beslaget. Folkvandringstid. 

Nilsbölc 

Nära gränsen mellan Indals och Lidens socknar, ca 15 km 
ovanför Indals kyrka, undersöktes två högar, varav den ena var 
fyndtom. Den andra var kraftigt skadad. Den hade en diameter 
av 6 m och en höjd av 1,3 m. Den grävdes av Adlerz 1896." Han 
fann i högens mitt brända ben, ett ringspänne av brons, med 
fasade, kubiska knoppar, och två järnpilspetsar, en lancettformig 
och en mcjselformig (fig. 9 a—b). 

Vid den nya undersökningen påträffades i högens S kant en 
koncentrerad samling brända ben och järnföremål (fig. 10). Av
ståndet till högens centrum var ca 2 m. Järnföremålen voro delvis 
försedda med god glödpalina och hade ett rött ytskikt. Sam
lingen innehöll 2 yxor, 7 pilspetsar av olika former, 3 knivar, 
en ringnål, ett eldstål, ett järnföremål av en i ena änden för-
tjockad jämten , i den andra uthamrad och hopböjd till cn holk, 
2 kammar, 2 brynen och ett flintstycke. 

Föremålsformerna är delvis av stort intresse. Då båda yxorna 
med sina endast nedåt dragna skafthålsflikar liknar i viss mån 
Petersens C-typ12, som av denne dateras till sen folkvandringstid 
och äldsta vikingatid. De liknar också sena 900-talstyper på Got
land, men har ett i yxans längdriktning bredare blad och mera 
avrundad övergång mellan delta och skafthålet. Närmast står den 
ett av Kivikoski avbildat exemplar13 av en grupp på 18 yxor funna 

11 Adlerz' rapport i ATA, Brevsamlingen. SHM 10292:2. 
12 Petersen, De norske Viklngesverd, sid. 39. Jfr Huarfner, Yxa och bila 

under jämtsk-bär jedalsk järnålder . J ämten 1952, sid. 121 ff. 
13 Kivikoski, Die Eisenzeit F innlands , fig. 535. 
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i Nordfinland och på Åland. Gruppen sammanstället av henne 
med Petersons C-typ. Ytterligare ett exemplar finns i Birka grav 
865." Nilsböleyxorna svarar till tiden mera mot de sena got
ländska yxorna. Den större yxan verkar nygjord men är möjligen 
misslyckad vid tillverkningen. En spricka över skafthålsflikarna 
synes vara lagad därigenom att nackpartiet hamrats runt den. 
Eggen har en kraftig huggskada. Järnet har där skivat upp sig 
men kanterna visar smältspår. 

De flesta pilspetsarna är av ovanliga former, men finns i norr
ländskt material från 900- och 1000-talen. De mejselformiga finns 
även i Birka. 

Eldstålet är rännformigt och har cn liten ögla i ena änden. 
Motsvarigheter finns i Birkagravarna 139 och 735, båda från 900-
talet.15 De tydas där som eldstål och beslag till pungen för elddo
net. I Nilsböle finns ingenting som talar emot en sådan tydning, 
eldslagningsflinta finns men däremot inget annat föremål, som 
kan kallas eldstål. 

Kammarna, pilspetsarna, ringnålen och eldstålet peka alla mot 
en sen del av 900-talet som anläggningstid för denna sekundär
grav i Nilsbölehögen. Ytterligare en 900-talsbegravning påträffa
des i den. I dess högsta delar fanns en samling spridda ben. 
Benen befann sig under en tydligt markerad kolad yta, som bil
dats, då torven täcktes av schaktmassorna vid Adlerz' undersök
ning. 

Bland dessa ben påträffades ett tvärstrierat smalt kamfragment 
och ett runt spänne med volutornamentik (fig. 9 c) . Spännet skil
jer sig från de motsvarande10 i Birka genom den repstav, som 
omger kanten. På baksidan finns en järnnål och, fäst vid en ögla, 
en ring av tunn dubbel silvertråd. 

Vid antikvarie Gejvalls genomgång av de brända benen fram
kom en märklig sak. Om de till graven med järnföremålen hö
rande benen säger han: »Bensamlingen svårbedömbar. Innehåller 
delar av minst 2 individer. Den ena en vuxen, den andra sannolikt 
15—18 år. Den förra en kvinna (?) , den senare manlig (?).» Om 
loppgravens ben: »Vuxen, sannolikt under medelålder, man (?) . 

» Birka I, Taf. 1 4 : 1 . 
15 Birka I, Taf. 280:5—6. 
• Birka I, Taf. 70 :9 . 
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Fig. 9. a—c. Lidens socken. Nilsböle. Hög 1. a ~ b : Grau I (SHM 10292:2) . 
Ca 2 /3 . c : Grav III . 2 /3 . — a—c: Ksp. Liden. Nilsböle. Hiigel 1. 

a—b: Grab I. c : Grab I I I . 

