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vrider och vänder på äldre synsätt och material. Det gäller inte minst 
 som presenterar analyser från sju undersökta anläggningar 

på Öberget i Nederluleå. De tillhör den mycket svårfångade fornläm-
ningstypen ”grop i klapper” och ligger 50-70 m ö.h. En stor majoritet 

har inte ägnat särskilt mycket tid åt dessa, då man slentrian mässigt an-
-

undersökning gavs Norrbottens Museum möjlighet att undersöka sju 
anläggningar. Lämpligt material för datering påträffdes ej, men andra 
analyser kunde göras som visar närvaro av betulin (björknäver) samt 

också ämnen som tyder på rök, varför en rimlig tolkning blir att man 
rökt ett landlevande djur, lindat in en ”stek” i näver samt grävt ned 
det i ett klapperstensfält för förvaring och kommande behov. Natur-
ligtvis kan andra förnödenheter, t. ex. torkat kött också ha förvarats 
på liknande sätt. Groparna ligger på det relativt branta Öberget som 

Detta gör dem svåra att strandlinjedatera. Människorna som brukat 
förråden har behövt proviant när man under perioder kanske ägnat 

fågelfänget i väntan på hemtransport.

fornlämningsbetånd under i stort sett hela förhistorien. Inte minst gäl-

-

bronsålder och äldsta järnålder. Om vi jämför det med Bottenhavssidan 

jakt- och fångsttraditionens bilder. Än så länge måste tilläggas, med 
tanke på de sensationella nya fynd som presenterades i Arkeologi i 
Norr 15 med stolpbyggda bronsåldershus vid Umeälvens mynning. 

Mellannorrlands kustland med tillhörande bronsåldersristningar. Här 
får vi dock lita till den kommande generationen arkeologer.  
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tar utgångspunkt i de stora Hammer- och Evenhus-lokalerna belägna 

jakt- och fångsttraditionen, men även med så kallade jordbruksrist-
ningar. Det överlägset vanligaste motivet på jakt- och fångsttraditionens 

även val, marin sjöfågel och skepp. Författaren diskuterar lokalernas 
skillnader utifrån dels kronologiska aspekter där paneler dominerade 
av älgar är äldre och de med båtar möjligen är yngre och dels utifrån 
sociala aspekter omfattande olika klaner med skilda ”totembilder”, etc. 

såväl jakt- och fångstbilder som jordbruksbilder, diskuteras också den 
svåra frågan om dessa traditioners samspel.

 vidgar vårt bronsåldersperspektiv genom att presen-
tera och diskutera nygjorda 14C-dateringar från främst Dalarna, men 
också några från Hälsingland. I hans undersökningsområde, liksom på 
många andra nordliga håll är bronsåldersboplatser en ”bristvara”, men 
ett par i Borlängetrakten är kan dateras till äldre bronsålder. Notabelt 
är att av de tre daterade rösena med brända ben hamnar två i yngre 

Dalarna har daterats till romartid och samstämmer väl med tidigare 
kända dateringar från Norrlands södra inland. Författaren kopplar 
samman bronsåldersrösena med jordbruket, samtidigt som det inom 

till stora delar komplexa och outredda samspel.
 behandlar ett snarlikt tema som Wehlin, dvs vilka 

nya frågeställningar som väcks när man får nya dateringar av ett tidi-
gare svårdaterbart material. I hans fall gäller dateringarna framför allt 
några kuströsen i Ångermanland och Västerbotten. Det ges också en 

bronsåldersgravar presenteras. De äldre rödockragravarna är alltid 
diskreta och står i bjärt konstrast till de många gånger monumentala 
kuströsen som vanemässigt kallas bronsåldersrösen. Författaren fram-
lägger en hypotes om att de första rösena anläggs redan i samband 
med att de äldsta jordbruksinslagen dyker upp längs kusten, dvs un-
der senneolitisk tid. Nya dateringar visar också att brandgravskicket 
uppträder mycket tidigt i rösena, redan under bronsålderns period 



vii

I-II. Få dateringar föreligger ännu, men de visar dock att den ”gamla 
sanningen” måste revideras, dvs att manslånga kistor tillhör äldre och 
kremeringarna yngre bronsålder. Möjligen ska hela skeendet förskjuts 
”ett hack” bakåt i tiden, så att manslånga kistor dominerar i rösen un-

skelettgravar och att den yngre bronsålderns rösen och stensättningar 
domineras av brandgravar. Det rimmar bättre med den magra empirin.

