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Id: Y 4  
Namn: Kvissle-Nolby-Prästbolet  
Kommun: Sundsvall  
Socken: Njurunda 
Huvudsaklig karaktärstyp: Fornlämningsmiljö 
Andra karaktärstyper: 
Fornlämningskoncentration 

 

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 1996:  

Motivering:  

Unik fornlämningsmiljö där kombinationen av ett gravfält med flera storhögar, varav en är 
Norrlands största, en runsten och en tidigmedeltida gårdskyrkoruin representerar en sannolik 
stormannabebyggelse under järnålder och tidig medeltid och utgör en av de tydligaste markeringarna 
av förhistorisk och tidigmedeltida makt och status norr om Dalälven.  

Uttryck för riksintresset:  

Rikt bestånd av husgrundsterrasser, gravgrupper och gravfält från järnålder, inslag av storhögar på 
två platser samt gårdskyrkoruin. Ensamliggande storhög vid Tingsta gårdsbacke.  

Kvissle-Nolby-Prästbolet [Y 4] 
Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena 

inom riksintresset. 
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Utbredning och landskap: Riksintresset är lokaliserat vid Ljungans mynning där älven gör en stor 
krök och omsluter området på tre sidor. Norr om området finns berget Nolbykullen som syns vida 
kring.  

 

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:  

Fornlämningsmiljö: Miljö vars kulturhistoriska betydelse främst konstitueras av fasta 
fornlämningar, deras relation sinsemellan och till naturmiljön.  
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Riksintressets värden:  

 Ett kärnområde för förhistorisk och tidigmedeltida makt. Manifesterat av ett stort antal 
mäktiga och välbevarade fornlämningar.  

 Norrlands största gravhög. 

 Länets mest kända och välbevarade runsten. 

 Ruinen efter en stormans privata kapell. 

 Det öppna odlingslandskapet.  

  

Riksintresset Kvissle-Nolby-Prästbolet är en unik fornlämningsmiljö, förmodligen Norrlands mest 
fornlämningstäta område.   

Geografiskt bildar området en sällsynt sammanhållen och välbevarad centralbygd under järnålder-
medeltid. Här finns ett stort antal gravar, varav flera är storhögar, däribland Norrlands största 
gravhög. Utöver gravarna finns också boplatslämningar och en kapellruin som kan vara en av länets 
äldsta stenkyrkor. Det religiösa sambandet, med brytningstiden mellan förkristen och kristen tid, är 
tydligt på platsen.  

Mycket tyder på att området har varit ett tidigt norrländskt handelscentra. Det strategiska läget invid 
älvmynningen gav förutsättningar för kontroll av handeln med de produkter som kom från inlandet 
(järn, pälsverk och skinn) för vidare transport till kontinenten. Fisket i älven kombinerat med 
bördiga jordar för både odling, slåtter och bete bidrog till välståndet. Fynd av importerade lyxvaror 
av guld glas och brons visar på att människorna som levde här hade betydande och långväga 
kontakter både inom Norden och inom Europa.  

I riksintressets norra del står länets kanske mest kända runsten. Norrstigen, den gamla riksvägen, 
passerar genom området och flera andra vägar i området har en ålderdomlig karaktär och förbinder 
de gamla byarna. Ortnamn som Tuna kan också härledas till järnåldern. 

Bygden och jordbrukslandskapet har sitt ursprung i järnålderns gårdar och bygden har varit bebodd 
och brukad sedan dess. Den äldre jordbruksbebyggelsen i områdets västra delar, ansluter också 
tydligt till järnålderns gravar och boplatser. Det forntida bosättningsmönstret har på så vis levt kvar 
in i historisk tid.  

Kvissle-Nolby-Prästbolet [Y4] ligger inom utredningsområdet Ljungans dalgång [Y 7] och har ett 
starkt samband med de närliggande riksintressena Allsta-Klingsta-Vi-Tunbyn [Y5], Selånger-
Kungsnäs [Y10], Vattjom- Rude [Y 6] samt tydliga likheter med Högom [Y 9].    

 

Så här syns riksintressets värden i landskapet:  

Det strategiska läget vid Ljungans utlopp, topografiskt och kommunikationsmässigt, kombinerat 
med goda fiskemöjligheter och bördiga sedimentjordar gav förutsättningarna för jordbruk, fiske, 
handel och den maktpolitiska kontrollen över regionen. Här finns tydliga tecken på att platsen 
bebotts av en maktelit som etablerats redan under äldre järnålder. Det finns också spår som inte syns 
i landskapet, men som markerar områdets betydelse. Det är spår som de gamla ortnamnen, skriftliga 
källor och traditioner.   
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Riksintresseområdet har ett stort upplevelsevärde tack vare sin långa och spännande historia. Detta 
förmedlas genom områdets välbevarade fornlämningar som ligger i det öppna kulturlandskapet. De 
tillgänglighets- och informationssatsningar som är gjorda i området gör det också möjligt att som 
besökare ta till sig platsens historia. 

