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1 Inledning 

2011 erhöll Silvermuseet/INSARC forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond. 

Projekttiden är sex år och avslutas under år 2017. Forskningsprogrammets målsättning 

är att klarlägga och belysa landskapsutnyttjande och samhällsförändring i norra 

Norrlands kustområden under en tidsperiod då kulturlandskapet formades av jägare, 

fiskare, renskötare och bönder, vars etniska och kulturella identiteter inte kan översättas 

i dagens etniska kartbild. I ett tvärvetenskapligt samarbete över de arkeologiska, 

historiska och ekologiska ämnesfälten studeras sociala och ekonomiska strukturer och 

inter-regionala relationer från 600- till 1900-tal, och relateras till sentida 

identitetsprocesser i norra Fennoskandia.  

 

Undersökningsområdet har avgränsats till att omfatta gamla Västerbottens landskap, i 

stort sett motsvarande området nedom lappmarksgränsen inom Västerbottens och 

Norrbottens län. Insatsen kan indelas i ett antal delprojekt varav ett inriktas mot 

kustområdets agrara bebyggelse. Delprojektet kan vidare indelas i ekologiska och 

arkeologiska undersökningar. 

 

Den dominerande uppfattningen angående den fasta agrara bebyggelsens etablering i 

norra Västerbotten och Norrbotten är att den startar efter Nöteborgsfreden, 1323. Här 

stöder man sig på historiska belägg men också på avsaknaden av arkeologiska belägg 

för fast agrar bebyggelse före denna tidpunkt.  

 

Den första översikten över byarna i gamla Västerbotten får man genom Gustav Vasas 

jordebok från 1543. Här speglas en omfattande bebyggelse i kustlandet, bestående av 

över 2300 enheter (Nordlander 1990), sannolikt 10-15 000 invånare. Under 1600-talet 

framträder bebyggelsen på geometriska kartor.  

 

Så vitt man kan se det i dag är 1600-talets gårdsplatser antingen bebyggda eller finns i 

åkermark och är således till största delen förstörda. Detta gäller även de biologiska 

arkiven i anslutning till de äldsta byarna (förstörda främst genom utdikningar). 

 

Inom ramen för detta projekt har tre olika medeltida gårdsplatser delundersökts; Raä 

508 och Raä 621, Lövånger sn och Raä 343, Skellefteå sn (fig. 1). En publicering av 

Gustaf Hallströms utgrävningar i Björsbyn, Nederluleå sn, har också genomförts 

(Liedgren & Bergman 2015). På Raä 508, Lövånger sn, hade en mindre 

provundersökning genomförts 2003 av Lillian Rahtje 2003. I nedanstående görs en 

sammanfattning av de tre arkeologiska undersökningarna i Skellefteå och Lövånger 

socknar (Liedgren 2014a, 2014b, 2014c, 2015, 2016, Liedgren & Ramqvist 2017). 
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Fig. 1 Karta över Västerbotten med gårdsplatser 1666. Lantmäteriet, historiska kartor. 

På kartan är de undersökta gårdarna utmärkta. 

Ön, Degerbyn 

Böle by 
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2 Sammanfattning 

Delundersökningar har genomförts på tre olika senmedeltida gårdsplatser i Skellefteå 

och Lövånger, totalt omfattande 104 m
2
. Karteringar visar att gårdarna bestått av större 

och mindre bostadshus med spismurar. Husen på gården har inte varit arrangerade på 

samma regelbundna sätt som framträder på 1700-talets lantmäteriakter. På gårdsplatsen 

i Degerbyn påträffades några bitar fönsterglas som visar att man i någon mån haft 

glasade fönster åtminstone under 1500-talet. Förutom någon källargrund saknas spår av 

andra typer av byggnader som stall, fähus och förrådshus. Tegel har i tämligen stora 

mängder påträffats i husen, och även på gårdsplatserna i övrigt och det verkar som att 

man kanske redan på 1300-talet börjat tillverka tegel på gårdsnivå. Teglet har 

åtminstone använts till delar av eldstaden. Tegel hittades spritt inom gårdsplatserna ofta 

tillsammans med annat avfall. Avfallet verkar ha deponerats i närheten av bostadshusen. 