Riksintressområdet Kvissle-Nolby i Medelpad är arkeologiskt och 
från en kulturmiljösynpunkt en riktig pärla. Platsen bjuder besökare 
på det mesta från hela järnåldern och medeltiden. Många decenniers 
ibland heta diskussioner har förts om var en ny E4 söderut från Sunds-
vall skulle dras. Beslutet blev slutligen att lägga den i västra kanten 
av riksintresseområdet för att undvika största delen av fornlämnings-

arkeologiska undersökningarna i samband med nybyggnationen ägde 
rum i den så kallade ”Kaptensdalen” som vid Länsmuseet 
Västernorrland presenterar i sin artikel. För första gången i en mel-
lannorrländsk järnåldersmiljö framkom något som man måste tolka 
som en offerplats/kultplats i anslutning till en våtmark. I den gamla 
våtmarken påträffades en rad föremål som normalt inte förekommer på 
till exempel boplatser. Här fanns hela åtta järnyxor, bronssmycken och 
bålplatser i och vid våtmarken. Det fanns förvisso också föremål och 
anläggningar som är mer normala på boplatser såsom brynen, bränd 

-
14C-daterade 

anläggningar hamnar i romartid och i viss mån folkvandringstid. I 
Sydskandinavien förekommer offer i våtmarker under främst romartid 

där förlorarnas materiel deponerats och inaktiverats efter lokala och 
regionala strider. Intressant i Kaptensdalen är dock att offer fortsatt 
ända in i vikingatiden. Jag ber läsaren särskilt observera omslagsbilden 

I volymens sista artikel presenterar  
resultatet av delundersökningarna på två medeltida intilliggande gårdar 
i Böle i Lövånger. Den ena undersökningen ingår i forskningsprogram-
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met ”Recalling the past” som drivs av Silvermuseet i Arjeplog. Delar 
av gårdslämningen kallad ”Brattåkern” har undersökts tidigare och vid 
besök av den påträffade författarna den andra gårdlämningen. De båda 
gårdarna kan dateras till 1200-1500-talet och förutom röjningsrösen, 
källargropar, mm, har två respektive tre grunder för boningshus har 
karterats på båda lokalerna. Hustyperna går helt tillbaka på kända 
typer som i N Ångermanland börjar byggas under den yngre järnål-
dern. Jordbruksmarken ligger alldeles intill respektive gård. Jorden i 
Brattåkern är mycket mörk och välblandad, men saknade spår av årder 
eller plog och har troligen varit spadbrukad. Förutom det klassiska 
lantbruket har man kompletterat med jakt på säl och småvilt. Och 

-

Så även i Böle liksom tidigare konstaterats vid undersökningarna på 
Arnäsbacken norr om Örnsköldsvik. Jämfört med andra undersökta 
medeltida gårdar mellan Örnsköldsvik och Skellefteå (Arnäsbacken, 
Ön och Björsbyn) urskiljer sig Böle genom sin ringa mängd av ”im-
portföremål”. Båda gårdarna i Böle synes ha en utpräglat agrar karaktär. 
Hur och varför, får vi återkomma till!

Hoppas du får en trevlig stund med  och tror att 
artiklarna väcker en del nya frågor!
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Kaptensdalen - en rituell 
våtmark under järnåldern

Murberget Länsmuseet Västernorrland performed several archaeological excavations 
in connection with building of  the new E4 road south of  Sundsvall in the county in 
Västernorrland.
The main area is Kvissle-Nolby; a well-preserved environment with numerous ancient 
monuments of  national interest from Iron Age - Medieval Period around the river 

medieval chapel (Sw: gårdskapell

Ola George, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Box 34, SE-871 21 Härnösand, Sweden. 
ola.george@murberget.se 

Murberget Länsmuseet Västernorrland undersökte under 2012 de-
lar av en våtmark i Njurunda söder om Sundsvall. Anledningen till 
undersökningen var nydragningen av Europaväg 4 mellan Njurunda 
och Sundsvall. 

Den södra delen av vägsträckan löper från söder mot norr genom 

riksintresset Kvissle-Nolby-Prästbolet. 

Undersökningsområdet ligger i åkermark öster och nordöst om en 
våtmark som kallas Bytjärnen eller Kaptensdalen i Nolby. I äldre tider 
kallades våtmarken för Tjern och den hade en öppen vattenspegel långt 
fram i tiden där personer i pensionsåldern ur lokalbefolkningen åkte 

Ola George 
(f.1968). Arbetar 
som arkeolog vid 
Murberget, Läns-
museet Väster-
norrland sedan 
1994. Innan dess 

anställningar på 
Riksantikvarieäm-
betet samt Kalmar 
Länsmuseum, Mal-
möhus museer och 
Kulturmiljövårdarna
i Härnösand.