För att förståelsen för fornlämningarna, deras placering i landskapet kopplat till landhöjningen och 
till odlingsmarkerna fortsatt ska vara tydligt är det viktigt att odlingslandskapet hålls öppet och att 
närområdena till fornlämningarna hålls fria från annan exploatering. E4:ans nya stäckning genom 
riksintresset har dock påverkat läsbarheten i landskapet genom att det fysiska och visuella 
sambandet mellan centralområdet och områdets västra del med Ljungan har delats.  

Fornlämningarna  

Området är mycket rikt på fysiska lämningar som speglar platsens långa historia, och många 
lämningar är monumentala vilket talar för områdets status. Landhöjningens påverkan i området har 
haft en stor betydelse för lokaliseringen av gårdar och gravar. De anlades längs med den dåtida 
strandlinjen med det för järnåldern karaktäristiska bosättningsmönstret med gårdar och gravar i 
nära anslutning till varandra. Storhögarna från äldre järnålder anlades på markerade uddar mot 
havet och älvens utlopp. De yngre gravarna placerades längs den dåtida älvbrinken intill den viktiga 
farleden. Detta är fortfarande tydligt avläsbart. Genom området rinner en liten bäck som tidigare 
rymde en förgrening av Ljungan; denna förgrening, kvisslet, har troligen varit seglingsbar under 
större delen av järnåldern. I dagens landskap ligger majoriteten av gravarna i anslutning till 
åkermarkerna eller på impediment i den öppna odlingsmarken. Några ligger uppdragna mot eller i 
skogsmarkerna.  

Storhögar och gravfält 

Det finns över 100 registrerade järnåldersgravar inom riksintresseområdet och de flesta syns väl i 
landskapet. Det är framförallt gravar i form av gravhögar och stensättningar. De synliga 
fornlämningarna berättar om mänsklig aktivitet med betoning på begravningstradition, 
bosättningsmönster, religionsutövande och kommunikationer.  

Gravarna är ensamliggande, samlade i grupper eller i större gravfält. Här finns flera storhögar, det 
vill säga gravhögar större än 20 meter i diameter. Två av högarna har dessutom en diameter över 30 
meter, och går därmed under den generella beteckningen kungshögar. Flera av de ensamliggande 
gravarna kan ursprungligen ha ingått i gravgrupper eller gravfält, i och med att många gravar har 
förstörts genom seklerna. En del av de gravar som idag ligger i den brukade åkermarken har 
överodlats, vilket medfört att konturerna av gravarnas överbyggnad har suddats ut och att den sten 
som gravarna innehållit har plöjts ut över åkern. Oftast kan dock gravens underliggande, centrala 
delar finnas kvar trots att den största delen av gravmonumentet har försvunnit. Så har varit fallet vid 
nyare undersökningar i området, då hittills okända gravar påträffats i anslutning till kända, väl 
synliga gravar. 

I riksintressets norra del, intill E4 och vid vägskälet till Kvissleby ligger en stor gravhög som kallas 
Tingstagärdesbacken. Den är 38 meter i diameter och 5 meter hög och kan ses som en galjonsfigur 
till riksintresseområdet. Ursprungligen låg två stora gravar bredvid, men de grävdes bort på slutet av 
1800-talet och 1919 när man byggde vägen och järnvägen. Gravarna daterades till 400-talet efter Kr. 
Innehållet från både dessa gravar och grävningar på gravfältet på Prästbordets mark, visar på handel 
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med kontinenten. Man fann bland annat bronskittlar från Rhenlandet och fragment av glasbägare 
och guldmynt från Romarriket.  

I gränszonen mellan villabebyggelsen i Nolby och det öppna odlingsområdet ligger Norrlands största 
gravhög. Den är 40 meter i diameter och 6 meter hög, ett imponerande minnesmärke. Precis som i 
andra likartade områden, till exempel Högom, är dessa monumentala gravar uppförda till minne av 
familjemedlemmar från en betydande stormans- eller hövdingagård.  Generellt verkar både kvinnor, 
barn och män ha kunnat tillägnas denna typ av gravar under järnåldern.  

