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Figur 1. Utdrag ur digitala översiktskartan. Undersökningsområdet är markerat med rött. 
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SAMMANFATTNING 
Länsmuseet Gävleborg har gjort en arkeologisk förundersökning genom 
schaktövervakning i fornlämning Hudiksvall 23:1, på Nya kyrkogården inom 
fastigheten Sofiedal 8:19, Hudiksvalls kommun. Fornlämningen utgörs av 
Hudiksvalls äldre stadsläge.  

Arbetet utfördes inför anläggandet av en sandficka inom kyrkogården, efter 
beslut av Länsstyrelsen (Lst dnr 431-6422-15). Kostnadsansvarig var 
Hudiksvallsbygdens församling. Arbetet utfördes den 17 november 2015. 

Utredningsområdet var cirka 10×6 meter stort och inom ytan gjordes åtta 
undersökningsschakt. Schakten dokumenterades, mättes in med hjälp av GPS 
och fotograferades. I ett par av schakten framkom tegel, taktegel och recent 
material. I schakten framkom inga anläggningar, kulturlager eller fynd. Inga 
ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga.   

Figur 2. Utredningsområdet markerat med rött. Omkringliggande forn- och kulturlämningar 
markerade med blått. 
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INLEDNING 
Länsmuseet Gävleborg har på uppdrag av Hudiksvallsbygdens församlingar 
utfört en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning på Nya 
kyrkogården inom fornlämning RAÄ 23:1 i Hudiksvalls stad. Arbetet 
föranleddes av schaktning inför anläggandet av en sandficka, det vill säga en 
upplagsplats för sand, vid en parkering inom kyrkogården. Arbetet utfördes den 
17 november 2015 av Inga Blennå, efter beslut av Länsstyrelsen Gävleborg (Lst 
dnr 431-6422-15). 

MÅLSÄTTNING OCH METOD 
Syftet med förundersökningen var att kontrollera om anläggningar, kulturlager 
eller fynd fanns bevarade på platsen för grävningen. Undersökningsytan var 
cirka 10x6 meter stor. Förundersökningen utfördes i form av övervakning vid 
upptagande av undersökningsschakt inom undersökningsytan. Schakten mättes 
in med GPS, fotograferades och beskrevs. Samtliga schakt hade en likartad 
struktur, för att tydliggöra detta ritades en sektion från ett av dem.  

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Staden Hudiksvall ligger i Hudiksvallsfjärdens inre del med en reguljär hamn. 
Det äldre stadsläget ligger i höjdläge nordväst om Lillfjärden, den numera 
uppgrundade vattenspegel som tidigare utgjorde hamnen i fjärdens innersta del. 
Hudiksvall fick stadsprivilegier år 1582 av Johan III. Staden byggdes på de två 
byarna Hudik och Vallens mark. Byn Vallen har troligen legat nordväst om 
Lillfjärden och söder om Hornån, i närheten av Nya kyrkogården och Kullen, 
medan byn Hudik varit belägen norr om Lillfjärden och Hornån. Precis var det 
äldsta läget för Hudiksvall legat är okänt men platsen har sannolikt legat i 
närheten av Hornåns mynning i Lillfjärden. Vid 1640-talets början flyttades 
staden mot söder till det nuvarande läget vid sundet, där dagens centrum 
fortfarande finns (Hagåsen 2014:29f). En geometrisk avritning från år 1642 
visar att staden flyttat till det nya läget men den gamla kyrkan ligger fortfarande 
kvar på sin ursprungliga plats (V22-1:v1:17-23).  Den nuvarande Jakobs kyrka 
började byggas året därpå (Rodenstam 1955:5).  

Namnet Hudiksvall (Hudenswald) finns omnämnt år 1531. Troligen har namnet 
tidigast avsett en hamn i Lillfjärden nära byn Vallen. Stadens äldsta kyrka och 
större delen av bebyggelsen uppfördes på byns mark. Bynamnet utgör numera 
stadsnamnets efterled och den nu försvunna byn Hudik ingår i förleden. Namnet 
Hudiksvall bör betyda ’den bebyggelse Vallen som hör till (ev. ligger nära) byn 
Hudik’ eller ’den ”vall”, den släta gräsmark, som hör till byn Hudik’ (SOL 
2003:133).   

I Hudiksvall finns flera ytor med stadslager efter äldre stadslägen, RAÄ 1:1 och 
23:1. RAÄ 23:1 utgör stadens äldsta läge och består av två större ytor. Inom den 
södra av dem finns en kyrkogrund efter stadens äldsta kyrka som enligt uppgift 
byggdes år 1590 (RAÄ 20:1). Inom området finns också ett område med 
bebyggelselämningar (RAÄ 21:1). RAÄ 1:1 utgör det stadslager som bildats 
efter flytten vid 1640-talet till det nuvarande läget.  

