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tecken i marken, om vad som skulle kunna
döljas i jorden efter så lång tid.

Tack till Indals Hembygdsförening och Indals
PRO som på ett så upplevelserikt sätt hade
arrangerat 100 årsjubiléet!
Text och foto: Arne Johansson

Den lekamliga jubileumsspisen bestod av
gravat älgkött, kålsoppa, osyrat kornbröd,
färskost (skir) och en mycket god rotfrukts-
gryta. Här är receptet!

ROTFRUKTSGRYTA, 4 personer
En kålrot, (två majrovor), fem morötter, två
palsternackor, två gula lökar, två purjolökar, salt
timjan, nejlika, vitpeppar.
Rotfrukterna ansas och skärs i stavar, skivor
eller tärningar. Hacka löken grovt.
Lägg rotfrukterna i en gryta och fyll med
vatten så att det precis täcker.

Tillsätt salt och kryddor. Koka i ca 20 minuter.
Receptet är hämtat ur boken: Tillbaka till
Medeltiden. Bonnier Carlsen. 2002.

Under en vidunderligt vacker solskenssöndag,
den 6 september, firades 100-årsminnet av
Stigeskattens upptäckt. Medeltida klädsel,
forntida attraktioner och mat efter gamla
recept bjöds dagen till ära vid Indals Hem-
bygdsgård.

Det har nu gått 100 år sedan drängen J. A.
Norman i Stige, Indal plöjde upp den största
norrländska silverskatten, hela 2000 mynt
med vikten drygt 3 kg! Det yngsta myntet är
från 1000-talet, vikingatid således.

Jubileumsfirandets höjdpunkt var bröllopet
mellan Cecilia Harlén och Johan Holmstedt,
som dagen till ära klätt sig i tidstypiska dräkter.
Vigseln följde  borgerliga ceremonier och
giftermålet stadfästes med att brudparet drack
ur en gemensam kalk.

De riktigt historiehungriga hade möjlighet att
få se platsen för den nu pågående
utgrävningen i Stige. Professor Per H Ramqvist
guidade vid älvnipan och visade på olika

INDAL I MEDELTID

Brudparet Cecilia Harlén och Johan
Holmstedt med barnen Hannah och

Hampus.

Johan Bellskog med dottern Kerstin
 och fjällkon Kulla.
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Ordf i Indals Hembygdsförening Karin
Jonsson(th) pustar ut efter en minnesrik

jubileumsdag.

Professor
Per H

Ramqvist

Indalssmeden
Vladic

Daniluk

OFÖRGLÖMLIGA
UTGRÄVNINGSRAPPORTER

Elever från Stige Skola  besökte i september
2003 den  pågående utgrävningen i Stige och
fick prova på att leta med metalldetektor. Här
är några oförglömliga elevrapporter om
utgrävningen.

Onsdag den 17 sep år 2003. Var alla killar i 5:an
nere vid gravhögarna vid älven och grävde med
arkeologerna vid gravhögarna. Jag Alex och Fred-
rik. Vi gick med metalldetektorn och då hittade
vi en spik sen gick vi hem.

Jag, Matilda och Johanna E var i en grupp. Vi
hittade inte något men vi hade roligt. Man lärde
sig mycket. Den andra gruppen hittade en kapp-
syl, en rostig spik. En annan grupp hade hittat
en glaspärla. Den var fin. Vi letade efter Stige-
skatten.

Tjejerna i min klass var med på en utgrävning
där dom hittade Stigeskatten. Vi delade upp vår
grupp i två delar. Den ena gruppen bestod av
jag, Isabella,
Antonia och Johanna U andra var resten av tjeje-
rna. Vi var med Per Ramqvist och en annan per-
son som jag inte minns. Vår grupp letade med
metalldetektor vi hittade en rostig spik, en kap-
syl och några porslin bitar. Dom andra hittade
ingenting. Sedan när man hade letat med metall-
detektor ett tag så fick vi leta med trädgårds-
spadar det var inte lika kul för man hittade ing-
enting. Dom andra gick till skolan lite tidigare,
samtidigt sökte jag, Lina och Isabella lite till, vi
hittade en bit ståltråd och kom för sent till ma-
ten.

Ledarduon inom Kultur & Fritid i
Sundsvall Christin Strömberg(tv) och

Margareta Johansson

Nästa Manusstopp:
2/2 2004
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Sommarens grävning i Indal gav mersmak!
Nu planerar vi en studie och praktisk utgrävningsresa till det vikingatida Polen.
Vi förbereder oss under vintern med ett antal föreläsningar av b.la

- Arkeolog Lennart Forsberg
- Kulturvetare Katarzyna Forsberg
- Polska föreläsare (tolkas) m.fl
Låter det intressant?

Vill du hänga med på en ”resa bakåt i tiden”
så hör av dig till
Ann-Christine Norman 0692-104 64
Catrin Bertlin 0692-100 95

Föreningen för Lidens Släkt och Hembygdsforskning.

Grävningen i Vikingagraven!

Siw Åsén och Ann-Christine Norman
Foto: Catrin Bertlin


