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Norra Alnön [Y 11]
Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena
inom riksintresset.

Id: Y 11
Namn: Norra Alnön
Kommun: Sundsvall
Socken: Alnö
Huvudsaklig karaktärstyp: Centralbygd
Andra karaktärstyper: Fornlämningsmiljö,
Bymiljö, Kyrkomiljö

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018-01-02:
Motivering:
Centralbygd där fornlämningsområden och bymiljöer visar på en lång kontinuitet. Ett av Medelpads
mest framträdande järnålderscentrum. Bygden har under medeltiden och framåt utvecklats vidare
genom agrar bebyggelseexpansion och bildande av ett sockencentrum kring kyrkan. Det forntida
bosättningsmönstret har levt kvar genom generationer och kopplingen mellan järnålderns gravar och
dagens gårdsbebyggelse är tydlig. Områdets bevarade äldre vägar binder samman byarna och möts
vid kyrkoplatsen som utgjort bygdens samlingsplats under mycket lång tid. De gamla ortnamnen
med rötter i järnåldern förstärker områdets historiska betydelse.
Uttryck för riksintresset:
Det öppna odlingslandskapet. Järnålderns gravar, ensamliggande eller samlade i gravfält i
landskapets höjdlägen. Det ålderdomliga bebyggelsemönstret i områdets västra delar, där den äldre
bebyggelsen ligger i nära anslutning till järnålderns gravar. Lämningar efter bebyggelse och odling
från historisk tid i form av till exempel äldre husgrunder, jordkällare och röjningsrösen. Den
bevarade äldre jordbruksbebyggelsen, huvudsakligen från 1800-tal och tidigt 1900-tal, som är
placerad i höjdlägen i kanten av odlingsmarken och i nära anslutning till vägarna. De äldre, smala
vägarna som följer topografin och binder samman bebyggelsen inom området. Kyrkoplatsen vars
långa kontinuitet som samlingsplats speglas genom lämningar efter en järnåldersgård med gravfält,
den medeltida kyrkan och kyrkan från 1890-talet.
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Utbredning och landskap: Området omfattar den norra delen av Alnön. Alnön har en hög profil
med flacka stränder. Landskapet är kuperat med mosaikartad odlingsmark i framförallt dalgångarna.
Det är relativt tätbebyggt med bostadsbebyggelse i den västra delen och en glesare bebyggelse längs
vägarna.

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:
Odlingslandskap: Samlingsbegrepp för landskap präglat av lantbruk. Odlingslandskapet
innefattar herrgårdar, byar och gårdar med dess transportvägar, arbetsställen och
produktionsmarker, såsom åkrar, ängsmark, betesmark, bondeskog, vattendrag, våtmarker och
sjöar. Kulturhistoriskt betingade urval i odlingslandskapet kan vara ettdera Slättbygd, Dalgångsbygd,
Mellanbygd eller Skogsbygd eller Fjällbygd.
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Riksintressets värden:
•

Ett agrart landskap där fornlämningar och bebyggelse talar för en lång kontinuitet av
jordbruksbygd.

•

Ett av Medelpads viktigaste järnålderscentra med ett stort antal gravar i karaktäristiska lägen i
landskapet.

•

Kyrkoplatsen som knutpunkt för socknen där de båda kyrkorna från 1200-talet respektive 1890
-talet knyter ihop forntid, medeltid och historisk tid.

Riksintresset Norra Alnön är ett område som präglats av jordbruk sedan äldre järnåldern. Alnöns
strategiska läge intill Alnösundet med närheten till Indalsälvens utlopp och de bördiga dalgångarna
på fastlandet har varit en gynnsam förutsättning för bosättning och jordbruk.
Ett fåtal fynd från stenåldern och några bronsåldersrösen visar att Alnön varit bebodd under hela
forntiden. På grund av den stora mängden gravar från järnåldern, framförallt koncentrerade till
Alnöns nordvästra del, kan man ana en stark expansion och en större etablering under denna tid.
Järnålderns gravar ligger i höjdlägen på mark som var otjänlig för odling. I samma läge och i nära
anslutning till gravarna ligger de äldre gårdarna och byarna vilket talar för att det forntida
bosättningsmönstret levt kvar genom generationer och långt fram i historisk tid. Den bevarade
jordbruksbebyggelsen från främst 1800-tal och tidigt 1900-tal tillsammans med gravarna och de
öppna odlingsmarkerna gör att vi även i dagens landskap kan uppleva Alnöns långa konitinuitet som
jordbruksbygd.

Ett nät av äldre vägar som slingrar sig igenom det kuperade odlingslandskapet binder samman
byarna och möts vid kyrkoplatsen. Här finns den medeltida kyrkan från 1200-talet och kyrkan från
1896 på var sida om vägen. På platsen finns också lämningar från en järnåldersgård med tillhörande
gravfält. Kyrkorna och fornlämningarna på platsen talar för att det varit en betydelsefull
samlingsplats för bygden sedan 500-talet.