Tidigare arkeologiska undersökningar i Hudiksvalls stad har endast gjorts vid 
enstaka tillfällen. I början av 1990-talet utförde Länsmuseet en efterunderökning 
av RAÄ 21:1 inom 23:1. Undersökningen gjordes i syfte att dokumentera 
bebyggelselämningar och kulturlager som framkommit i samband med ett 
schaktningsarbete. Vid undersökningen dokumenterades två husgrunder, samt 
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fyndmaterial bestående av tegel, keramik, glas, spik, kritpipor och obrända ben 
(Hovanta 1992). Riksantikvarieämbetet utförde år 1987 en förundersökning vid 
byggandet av Glysisvallens ishall. Äldre odlingsytor framkom men däremot inga 
bebyggelselämningar (Mogren 1987).   

Figur 3. Utredningsschakten numrerade och markerade med rött. Utredningsområdet 
markerat med ljusare rödfärg.     

RESULTAT 
Undersökningsytan var cirka 10x6 meter stor och totalt grävdes åtta 
undersökningsschakt inom denna. Schakten var 1,8–3×0,7–1,3 meter stora och 
0,3–0,6 meter djupa. Schakt 1 och 3–7 innehöll gråbrun mjäla som övergick i 
steril grå mjäla. Schakt 2 och 8 innehöll brun mjäla respektive matjord. I schakt 
2 och 3 framkom tegel, taktegel och recenta föremål som gravljus av plast och 
metallförpackningar. I schakten framkom inga anläggningar, kulturlager eller 
fynd. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga.   
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Figur 4. Västra sidan av schakt 3. Foto: Inga Blennå. 

Figur 5. Översiktsbild från nordöst med schakt 2 i förgrunden. Foto: Inga 
Blennå.  

FÖRSLAG TILL VIDARE ÅTGÄRDER 
Länsmuseet anser att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga i samband med 
schaktningsarbetet, förutsatt att sandfickan anläggs i det läge som 
förundersöktes. Om ytterligare schaktningsarbeten behöver göras inom 
fornlämningen ska förnyad kontakt tas med Länsstyrelsen.    
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
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Beslutsdatum: 2015-11-06 
Länsmuseet Gävleborgs dnr: 2605/320 
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Projektledare och arkeologisk personal: Inga Blennå 
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BILAGA 1. SCHAKTBESKRIVNING 
 

Schakt Längd m Bredd m Riktning Djup m Beskrivning Fynd 

1 2 0,8 NÖ-SV 0,6 Gråbrunt 0,2-0,4 m tjockt lager 

mjäla. Inslag av 0,1-0,3 m 

stora stenar. Ett par större,  

0,9 m stora, stenar ligger löst 

påförda i lagret. Övergår i 

ljusbrun, steril mjäla. 

 

2 3 0,7 NV-SÖ 0,6 Omrörd mörkbrun mjäla med 

inslag av recenta föremål.  

Tegel, taktegel 

samt föremål som 

gravljus av plast 

och metall-

förpackningar. 

3 2,5 0,7-1,3 NNÖ-SSV 0,45-0,6 Gråbrunt 0,2-0,4 m tjockt lager 

mjäla. Sparsamt inslag av  

0,1-0,4 m stora stenar och 

recenta föremål. Övergår i  

grå steril mjäla. 

Tegel och 

taktegel. 

4 2 0,8 NÖ-SV 0,6 0,1-0,15 m tjockt lager brungrå 

mjäla. Övergår i grå steril 

mjäla.  

 

5 1,8 0,8 N-S 0,5 0,1-0,15 m tjockt lager gråbrun 

mjäla. Övergår i grå steril 

mjäla. 

 

6 1,8 0,7 ÖSÖ-VNV 0,5 0,05-0,1 m tjockt lager gråbrun 

mjäla. Övergår i grå steril 

mjäla. 

 

7 2,5 0,8 ÖNÖ-VSV 0,6 0,05-0,1 m tjockt lager gråbrun 

mjäla. Övergår i grå steril 

mjäla. 

 

8 2 0,8 NÖ-SV 0,3-0,5 Brun homogen matjord.  
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BILAGA 2. PROFILRITNING 

 

Profil västra sidan av schakt 3. Skala 1:20. 

1. Gråbrun mjäla  
2. Grå steril mjäla 

 





 

 

 
  



 

  

 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG, BOX 746, 801 28 GÄVLE.·TEL 026-65 56 00. WWW.LANSMUSEETGAVLEBORG.SE 

 BESÖKSADRESS: SÖDRA STRANDGATAN 20, GÄVLE 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E500200027005B004D0069006E007300740061002000660069006C00730074006F0072006C0065006B005D0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D002000E400720020006C00E4006D0070006C0069006700610020006600F6007200200061007400740020007600690073006100730020007000E500200073006B00E40072006D002C0020006900200065002D0070006F007300740020006F006300680020007000E500200049006E007400650072006E00650074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