Den spridda förekomsten av tegel i samband med annat avfall antyder att det utgör 

material som lossnat från eldstaden och sopats ihop samt sedan kastats. I ett fall har 

tydliga belägg på brand påträffats i ett hus (husgrund 9A, Raä 343, Skellefteå sn).  

Nästan inga fynd än från gårdarnas aktiva brukningstid har påträffats, t.ex. saknas helt 

fynd av kritpipor. Fyndmaterialet domineras av artefakter av järn. Vanligast är smidda 

spikar, hästskosömmar och järnknivar. Bland knivarna förekommer bruksknivar men 

även bordsknivar varav en med bevarat skaft av ben/horn. Ett fynd av en gjuten 

ändknopp i kopparlegering visar att en del knivar varit försedda med sådana. Sparsamt 

med slagg från smide har påträffats. 

Älvsborgs lösen, 1571, visar att nästan alla gårdar under 1500-talet hade någon form av 

kopparkärl för att koka mat. Mycket få indikationer på sådana kärl har påträffats vid 

utgrävningarna, egentligen bara ett kopparfäste till en hank. Endast en av gårdsplatserna 

i Västerbotten, den i Degerbyn, visar att man använt kökskeramik. Keramiken består 

främst av yngre blyglaserat rödgods med ett mindre antal skärvor av stengods. 

Rödgodset har bestått av trefotsgrytor, skålar, supkoppar samt fat och skålar. Stengodset 

har utgjorts av importerade krus från norra Tyskland. Tre mynt har framkommit på två 

gårdsplatser: en klipping från början av 1520-talet (Raä 621) och två lågvalöriga mynt, 

från Johan III regeringstid (Raä 343). De sistnämnda med punsade hål som antyder att 

de varit upphängda som prydnader. Ett enstaka fragment av dryckesglas framkom i 

Degerbyn. På en gård i Böle (Raä 621) antyds hantverk bl. a. i form av klippta järnbleck 

som varit försinkade. I Böle påträffades också musikinstrument i form av an mungiga 

och delar av en trolig benflöjt. Ett udda fynd utgörs av en bit blått fönsterglas som 

antagits komma från Lövångers första kyrka. Ett annat märkvärdigt fynd är en liten bit 

hyttslagg från samma gård. 

På de tre gårdsplatserna hittades relativt rikligt med benfragment, främst brända ben. De 

obrända benen var i det stora hela i tämligen dåligt skick. Materialet domineras av nöt 

och får/get men med variationer mellan gårdarna. Till det kommer även en del svinben 

och enstaka hästtänder. På Raä 343, i Degerbyn, påträffades även ben av höna samt 

gnagspår efter hund. De vilda djuren på de undersökta gårdarna i Västerbotten utgör 
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endast en mindre andel. Liksom i Björsbyn (Liedgren & Bergman 2015) påträffades en 

jaktpil av järn i det stora huset i Degerbyn men även en trolig s.k. väckare, som använts 

vid säljakt på Raä 621, i Böle. Påfallande är också att mycket få fiskben har återfunnits. 

De utgörs av enstaka ben av gädda, abborre, strömming och karpfisk. Fisk måste dock 

ha ätits i stora mängder eftersom kyrkan påbjöd att man skulle avstå från kött många av 

årets dagar.  

De undersökta bosättningarna uppvisar olika storlekar på husen och skillnader i 

fyndmaterialen.  Detta indikerar skillnader i de senmedeltida gårdarnas ekonomiska 

status i Västerbotten, ett förhållande som även kan noteras i Älvsborgs lösen 1571. 

3 Syfte 

Syftet med undersökningarna har varit att brett lyfta upp kunskapen om de medeltida 

gårdsplatserna inom Västerbotten och Norrbotten. 

4 Inriktning och problemformuleringar 

Undersökningarna har inriktats på agrara gårdsplatser som varit i stort sett intakta och 

inte berörts av senare tiders åverkan. Genom studier av lantmäteriakter har också sådana 

lokaler valts som var övergivna när de första kartorna upprättades. Undersökningarna 

har främst inriktats på att försöka få ett grepp om husgrunderna samt även det 

avfallsmaterial som efterlämnats på gårdsplatsen, inte minst viktigt har benmaterialet 

varit.  