Så här syns riksintressets värden i landskapet:
Riksintresset Norra Alnön har en stor mängd kulturhistoriska värden som är synliga i det fysiska
landskapet och som på ett pedagogiskt sätt berättar om Alnöns utveckling och historia. Det är
fornlämningar, bebyggelse från olika tidsepoker, odlingsmarker och vägar. För att det fortsatt ska
kunna gå att avläsa riksintressets värden är det viktigt att värna om att landskapet hålls öppet och att
de gamla vägsträckorna bibehålls.
Det finns också icke visuella spår som markerar områdets betydelse genom generationer. Gamla
ortsnamn och skriftliga källor berättar om socknens långa och förmögna historia. Flera byar har
namn som talar för att de är mycket gamla. Ortnamn som Vi och Hof brukar förknippas med de
helgedomar eller heliga platser där man dyrkat asatrons gudar. Sådana exempel kan vara byn Hovid i
norra delen av området och byn Vi strax söder om riksintresseområdet. Många av ortnamnen på
Alnön kan kopplas till de gamla järnåldersgårdarna, till exempel de ortnamn som slutar med
ändelsen -sta (ställe eller plats) Förleden i bynamnet är ofta ett förnamn som kan syfta på den person
som röjde marken och byggde gården. Exempel på sådana ortnamn i området är Gista, Närsta och
Vränsta.
Skriftliga källor berättar att Alnö och Skön var de socknar som inbringade mest skatt i hela Medelpad
vilket också talar för områdets betydelse från järnålder till medeltid.

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 90 00

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av riksintresseområden för kulturmiljövården under 2015. För mer information eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