Har arbetat med 
lämningar från äld-
re stenålder fram 
till historisk tid, men 
är främst intres-
serad av lämningar 
och kulturmiljöer
från järnåldern. 
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omgiven av torv-myrmark.

meter över havet. Vattnet i våtmarken kommer därför troligen från 
den direkta omgivningen och inte från älven. Från västra delen av våt-

har vattennivån sänkts genom grävning där i sen tid. Att våtmarken 
tidigare har legat högre syntes tydligt då torv fanns under matjorden 
strax under 25 meter över havet.

Fig. 1. Undersökningsplatsen 
markerad med svart punkt.
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-

kan inte ha fortgått längre än till äldsta delen av järnåldern då området 
sydöst om våtmarken har nivåer på runt 25 meter över havet. Efter 

vik som bör ha varit åtkomlig med båt från Ljungan fram till omkring 

av myrmark. 

Fig. 2. Översikt med undersökningsplatsen vid Kaptensdalen markerad med punkt.
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att det även varit ett gårdsläge under 1700-talet framgår av storskif-
teskartan över Nohlbys och Westerbys inägor från 1763. De norra 
delarna av fornlämningen ligger på södra delen av en öst-västlig höjd 
som under som under yngre bronsåldern utgjorde ett näs vid Ljungans 
utlopp i Östersjön. Omkring 600 meter nordväst om fornlämningen 

Undersökningsområdet ligger inom riksintresseområdet Kvissle-
Nolby-Prästbolet i Njurunda socken och ingår i en välbevarad fornläm-
ningsmiljö från äldre järnålder-medeltid vid utloppet av älven Ljungan. 

med höggravfält och Norrlands största gravhög samt en runsten och 

Fig. 3. Undersökningsområdet med svart pil. Vägområdet markeras med röda linjer. 
De gröna linjerna visar havsnivån cirka 500 e. Kr. De blå prickarna och ytor med blåa 
streck visar registrerade fornlämningar.
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en kapellruin. Totalt ingår ca 70 fornlämningar med rika fynd från 
framför allt 400-talet samlade på drygt 20 lokaler. Fornlämningsbe-
ståndet representerar i stort sett hela järnåldern och har en särskild 
tyngdpunkt i övergångsperioden mellan förhistorisk och kristen tid.

av de totalt 14 bevarade runstenarna i Medelpad. Till den tidiga med-

tillhörig den stormanssläkt som tidigare gravlagts i de stora högarna 

sitt bestånd av lämningar från övergångsperioden mellan forntid och 

Fornlämningarna knyter på ett tydligt sätt an till olika havsnivåer. 
Området är pedagogiskt-visuellt då lämningarna är förhållandevis 
välbevarade. Det gamla prästbostället har ett Tuna-namn vilket troligen 
härrör från stormannagården intill. Tuna-namnen betecknar gårdar 

-
skipning för ett större område. 

Fig. 4. Kaptensdalen med de närmaste omgivningarna. Undersökningsytan är markerad 
med svart pil.
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bildens vänstra del syns berget Nolbykullen.

Fig. 6. Undersökningsområdet efter att de norra delarna avbanats. Foto från norr.
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beskrivs som en älvdalsbygd som i älvens nedre lopp tillhör de äldsta 
i Norrland med kontinuerlig bosättning från tidig järnålder och en 
stor mängd fornlämningar. Viktig länk i kommunikationsleden mot 

järnbruk och kraftverk. Miljön fortsätter mot väster in i Ånge kommun.

Fornlämningsbilden i närområdet präglas till övervägande delen av 
lämningar från järnåldern och dateringarna spänner från förromersk 
järnålder till vikingatid- medeltid- historisk tid (George & Hägerman 

Fig. 7. Västra delen av undersökningsområdet efter avbaning. Foto från norr.
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bevarade gravhög. Under senare år har Murbergets undersökningar 
-

rådet (George 2016). Flatmarksgravar har tidigare inte hittats i länet.

å den s.k. myran.  Besättningen grävde sig ut till Ljungan. Sänkan mel-
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Inom undersökningsområdet som låg i åkermark påträffades 60 an-

-

en anläggning fanns indikationer på gjutning i form av degelfragment 
(troligen av brons).