Även om området förefaller ha en mycket stor mängd gravar så speglar de bevarade gravarna endast 
en minioritet av befolkningen här under järnåldern. Det totala befolkningsunderlaget har varit 
mycket större. Utifrån beräkningar som gjorts kan i princip bara en person per generation ha 
gravlagts på gårdens egna gravfält. Skälet att en individ fick en tydligt markerad grav var förmodligen 
hög status, medan de allra flesta fått en enklare grav utan synlig markering ovan mark.  

Boplatser och husgrundsterrasser 

Det finns inga hus från järnåldern bevarade men husgrundsterrasser efter de långhus som då var 
vanliga kan finnas kvar i terrängen. De är platåliknande, vanligtvis mellan 10-30 meter långa och 7-
10 meter breda, och ofta är en eller flera kanter stensatta. Ibland kan man se gropar på den plana 
ytan, vilket är rester efter stolphålen till de stolpar som bar upp taken. Husen under järnåldern var 
vanligen avlånga, med boningsdel, ladugård, stall och förrådsutrymmen under samma tak.  Sådana 
här uppbyggda terrasser brukar i Norrland dateras till den äldre och mellersta delen av järnåldern. 

Under järnåldern begravdes de döda i anslutning till gårdarna. Lämningarna efter 
järnåldersgårdarnas bebyggelse är ofta bortodlade eller förstörda genom att generationer av ny 
bebyggelse har anlagts på samma plats. Ofta hittar man boplatslämningar under gravarna, och ofta 
finns även relativt välbevarade boplatslämningar under exempelvis ploglager i åkermarken. I 
området finns endast en känd husgrundsterras men undersökningar och boplatsfynd i området visar 
på fler huslämningar som inte är synliga ovan mark idag.  Husgrundsterrassen i skogssluttningen vid 
Västbovägen är ovanligt stor, 47 meter lång och 10 meter bred. Intill ligger också tre gravhögar, vilka 
kan vara rester av gårdens egna gravfält eller en utlöpare av det större gravfältet sydöst om vägen. 

Undersökningar under 2000-talet 

Inför byggandet av den nya E4-sträckningen och den nya informationsplatsen om områdets historia 
har en mängd nya fynd registrerats. Fynden dateras från äldre romersk järnålder till historisk tid. 
Man har dokumenterat boplatslämningar och en eventuell offerplats vid Kaptensdalen. Vid den nya 
informationsplatsen undersöktes två gravar som nästan var bortodlade. Väl värda att 
uppmärksamma är de två gravklot som hittades i dessa gravar. Tidigare fanns endast ett känt 
gravklot från området. Detta låg på toppen av en gravhög som i slutet av 1800-talet grävdes bort; 
gravklotet togs dock tillvara och flyttades till kyrkan i Njurunda. Ett gravklot är en rund, oftast 
relativt platt större sten som ibland är ornerad. Två av gravkloten från riksintresseområdet är 
ornerade med ett inhugget kors. Från Mellansverige och Norge finns många exempel på att 
kvinnogravar från denna tid märkts ut med ett sådant kors.   

De nya fynden kompletterar och stärker områdets komplexitet och ger en bredare bild av 
förhistoriens människor och deras värld. 
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Runstenen Burestenen 

Intill Tunavägen inte långt från sin ursprungliga plats står den så kallade Burestenen. Burestenen är 
den mest välbevarade av länets runstenar. I länet finns endast 14 hela eller fragmenterade runstenar 
och utöver dessa så skall det ha funnits en handfull till som idag är försvunna.  

En runsten är en omsorgsfullt utvald sten där en runristare huggit in runor. De var troligen även 
målade men tidens tand har nött bort all färg. På Burestenen finns en orm- eller drakslinga med 
runor och centralt på stenen ett kors. Runinskriften lyder i översättning till nusvenska:” Barksven 
och Sigfast och Fride reste denna sten efter Bure, sin fader. Men Fartegn märkte”. Johannes Bureus, 
som var landets förste riksantikvarie på 1600-talet, använde texten för att koppla ihop sin 
släkthistoria med Bureätten. När Linné gjorde sin norrländska resa år 1732 band han sin häst vid 
stenen för att sedan klättra upp på Nolbykullen. 

