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Avseende arkeologisk övervakning i samband med
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Omslagsbild: Karta från 1735 med Nysätra kyrka.
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Sammanfattning
Med anledning av borrningsarbeten för ny bergvärme till Nysätra kyrka har en arkeologisk
övervakning genomförts efter anmodan av Länsstyrelsen (dnr 433-6118-2019). Arbetet
innebär förutom borrningen visst grävarbete för ledningar på kyrkans norra sida i anslutning
till befintliga gravar. Den arkeologiska övervakningen skulle främst fokusera på förekomst av
grundläggning från tidigare byggnader.
Nysätra kyrka är uppförd 1707–1710 och ligger i nuvarande Ånäset. Det är länets äldsta
träkyrka och en av stiftets få bevarade kyrkor från tidigt 1700-tal. Kyrkplatsen är dock
betydligt äldre. Redan 1624 bildades en kapellförsamling under Bygdeå och ett kapell
uppfördes. Den exakta placeringen av det gamla kapellet är inte känd, men troligen låg den i
närheten av dagens kyrka.
Arbetet genomfördes med en mindre grävmaskin med en ca 0,25 m bred skopa. Ett ca 5 meter
långt och 1,5 meter djupt schakt grävdes från det nya borrhålet mot den gamla bergvärmeledningen i S. Markslaget bestod av sand med linser av grus. Vid schaktningsarbetet framkom
enstaka tegelbitar i det gamla schaktet samt en botten till en glasflaska. Inga rester efter någon
äldre byggnad framkom.
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Fig. 1. Nysätra kyrka fotad från NV. Schaktningsarbetet utfördes strax N om kyrkan norra sida, till vänster i bild.

Bakgrund
Nysätra kyrka har haft bergvärme sedan 1986. Befintliga borrhål har nu börjat tappa i
effekt och Bygdeå församling har därför sökt tillstånd för att i första hand få fördjupa
befintliga hål eller, om det inte går, i andra hand borra nya hål, samt förbereda för ett
framtida hål. Närheten till kyrkan gör att det inte är uteslutet att det kan finnas
mänskligt stoft och/eller grundläggning från tidigare byggnader som kan beröras.

Historik
Nysätra kyrka är uppförd 1707–1710 och ligger i nuvarande Ånäset. Det är länets äldsta
träkyrka och en av stiftets få bevarade kyrkor från tidigt 1700-tal. Kyrkplatsen är dock
betydligt äldre. Redan 1624 bildades en kapellförsamling under Bygdeå och ett kapell
uppfördes. Den exakta placeringen av det gamla kapellet är såvitt Länsstyrelsen vet inte känd.

Motivering
Då det inte är klarlagt om det finns lämningar från den tidigare kyrkan som kan beröras av
grävningen, skall arbetet genomföras under schaktningsövervakning av antikvarisk kompetens.

Metod
Arbetet innebär förutom borrningen visst grävarbete för ledningar i anslutning till kyrkans
norra sida, samt att fyra nya hål för ingående ledningar behöver tas upp i kyrkans grund, under
mark. Arbetsområdet berör inga nu aktiva gravar, och såvitt församlingen vet inte
heller äldre gravar.
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Fig. 2. Det gamla och nya schaktet samt de nya och gamla borrhålen. Kyrkan är markerad med lila färg.

Resultat
Arbetet genomfördes med en mindre grävmaskin med en ca 0,25 m bred skopa. Ett ca 5 meter
långt och 1,5 meter djupt schakt grävdes från det nya borrhålet mot den gamla bergvärmeledningen i S. Markslaget bestod av sand med linser av grus. Vid schaktningsarbetet framkom
enstaka tegelbitar i det gamla schaktet samt en botten till en glasflaska. Inga rester efter någon
äldre byggnad framkom.

Fig. 3. VBM DB 498:2. Arbetsbild schaktning

Fig. 4. VBM DB 498:4. Profil i schaktet
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Fig. 5. VBM DB 498:5. Tegelbit påträffad i schaktet.

Fig. 6. VBM DB 498:6. Flaskbotten funnen i gamla
schaktet
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