I de lägre delarna av området som också var våtare och där det fanns 
torv och rester av trä under matjorden fanns det även ytor med skör-
bränd sten. Den högst belägna ytan i norr var helt fri från anläggningar 
vilket troligen beror på bortodling. I sluttningen strax söder därom 
fanns många anläggningar som bevarats då ytan pålagrats mycket 
stora mängder jord från det högre liggande området. Det fanns även 
anläggningar på den högre belägna ytan sydöst om den våta svackan.

rapporten över undersökningen (George & Valdimarsdóttir 2013:26).
Den förromerska järnålderns yxa var holkyxan. Holkyxan var ett 

-

utformades i olika storlekar till bruk som huggyxa vid timmerfällning 
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Smiths vid Studio Västsvensk konservering.

Fig. 10. Den vendel-vikingatida yxan med fyndnummer 217. Trärester från 
skafthålet har 14

av Vivian Smiths vid Studio Västsvensk konservering.

vid Studio Västsvensk konservering.
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och snickeri (Welinder 2004:335).
Att holkyxan förutom som arbetsyxa kan ha använts som ett vapen 

antyder ett fynd från en vapengrav från äldre förromersk järnålder från 

Från 200-talet e. Kr uppträder yxor av den typ som vi är vana vid 
där yxhuvudet har genomgående hål för skaftet. De kallas därför för 

gamla goda holkyxan användes fortfarande till timmermansarbete och 
snickeri. Den vanliga arbetsyxan med skafthål ändrades inte nämnvärt 

även) skeppstimmer behövdes en yxa med en viss tyngd och inte för 

176) med svag kantornering av små snedställda streck hittades i den 

Fig. 12. Fragment av ornerad spiralring av silver (fyndnummer 176).
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gått av medan ringen smalnar av mot andra änden där den bildar en 
spets. Troligen har det varit spiralring. Innerdiametern bör ha varit cirka 

Museum förekommer spiralringar av silver under romersk järnålder.

-

-
rats eller tappats i vattnet och inte förts dit med jordmassorna som 
överlagrade torven.

Liknande spännen från Gotland dateras av Birger Nerman till 

-
mer 100) hittades vid avsökning med metalldetektor. Föremålet låg 
i torven (i torvområdets norra del) under matjorden inte långt ifrån 
det ovan nämnda ringspännet. Stilen är vendeltida och föreställer ett 
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Fig. 14. Ornerat vendeltida föremål (fyndnummer 100) innan konservering.

Fig. 15. Ornerat föremål med fågelmotiv (fyndnummer 101).
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Ett föremål med liknande ornering från Gotland dateras av Bir-
ger Nerman till period VII:3 vilket ungefär motsvarar 650-700 e.Kr. 

Det är oklart vilken funktion föremålet har haft. Liknande föremål 

med torvområdets nordöstra del. Möjligen har det lilla föremålet varit 
fäst på något klädesplagg. 

Stilmässigt ansluter föremålet till perioden yngre järnålder – äldre 
medeltid. Några liknande fynd är ej kända. Motivet med fågeln visar 
på likheter med det tidigkristna motivet med pelikanen som hackar sitt 
bröst för att nära sin avkomma (tidigkristet bildspråk). Symboliken är 
att Jesus ger sitt blod för människorna. Vid en sökning på nätet dyker 

som symboliserar blodet. Motivet där fågeln slukar en annan varelse 
är i skrivande stund okänd. 

-

av danska spännen som påträffats i östra Norge.  

också övergången mellan vikingatid och medeltid. Kanske kan det 

sådant djur som fågeln slukar/biter över.

found at places that are connected to central functions and associated 
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churches and important religious and/or judicial assembly-places 

med Tunanamn. 

Efter den särskilda arkeologiska undersökningen analyserades sju 14C-

tid. Vid förundersökningen analyserades tre 14C-analyser på material 
från härdar. I samband med pollenanalyserna analyserades två 14C-
prover med datering till förromersk järnålder- äldre romersk järnålder 
respektive yngre romersk järnålder-folkvandringstid.

Dateringarna ligger alltså med få undantag i den äldre järnåldern. 
Dateringarna från förundersökningen låg i romersk järnålder (George 
& Hägerman 2012).

Tab. 1. 14
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Benmaterialet har analyserats av Emma Sjöling vid SAU och utgörs 

-
rats. Fågelbenet gick inte att artbestämma. Ett mindre antal ben har 
åldersbestämts. Svin och får/get har slaktats både i ung och vuxen 
ålder. Nöt har slaktats i vuxen ålder. Det minsta individantalet (MNI) 
uppgår endast till 1-2 djur per art. 