Stenen är liksom de flesta av Medelpads runstenar rest i mitten av 1000-talet. Forskarna är relativt 
överens om att de flesta runstenar från 1000-talet i första hand bör ses som kristna monument. De 
har ett samband med att kristendomen antogs i bygderna och på så vis blir stenen en symbolisk 
koppling mellan järnålder och medeltid. Runstenarna var inga gravstenar kopplade till en grav, utan 
istället en sorts minnesmonument. När någon hade dött, lät de efterlevande resa en sten till den 
avlidnes minne. Ofta finner man dessa runstenar intill vägar och andra kommunikationsleder som 
t.ex. broar och vadställen eller andra viktiga samlingsplatser där de kunde ses och läsas av många.  

Kvissle kapell  

Vi vet väldigt lite om kristendomens inträde i regionen, men mycket talar för att den första 
missionen kanaliserades genom det högsta skiktet i samhället, det vill säga den jordägande eliten. 
Kristendomen lär inledningsvis främst ha angått en liten, priviligierad grupp i samhället och den 
världsliga och religiösa makten torde ha gått hand i hand. Kyrkobyggandet har krävt stora resurser 
och det talar också för att det var samhällets elitskikt som måste ha initierat och bekostat 
kyrkobyggen på eller i anslutning till sina gårdar. Kapellet i Kvissle kan ha anlagts redan under 1100-
talet som en egenkyrka till byggherren och hans familj, och måste åtminstone tidvis under 
övergången till och under medeltid ha haft begravningsrätt. Den ligger också på prästbolets mark 
vilket tyder på att den och markområdet någon gång under historien skänkts till kyrkan. 

Ruinen efter kapellet är av tuktad gråsten och har en romansk planlösning med kor i öster.  Den har 
anlagts på en moränhöjd strax intill den gamla Norrstigen som löper parallellt med den bäck som 
utgör resterna av en äldre älvfåra. Byggnaden är inte stor och kan inte ha inrymt någon stor 
församling. Den har använts fram till reformationen under 1500-talet.  Fynd från arkeologiska 
undersökningar på 1930- och 1990-talen visar att platsen använts för jordbegravningar redan under 
vikingatid och äldre medeltid. Vid undersökningar på 1990-talet påträffades inuti och under kapellet 
pärlor av glas och guldfolie samt ett silverhänge från 900-talet. Alla dessa fynd dateras till vikingatid, 
det vill säga perioden strax före kapellets uppförande. Man hittade också två liksidiga järnkors som 
troligen härrör från äldre medeltid. Ben från åtminstone 16 individer varav minst 8 spädbarn 
påträffades i och intill ruinen.  

Den religiösa anknytningen är tydlig på platsen med såväl kapell, begravningar samt kopplingen till 
kristna gravar i anslutning till förhistoriska gravar och boplatslämningar. På platsen finns en 
bebyggelsekontinuitet mellan järnålder (förkristen tid) och medeltid (kristen tid).  
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Prästbordet och Gamla ortnamn  

Cirka två km norr om kapellet finns ruinerna efter den äldsta sockenkyrkan, Njurunda gamla kyrka. 
Den är troligen byggd på 1200-talet och kan vara samtida eller yngre än kapellet. Prästgården var 
dock förlagd i Nolby eller Tuna som platsen då kallades. En stor del av riksintresset ligger på 
fastigheten Njurunda Prästbol vilket betyder att marken har tillhört kyrkan. Fram till slutet av 1200-
talet var det vanligt att prästen levde under stormännens beskydd men med tiden kom nya lagar där 
de jordägande bönderna var tvungna att hålla med gård och mark. Prästgården låg mitt i området på 
Tuna gamla tomt. Den övergavs under 1930-talet och husen revs på 1950-talet.  

Tunanamnen är mycket omdiskuterade inom den nordiska namnforskningen och härrör troligen 
från äldre järnålder. Enligt forskare hör ordet ”tun” samman med en inhägnad handelsplats eller en 
befäst plats, något som förstärker bilden av riksintresseområdet som centralort både för politisk och 
religiös makt med rötter i den äldre järnåldern. 

Norrstigen 

Delar av den gamla Norrstigen går genom riksintresseområdets östra del och intill flera av gravfälten 
och kapellruinen. Norrstigen var den stora kommunikationsled som landvägen knöt samman 
Norrlands kustland med södra Sverige. Norrstigen är känd sedan 1200-talet utifrån 
resebeskrivningar och omnämns med namn i Hälsingelagen som är från 1300-taltets början. Från 
början var det en ridväg, som under 1600-talet fick status som landsväg. Med tanke på hur vägen 
delvis löper intill gravarna och kapellet så kan den ha ett ännu äldre ursprung. Den del av Norrstigen 
som går genom området heter än i dag Gamla vägen.  