Därtill en hund.» Detta omkastade förhållande mellan benmate
rialet och föremålsformerna torde tidigare sällan vara konsta
terat, men i Norge är enligt muntligt meddelande från konserva
tor Wencke Slomann yxor ett vanligt kvinnogravsinventarium. 
I Birka, grav 865, finns den ovan omtalade yxan av samma typ 
som Nilsböleyxorna i fyllningen till en kistgrav med en rik upp
sättning kvinnosmycken från 900-talet. Skall denna yxa och red
skapsuppsättningen i Nilsböle uppfattas som ett gravoffer från 
den efterlevande mannen, som i sin tur medfört kvinnans lilla 
runda spänne? Denna fråga kan icke avgöras på nuvarande sta
dium. 

Nilsbölehögens tre 900-talsbegravningar står tyvärr som isole
rade punkter i denna del av bygden vid Indalsälven. Det finns 
inga synliga spår av gravhögar i den närmaste omgivningen, och 
den som undersöktes vid österflygge 3 km uppför älven var så 
skadad i centrum, att inga rester av någon begravning återstod. 

Med dessa undersökningar ha vi fått en något fylligare bild 
av järnåldersbebyggelsen längs Indalsälven. Dess första uppträ-
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dande med ett par spjutspetsar från 200-talet vid Kävsta" 
efterföljes av östanskärsgraven och det endast ett par hundra 
meter från Kävstafyndet belägna valvröset i Harvom hög 4. Dessa 
fynd äro samlade i den del av bygden där den gamla förbindelse
leden från Sundsvall förbi Högom, Selånger och Sättna över ett 
pass når Indalsälven och passerar denna, östanskärshögen ligger 
vid en gammal samfälld väg endast 300 m från det ursprungliga 
färj läget över älven på gränsen mellan Arklos och östanskärs 
byar. Färjlägct ersattes på 1890-talet med en bro vid Kävsta, där 
de båda andra fynden äro gjorda. 

Härav följer att järnåldersbygdcn vid Indalsälven icke kan ha 
influerats från Jämtland—Norge direkt utan från en äldre dylik 
i Sundsvallsområdet eller vid Ljungan. Fynden går där också till
baka till 100-talet e. Kr. 

Slomann antar på grundvalen av Vestlandskittlar i hällkist-
gravar, norska lerkärl, korsformiga spännen och rikt benföre-
målsinventarium, att en norsk koloni bosatt sig i Medelpad vid 
folkvandringstidens början.18 För Indalsbygden kan knappast en 
sådan invandring komma i fråga. Börande hela det från Medel
pad kända materialet gäller något liknande så länge som man 
endast har att röra sig med vissa finare importföremål och ett 
gravskick, som liksom bcnföremålsgravskicket rör sig med for
mer, som ofta äro vanliga över hela det nordiska området, icke 
minst på Gotland och i Mellansverige. 

Däremot har Ekholm1" med fog på andra grunder framhävt 
ett gemensamt norskt-norrländskt kulturområde under folkvand
ringstiden. Han sammanställer där språkliga och etnologiska fak
torer med de arkeologiska till en enhet. 

Åberg har likaså" tagit upp problemet. Han anser Norge och 
Norrland vara olika kulturområden, av vilka det senare genom 
handeln stod i kraftigt beroende av det förra. Ur arkeologisk syn-

17 SHM 10292:2. Senast hos Slomann, som anser fyndet sammanblandat . 
Spetsarna äro j ämns to ra och ha samma pat ina, varför fyndberättelsen dock 
får anses riktig. 

18 Slomann, sid. 49 ff. 
18 Svensk Geografisk Årsbok 1941. 
20 Den historiska relat ionen mellan folkvandringstid och Vendeltid, sid. 

36 ff. 
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Pig, 10. Lidens socken. Nilsböle. Hög 1, grav II . Ca 1/3. 
Ksp. Liden. Nilsböle. Hiigel 1, Grab II . 

punkt kan för närvarande knappast mer vittgående slutsatser än 
dessa dragas ur materialet. 

Under folkvandringstiden har bebyggelsen spritt sig upp till 
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Kvarndalen vid Indals kyrka och till Bjällsta ytterligare någon 
km högre upp. Från Kvarndalen kommer det västnorska lerkärl 
med buckelornamentik, som redan under forntiden reparerats 
med ett fastnitat, omböjt bronsbleck.21 Vid Bjällsta hittades i en 
hög ett reliefspänne, som är så gott som identiskt med två exem
plar från Attmars socken, Medelpad, och Hedesunda socken, 
Gästrikland. Till dessa kommer några enklare fynd från Harvom 
och Kvarndalen. Efter 600-talet saknas fynd fram till tiden omkr. 
900—1000 e. Kr. Till denna tid höra fynd från Harvom, Kvarn
dalen, Bäck och Nilsböle, d. v. s. ganska långt upp längs älven. 
Slutligen finns det stora skattfyndel från Stige, nära kyrkan, som 
tillhör tiden omkr. 1030.22 

Luckan mellan folkvandringstidsfynden och de sena vikinga
tidsfynden kan bero på tillfälligheter. Omedelbart intill Harvom 
hög 4 ligger en 900-talsgrav, Harvom 1 och 2 tillhöra resp. 600-
talet och 900-talet. Samtliga dessa högar ligga i omedelbar närhet 
av kraftiga rasbranter. Man kan därför tänka sig att i tiden mel
lanliggande gravar försvunnit i dessa, som för några tiotal år 
sedan stod som öppna sår ner mot älven. En möjlighet att kom
plettera vår kunskap finns dock fortfarande i den av erosion täm
ligen orörda gravgruppen i Arklo icke långt från det gamla färj-
läget. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Björn Ambrosiani: Eine bemerkenswerte Grabkonstruktion und 
andere Gräberfunde am unteren Lauf des Indalsälv. 