Sex prover har analyserats av Fredrik Olsson vid Miljöarkeologiska 
laboratoriet vid Umeå Universitet avseende makrofossil och vedarter. 

stenpackning och en tegelugn. I samband med analyserna plockades 
även lämpligt material ut för 14C-dateringar. 

Tab. 2. Kalibrerade 14C -värden.
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Frömaterialet från undersökningen av Kaptensdalen var stort och 
varierande. Sädeskorn från korn (Hordeum vulgare) och ogräsfröer 
representerar odling på åkrar i närheten. Vissa arter indikerar mer en 
ängsvegetation samt mathushållning. 

I samband med den arkeologiska undersökningen vid Kaptensdalen 
genomfördes en pollenanalys. Jan-Erik Wallin vid Pollenlaboratoriet 
i Umeå genomförde även fyra pollenanalyser på prover tagna ur en 

-
skapets framväxt och kontinuitet under främst järnåldern.

De radiometriska dateringarna visar att pollenproverna 1-3 kan da-

väl med de dateringar som har erhållits från utgrävningen (jfr tab. 1).
-

Höga andelar av pollen från både al och björk förekommer. Andelen 
gräspollen är också hög och visar att öppna strandängar förekom. 
Förekomsten av pollen från kulturgynnade växter visar att någon form 
av bosättning torde ha förekommit. Detta styrks även av förekomsten 

Fig. 16. Arbetsbild Jan Erik Wallin och Inga Hlin Valdimarsdottir tar pollenprover från 
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av pollen från sädesslaget korn. Prov 1 har daterats till tiden kring 
Kristi födelse.

Polleninnehållet i proverna 2 och 3 är tämligen lika. Andelen pollen 

detta fall ett betes- och ängslandskap. Proverna 2 och 3 innehöll höga 
andelar av pollen från växtarter som visar att ett betes- och ängsland-

-

högre andelar av kornpollen än prov 1. Andelen sädesslagspollen är 
så högt att det tyder på att åkrar har förekommit. På dessa åkrar har 
man odlat sädesslaget korn. Denna slutsats förstärks ytterligare genom 

Pollenproverna 2 och 3 har daterats till tidsperioden 300-400 e. Kr..

-
-

hand som undersökningen fortskred blev det svårare att förklara alla 
företeelser enbart ur praktisk synvinkel och bara som rester efter en 
boplats. I det lägre och fuktigare området fanns det under matjorden 
ett torvlager kvar. I torven fanns det mängder av skörbränd sten och 

i sig visade att våtmarken tidigare hade haft en större utbredning. I 

större härdar och en större stenpackning. Fosfatanalysen visar på 

Frågan var hur den skörbrända stenen skulle förklaras? Var den ett 
resultat av städning från kringliggande ytor eller var den skörbrända 
stenen deponerad i samband med rituella aktiviteter?

och rykt. Det kan enligt religionshistorikern Britt Marie Näsström ha 

se in i framtiden (Näsström muntligen).

av vad som doldes i de tjocka jordlagren. Metalldetektoranvändningen 
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Fynden av olika bronser och fragmentet av en silverspiralring i norra 
delen av det forna våtmarksområdet ger god uppfattning om när de 

-

förklara sammanhanget till att föremålen hamnat just i våtmarksom-

var av olika slag och representerar förmodligen skilda dateringar. De 
äldsta representeras av holkyxorna och yxorna av typ A. De yngsta re-

14C-daterades 
med hjälp av trärester från skafthålet. Troligen spänner dateringen av 
yxorna från romersk järnålder fram till vendel-vikingatid.

Eftersom Murberget i stort sett alltid använder metaldetektorer vid 
utredningar och undersökningar vet vi att järnyxor inte brukar dyka 
upp så frekvent som inom det här aktuella undersökningsområdet. 
Järnyxor från järnåldern representerade ett stort värde då stor tid 
och kunskap var investerad vid smidet av dem. Sammantaget har det 
tidigare hittats ett 30-tal järnyxor från järnåldern i länet (Peter Persson 
vid Länsstyrelsen muntligen). De åtta nytillkomna yxorna utgör alltså 
ett betydande tillskott.

upp.  Det förefaller därför som troligt att yxorna deponerats i våt-

representerade ett värde.

attribut och att guden Tors hammare ligger närmast till hands att as-
sociera till. De rituella våtmarkerna är enligt Näsström i sagorna och 

i träsken Fensalar. Urd som bor i Urdarbrunnen. Saga som bor i 
Sökkvabäck. Även Nerthuskulten med gudinnan Njärd var knuten till 
våtmarker (Näsström muntligen).