4

Järnålderns fornlämningar i landskapet
De synliga lämningarna från järnåldern består framförallt av gravar. De flesta är högar och
stensättningar, ensamliggande, samlade i grupper eller i större gravfält. Här finns också två
storhögar. Flera av de gravar som i dag ligger ensamma kan dock ursprungligen ha ingått i
gravgrupper eller gravfält, då många gravar har odlats eller grävts bort under århundradena.
Den största koncentrationen av järnåldersgravar finns vid byarna Röde, Gista, Närsta och Vränsta.
Där finns över 100 högar och stensättningar samt ett par terrasser som kan vara grunder efter
järnåldershus. Här syns tydligt kopplingen mellan järnåldersgården och dess närhet till gravarna.
I Röde finns två storhögar. De visar på att någon som tillhört det högsta sociala skiktet under
järnåldern varit bosatt på platsen. Storhögar är ofta strategiskt placerade nära vattenleder. En
tolkning är att det goda handelsläget gjorde att en maktelit kunde behärska in- och utfarten till
vattenvägen mot inlandsbygderna och därigenom skaffa sig både inflytande och välstånd.
De flesta gravarna ligger på stenigare mark som inte varit lämplig för odling, oftast i anslutning till
nuvarande bebyggelse, på tomtmark eller i kanten av den öppna odlingsmarken. På flera platser är
fornlämningarna tätt samlade och syns tydligt i landskapet. I nära anslutning till gravarna har
järnålderns gårdar legat. Stora delar av dessa lämningar är ofta bortodlade eller på annat sätt
förstörda genom århundraderna när ny bebyggelse har anlagts på de gamla gårdsplatserna. Vid
arkeologiska undersökningar skulle man dock kunna stöta på bevarade lämningar under mark, till
exempel under ploglagret i åkermarken.
Området har en stor mängd gravar men dessa speglar endast en minioritet av befolkningen under
järnåldern. Man kan anta att endast någon person per generation har gravlagts på gårdens 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.
Medeltiden på norra Alnön
I den sydvästra delen av riksintresset ligger kyrkplatsen där Alnö gamla och nya kyrka är uppförda
på var sida om vägen som leder upp mot Röde. Vid Alnö gamla kyrka finns också resterna av en
järnåldersgård med tillhörande gårdsgravfält. De medeltida kyrkorna uppfördes vanligtvis på platser
som fungerade som centrum för bygden vilket talar för att det var en viktig mötesplats redan innan
uppförandet av kyrkan på 1200-talet.
Alnö gamla kyrka har ett för de medeltida kyrkorna karaktäristiskt läge i landskapet där den ligger på
höjden, väl synlig från vattnet och med utsikt över Alnöfjärden och Skön på fastlandet. Den
medeltida kyrkan är uppförd under den första hälften av 1200-talet. Det är en vitputsad
gråstenskyrka med högt sadeltak. Alnö gamla kyrka är den enda av de medeltida kyrkorna i länet
som har sin grundform bevarad; långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster. I bogårdsmuren
som omger kyrkan finns en fyrkantig grund som man tror är resterna av en gammal kastal
(medeltida försvarstorn) som ursprungligen var lika hög som kyrkan.
Alnö nya kyrka uppfördes 1896. Det är en tegelkyrka i nygotisk stil och ett typiskt exempel på
kyrkobyggnader från sin tid. Befolkningsmängden på Alnön ökade under 1800-talet och den
medeltida kyrkan var inte längre stor nog, en ny kyrka invigdes 1862 men brann ned 1888. Alnö nya
kyrka uppfördes under sågverksepokens storhetstid på Alnön då befolkningen ökade mycket snabbt.
I Alnö nya kyrka finns Alnöfunten, ett spännande föremål som också berättar om kopplingen mellan
järnålder och medeltid. Dopfunten i trä är ett unikt konstverk från kristendomens inträde i Norden.
Den är daterad till omkring 1210-1220 och dess formspråk har en blandning av fornnordiskt
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bildspråk och romansk ornamentik, både förkristen och kristen symbolik.
Det agrara landskapet
I de västra delarna av riksintresset, runt Röde, Båräng, Närsta och Gista, är det särskilt tydligt hur
den äldre bebyggelsen ligger placerad i samma lägen som järnålderns gårdar. Precis som järnålderns
gravar ligger de äldre gårdarna och byarna i landskapets höjdlägen på mark som inte varit lämplig
för odling. I detta område brukas åkermarkerna ännu. Området är delvis betat och vårdat så
fornlämningarna syns tydligt. Från bylägena på höjderna ovan Gistadalen får man en samlad vy över
odlingsmarken i dalgången, över fornlämningarna och över det sena 1800-talets och tidiga 1900talets jordbruksbebyggelse på de omgivande höjderna i landskapet.
Från kyrkplatsen leder en äldre väg österut mot byn Ås. Längs med vägsträckan finns ett antal äldre
gårdar omgivna av mindre odlingsmarker. Invid vägen ligger också Smedsgårdens naturreservat, ett
reservat där den rika floran är ett resultat av att jorden har brukats med slåtter och äng under flera
hundra år. De torra och torftiga backarna har betats och den fuktiga jorden i svackorna har skötts
som ängsmark och slagits med lie. Reservatet har ett stort värde också för riksintresset då det ger en
bild av hur det äldre agrara landskapet såg ut innan jordbruket förändrades med större
odlingsenheter och moderna maskiner. Byn Ås ligger på en brant sluttning med gårdarna placerade
längs vägen. Från byn har man utblick över det öppna och flacka odlingslandskapet i nordöst. I byn
Pottäng ligger gårdarna samlade kring en vägkorsning. Det höga läget skapar långa utblickar över det
öppna odlingslandskapet nedanför byn. Vägsträckan norrut från Pottäng slingrar sig ner från höjden
och genom det flacka odlingslandskapet.
Ett karaktäristiskt drag för de äldre gårdarna och byarna inom riksintresset på norra Alnön är just
hur bebyggelsen ofta ligger i nära anslutning till de smala och slingrande vägarna som bryter igenom
landskapet. Det är ett kuperat odlingslandskap där vägarna följer topografin och binder samman
byarna. I ett par byar, Röde och Ås, går vägen till och med genom några gårdar.
Typiskt för den norrländska bondgården på 1800-talet var ett stort antal hus på varje gård, ett för
varje funktion. Det är många gårdar inom riksintresset som har flera och välbevarade bostadshus och
ekonomibyggnader. Gårdarna med många bevarade ekonomibyggnader skapar en myllrande
gårdsbebyggelse där gränserna mellan fastigheterna blir vaga, vilket är typiskt för den äldre
bystrukturen. I en kulturmiljö av den här typen är ekonomibyggnader och uthus lika viktiga
komponenter i den byggda miljön som mangårdsbyggnaderna. Jordkällare, ladugårdar, brygghus,
vagnskjul och uthus blir därför viktiga värdebärare för riksintresset för att de äldre
gårdsstrukturerna fortsatt ska kunna upplevas. Den äldre jordbruksbebyggelsen har ett traditionellt
uttryck där boningshusen är färgsatta i ljusa kulörer eller falurött och ekonomibyggnaderna
övervägande är faluröda.
Runt om i landskapet finns stengärdsgårdar, odlingsrösen, jordkällare invid åkermark och
åkersholmar vilka är karaktärsgivande inslag i det agrara landskapet som berättar om äldre tiders
jordbruk. I området finns också exempel på torpställen placerade i mer perifera lägen, intill
skogsområdena.
En del byggnader har förändrats genom om- och tillbyggnader, utbytta fönster och liknande men det
övergripande intrycket är att bebyggelsen som helhet har bibehållit en ursprunglig karaktär. Flera av
byarna har förtätats med nya hus men i den del av riksintresset som illustrerar det agrara landskapet
har ny bebyggelse överlag följt det äldre bebyggelsemönstret. Det är den välbevarade
jordbruksbebyggelsen inom riksintresseområdet, det hävdade odlingslandskapet och det äldre
vägnätet som tillsammans skapar en upplevelse av hur trakten såg ut under en tidsperiod som var
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gynnsam för landsbygden och jordbruket.
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