Im Zusammenhang mit Dammbautcn am unteren Lauf des Indalsälv, Me
delpad, ist eine Reihe von vorgcscliiclitliehen Bodendeiikmälem längs des 
Flusses untersucht worden. 

In einem Hugel von 15 m Durchmesser und etwa 2,fi m Höhe bei Östanskäl' 
wurden in einer Brandgrube in der Mitte des Hiigels eine ansehnliche Samm
lung verbrannter Knochen und folgende Fundstiicke angetroffen: ein 
Fingerring aus Gold, eine Rronzc-Nähnadd, die Spirale einer Armbrus t f ibd , 
i1 Knocbenpfdlspitzen, 2 Knocbenst ide und 2 andere Knocliengcgcnstände 

21 Avb. av D. Selling, Av krukmakarens lera. Riksant ikvarieämbetets och 
SHM:s uts tä l lning nr (i, sid. 19. SHM 10726. 

• SHM 12079. 
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sowie 18 Bärcnklaucn. Das Grab, das ungefähr in die Zeit um 300 n. Chr. zu 
datieren ist, stellt eines der Gräber mit reidil ialt igem Inhalt von Knochen-
gegenständen dar, ein Grabtyp, der in den nördlichen Teilen Schwedens und 
in Gegenden mit lebbaftcn Verbindungen nach Norwegen häufig ist. 

Medelpad besitzt v i d e Gräber des 5. Jah rhunder t s von einem spczidlen 
Charakter, mit Vest land-Kessdn, fcincren norwegischen Tongefässen und 
anderen Handdswaren westlicher Herkunft. Besonders in Verbindung mit 
Bronzegefässcn kommt eine Begräbnisform mit kleinen, scbutzenden Stein
kisten vor. In einigen Fallen ist diese auch im Zusammenhang mit Ton
gefässen konstat iert worden. Bei Harvom ist ein Tongefäss-Grab mit Schutz-
anlage von bisher unbekannter Konstruktion gefunden worden, ein auf drei 
»Rippcn» und mit teilweise stiitzenden »Steinkappen» aufgcbautcs Gewölbe. 
Das Grab känn auf etwa 400 n. Chr. datiert werden. 

Ein dr i t ter Grabhiigel, bei Nilsböle, war schon am Ende des 19. Jahr -
bunder ls untersucht worden, ergab aber weitere Funde. B d der ostcolo-
gischen Untersuchung hat es sich gezeigt, dass die verbrannten Knochen auf 
eine Doppdbes ta t tung schliessen lassen (Frau und Ji ingling), die mit Waffen, 
Geräten und Schmuck aus Eisen sowie Kammen und Wctzstcinen ausgestattet 
war. Die r-undstiickc waren teilweise sehr gut erhalten und datieren das Grab 
in das 10. Jahrhunder t . 

Aus den bis jetzt bekannten Funden dem Indalsälv cntlang geht hervor, 
dass die älteste Eiscnzei tbcsieddung, etwa vom 3. bis 5. Jahrhunder t n. Chr., 
sich auf der Nordseite des Flusses befand, im breitesten Teil des heutigen 
Sicdlungsgcbietes und dem Pass gegenuber, iiber den der Weg von Sundsvall 
uber Sättna den Fluss erreicht und iiberquert. Hier war fruher eine Fähr-
stelle, die um 1890 durch eine Briicke etwa 1,5 km flussaufwärts ersetzt 
wurde. 

Weiter oben im Flusstal , b d der Kirche und dicht westlich davon, s tam
men die Funde erst aus dem (i. Ja l i rhunder t n. Chr. Aus der Zeit 600—900 
n. Chr. sind keine Funde angetroffen worden. Aus dem 10. Jah rhunder t gibt 
es Funde dem ganzen Tal entlang, hinauf bis nach Nilsböle an der Grenze 
zwischen den Ksp. Indal und Liden. Der Nilsbölebiigel ist jedoch der am 
Hingsten flussaufwärts gdegene Grabhiigel, der Funde gcliefert hat . 

Hieraus geht hervor, dass die Besiedlung ihren Ursprung nicht im Westen, 
in Jämt land oder Norwegen, gehabt haben känn, sondern in den dicht-
besiedelten Gebieten bei Ljungan und im Tal zwischen Ljungan und Sel-
änger. 

82 