Inom en fyndansamling (anläggning 60) som låg på torven under 
matjorden hittades degelfragment (fyndnummer 150) och olika slag 
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andra bitar påminner om materialet i gjutformar.

i anslutning till de stora härdarna (anläggning 51 och 52). Bredvid 

54). Vilken funktion de slipade stenarna haft är okänd. Flera rundade 
mindre stenar fanns i området men de bedömdes inte vara fynd utan 

och andra platser. Den vita stenen menar han kan kopplades samman 
med guden Tor och hans beskyddande egenskaper. Bertell (2003:244 ) 
anser vidare att eldslagning med eldstål och stenar av kvarts (kvartsit) 
ansågs skydda mot onda ting då Tor åkallades genom eldslagning.

Bland de fynd som hittades ovanpå torven fanns det som ser ut att 
vara vulkaniskt material. En del av materialet tillvaratogs. Liknande 

bergarter. Frågan är hur materialet hamnade ovanpå torven? Det mest 

Fig. 17. Slipstenen med en mindre stenar ovanpå (varav två slipade) vid fototillfället 
hade anläggning 52 just undersökts och tagits bort. Foto från norr.
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rimliga svaret är att det kastats eller lagt dit under järnåldern. Syftet är 

på ett speciellt vis och att det tillmätts särskilda egenskaper. Nästan all 
bränd lera och lerklining från undersökningen hittades i torven. Av 
formen att döma har lerkliningen varit struken på ett innertak av ett hus 

anläggning 60. Benen kan komma från den närliggande boplatsen men 
de kan också vara rester från rituella aktiviteter i och i anslutning till 

Bålplatser är en i länet sällsynt anläggningsform (förutom gravbål 
för brandgravar). Möjligen kan de sättas i samband med något slags 

träffades på platsen. I fyllningen i den södra bålplatsen (anläggning 
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och utan synlig magring. Många av bitarna är plana och 7 -14 mm 
tjocka. Möjligen kommer bitarna från en platta av okänd funktion. I 
anläggningen hittades några brända ben av ett mellanstort däggdjur 
och mycket skörbränd sten. De högsta fosfathalterna återfanns också 
i anslutning till bålplatsen.

Även i den norra bålplatsen (anläggning 34) framkom stora mäng-

däggdjur och idisslare.
I en kokgrop (anläggning 25) påträffades tänder från underkäken 

av ungnöt/kalv. Enligt Torun Zachrisson är speciellt underkäkar ut-

offerplats där det deponerade/offrade materialet bestod av ett stort 

-
ferplatser av mer vardaglig karaktär då inga vapen lagts ner på platsen 
utan mestadels keramik. Även materialet från Kaptensdalen är av mer 
vardaglig karaktär.

alla håll är omgivna av åsar och alltså ligga mer eller mindre tydligt 

danska mossfynden har tidigt väckt uppmärksamhet och förklarats på 

Våtmarken vid Kaptensdalen med skärvsten vid strand eller 

muntligen).
-

mal prästgårdstomt med Tuna-namn. Troligen har namnet Tuna hört 
till den närliggande stormannagården från järnålder-medeltid. Möjligen 
har våtmarken vid Kaptensdalen använts för rituella ändamål av be-
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folkningen inom samma administrativa område som Tuna-gården vid 
Kvissle och inte bara av invånarna i de närliggande gårdarna. De rituella 
aktiviteterna i och vid våtmarken i Kaptensdalen har av allt att döma 
en kontinuitet från äldre romersk järnålder fram till vendel- vikingatid. 
Hur riterna har gått till är oklart. Härdar och bålplatser på land kan ha 
knytning till matlagning. Den skörbrända stenen och de deponerade 
fynden tyder på ett avsiktligt nedläggande i våtmarken. Vilken gud/
gudinna som åkallats är inte heller klarlagt. Vid ett arkeologiseminarium 

-
ningar och plattformar och spänger ut i våtmarken. 

Endast en plats där föremål deponerats i en våtmark under järnål-
dern är tidigare känd i Västernorrland. Det är fynd (Statens Historiska 

av silver och tre större pärlor som påträffades vid upptagning av 

Då endast en liten del av våtmarken undersökts kan man fråga sig 
vad som fortfarande döljs i torven? 
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