5 Metod 

På varje lokal har en kartering av lämningarna genomförts samt beskrivningar av 

lämningarna. Karteringarna har gjorts med måttband utifrån lokala koordinatsystem. 

Några punkter i koordinatsystemet har bestämts med GPS med hög precision (i den mån 

det varit möjligt då tät vegetation utgör ett hinder). En godtycklig fixpunkt har valts på 

varje lokal där sedan höjden har avlästs med RTK. Både vad gäller koordinatsystem och 

höjd är bara de avlästa värdena från Raä 621, Lövånger sn, som är riktigt tillförlitliga. 

På alla lokaler har gårdsytorna avsökts med metalldetektor där utslagen markerats på 

karteringarna. Vad gäller Raä 343, Skellefteå sn har vartannat utslag kontrollerats, vad 

gäller gårdsplatserna i Böle har alla utslag med metalldetektor kontrollerats.  

Vad gäller de undersökta ytorna i byggnadskonstruktioner har schakt dragits genom de 

centrala delarna. Dessa ytor har i regel undersökts i godtyckliga lager benämnda 

rensningsnivåer (Rn). Ytorna har fotograferats och beskrivits för undersökningarna. 

Sedan har ritningar, avvägningar, beskrivningar samt fotografering genomförts för varje 

nivå. Profiler har ritats genom alla anläggningar.  
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För att få ett grepp om avfallet, som förekommer på gårdsplatserna, har meterrutor 

utanför husgrunderna undersökts. Dessa har delvis valts med utgångspunkt i förekomst 

av mörkfärgad jord med rikliga förekomster av brända och obrända ben. 

6 Den agrara bebyggelsen 

Det är oklart när den fasta agrara bebyggelsen etablerades i Västerbotten och 

Norrbotten. Redan under yngre bronsålder finns indikationer på agrar bebyggelse med 

stolpburna hus (Lindqvist & Granholm 2016). Klara indikationer på fast agrar 

bebyggelse under folkvandringstid indikeras av pollenanalyser (Josefsson et al. 2016). I 

dag har den tidigare tolkningen av begreppet rökar i Erik av Pommerns skattebok från 

1413 (Sundström 1974, Tegengren 2015) omtolkats. Tidigare har man antagit att 

rökarna motsvarade gårdar men uppenbarligen är det istället skatteenhet om fyra bönder 

(Tegengren 2015:208). Man kan med utgångspunkt i detta komma till slutsatsen att 

antalet gårdar var ungefär lika på 1530-talet som 1413. Tegengren (2015) visar också att 

sockenbildningen troligen var klar 1335. I Gustav Vasas jordebok över Västerbotten, 

från 1543, upptas 2333 skattlagda gårdar (Nordlander 1990). Huvudparten av dessa 

gårdar var belägna inom ett några mil från kusten i anslutning till sedimentmarkerna vid 

älvar och vid sjöar.     

7 Beskrivning av de tre gårdsplatserna 

Två av de undersökta gårdsplatserna är belägna i Böle by (Raä 508 och Raä 621), i 

Bölesviken, några kilometer öster om Lövångers kyrka. Byn låg under senmedeltiden i 

en skyddad havsvik. Den ena lokalen (Raä 508) upptäcktes redan på 1950-talet och 

registrerades i FMIS i början av 1990-talet. Den är belägen nära Bölesviken på en 

sluttande beskogad avsats nedom Brattåkersberget och NV om Brattåkern. Brattåkern 

finns med på den första lantmäteriakten för Böle by, 1713. Fornlämningen utgörs av en 

oregelbunden åkeryta med tillhörande röjningsrösen och två små husgrunder i NÖ 

kanten av åkerytan (fig. 2). Åkerytan består av mörk kulturfärgad jord rikligt beväxt 

med örter som antyder kulturpåverkad mark. Rathje genomförde en mindre 

provundersökning här 2002 (Rathje 2003, 2005), som omfattade schakt genom 

spismursrösena i de två husgrunderna (1-2) och genom ett röjningsröse (4). 

Den andra gårdsplatsen är belägen ett par hundra meter NÖ om Raä 508. Den 

upptäcktes 2013 av undertecknad tillsammans med Per Ramqvist, försommaren 2013. 

Den är belägen på ett flackt kön ovanför Brattåkern. Inom ett 160 x 20-40 m stort 

område är ett 20-tal röjningsrösen, två husgrunder, ett spismursröse och en källargrund 

(fig. 3). Ingen bebyggelse är dokumenterad här på lantmäteriakterna. Däremot visar 

1785 års avvittringskarta en torpbebyggelse en bit bort. 

Den tredje gårdsplatsen är belägen i Degerbyn, Raä 343, Skellefteå socken. Den går 

under namnet ”Ön”. Älvsborgs lösen 1571 redovisar en ”Nils i Ön” som innehade 15 

mark koppar, 3 kor och 4 getter. Gården var under slutet av 1500-talet på tydlig 

nedgång jämfört med dess första hälft och verkar vara övergiven 1602 (Lundström 
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1985: 41ff). En geometrisk karta från 1699, visar att då brukas fortfarande åkrar vid den 

forna bosättningen. Namnet Ön har sannolikt tillkommit genom att området utgörs av en 

förhöjning (25-30 m öh) som i söder är omfluten av Ängesbäcken (Ö-bäcken, 1763) och 

i norr begränsad av sankmark. Det har således inte rört sig om en ö i egentlig mening 

vid bosättningstiden. 

Gårdsplatsen påträffades 1979 av Ulf Lundström och kom att införas i 

fornlämningsregistret 1983. Inventeringsboken från 1983 upptar en husgrund, fem 

förhöjningar och en grop. Platsen karterades 2013 inom ramen för projektet. Inom ett 58 

x 40 m stort område (N-S) är: en stor husgrund, fyra spismursrösen samt ett antal mer 

eller mindre tydliga gropar. I samband med husgrundens norra långsida är en grop som 

tolkats som en täktgrop (fig. 4). 

8 Utgrävningarna  

Totalt undersöktes 104 m
2
 på de tre gårdsplatserna, varav 10 m

2
 på Raä 508, 33 m

2
 på 

Raä 621 båda Lövånger sn och 61 m
2 

på Raä 343, Skellefteå sn. 

Utgrävningarna på Raä 508 koncentrerades till den omrörda åkermarken nedom husen 

och en avfallsplats (fig. 2, bild 8). Totalt undersöktes 10 m
2
. Metalldetektoravsökningen 

vidare på ett drygt 30-tal utslag utanför anläggningarna som koncentrerades till ett ca 22 

x 17 m stort område nedom husen, främst bestående av järnfragment, spikar, 

hästskosömmar samt tegelbitar. Därtill kommer en oval löparsten samt en mungiga. I en 

avfallsansamling påträffades rikligt med främst brända ben. Utgrävningarna visade att 

det kulturfärgade lagret var varierande, 0,04-0,25 m tjockt. Inga spår efter plöjning 

kunde iakttagas i botten av rutorna. Dateringarna på denna gårdsplats fördelar sig från 

1200-tal till 1400-tal. 

Utgrävningarna av Raä 621 koncentrerades till ett 2 m brett och 8 m långt schakt genom 

husgrund 2 samt 17 meterrutor utanför grunderna (fig. 3, bild 7). Det senare inriktades 

på ytor med avfall. Vid lokalisering av mörkfärgade områden med rikliga förekomster 

av främst ben, användes jordsond. 

Husgrund 2 var rektangulär 9,5 x 7,5-8 m stor med uppbyggda kanter och med delvis 

synlig vall och stenskoning. I dess N hörn var ett markerat spismursröse. Schaktet 

genom grunden visade på tämligen rikliga förekomster av tegelbitar, främst i samband 

med spismursröset samt ett fåtal fynd av brända och obrända ben. Övrigt fyndmaterial 

var också sparsamt men en nött fingerring av kopparlegering och en harpunliknande 

järnspets som tolkats som en väckare använd vid säljakt. Av huset påträffades inga 

organiska rester. Huset, som gav ett utstädat intryck, har inte brunnit utan troligen 

flyttats från platsen. 

Metalldetektorundersökningen visade på ett 30-tal utslag i anslutning till husen. Fyra 

olika områden med mörkfärgad jord och avfall kunde lokaliseras. Här framkom 

huvuddelen av fynden på Raä 621. En stor del utgörs av större och mindre bitar av tegel, 

brända och obrända ben, järnspikar och klippta metallbleck. Dessutom påträffades ett 
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mynt i form av en klipping från Gustav Vasas tid som riksföreståndare.  
14

C-

dateringarna från gårdsplatsen sprider sig från 1400-talet till 1600-talet. 

Utgrävningarna av Raä 343 koncentrerades till ett 8 x 2 m stort schakt genom 

breddaxeln på husgrund 9. Ett schakt, 1 m brett, drogs också genom en gropanläggning. 

I övrigt undersöktes 34 meterrutor spridda över gårdsplatsen (fig. 4). I några fall, med 

rikliga fyndförekomster, utvidgades undersökningsytorna. Inom gårdsplatsen, men 

utanför anläggningarna, visade metalldetektoravsökningarna på över 250 utslag. Av 

dessa kontrollerades ca 50 %.   

Husgrunden, som är 18 x 7,6 m stor, markeras av uppbyggda terrasskanter, delvis 

stenskodda samt med antydda vallar. I husgrunden förekom rikligt med kol och sot samt 

även större och mindre tegelbitar (bild 1). I samband med ett spismursröse framkom en 

kolad stock och en bit av ett eldstadsfundament bestående av lagda flata stenar. Inga 

övriga organiska rester efter huset påträffades.  I mitten av det upptagna schaktet var en 

grop igenfylld med liknande material som i övrigt i grunden. Inom den upptagna ytan 

framkom keramikskärvor (fig. 8-10), bruksknivar, bordsknivar, pilspets (bild 3), två 

lågvalöriga mynt med punsade hål samt brända och obrända ben. Dern rikliga 

förekomsten av kol/sot antyder att huset brunnit. 

Utgrävningen av den avlånga gropen, 4,8 x 2,4 m stor, visade att den varit 2 m bred och 

intill 1,1 m djup (räknat från toppen av vallarna). Gropen var fylld av kraftigt 

eldpåverkad främst större sten, som föll i stycken när de togs upp ur gropen (bild 4). I 

övrigt förekom kulturfärgad jord, tegelbitar, näver samt en del av en vridkvarn. 

Ytterligare en gropanläggning påträffades i samband med meterrutorna. Den var 1,3 x 1 

m stor och 0,6 m djup. Den var fylld med kulturfärgad jord och rikligt med små 

skörbrända och skärviga stenar. 

I meterrutorna utanför anläggningarna påträffades varierande mängder tegelbitar, kol, 

smidesslagg (bild 2), brända och obrända ben, samt metallföremål och metallfragment. I 

en ruta framkom en nål av kopparlegering. Av recenta fynd fanns endast stängseltråd 

och löspatroner efter någon militärövning. Dateringarna från gårdsplatsen sprider sig 

från 1200-talet till 1600-talet.  

9 Resultat och diskussion 

De hus som markeras på gårdsplatserna är boningshus med spismursrösen. De två 

utgrävda visar på tydliga grunderingar med stenskoningar och antydda vallar i vissa 

delar. Dock kan man konstatera att de flesta hus, som markeras av spismursrösen, 

saknar tydliga grunder. I de större husen har eldstäderna varit anlagda i långsidorna 

medan mindre hus haft eldstäder i ett av hörnen. Grunderna varierar mellan 6 x 4 till 18 

x 7,5-8 m (fig. 5). Väldigt lite material från huskonstruktionerna har påträffats. I 

materialet indikeras timrade hus med mullbänkar. Förslag till utformning visas av fig. 6-

7. Eldstäderna har bestått av natursten samt delvis av lokalt producerat tegel 

sammanfogat av lerbruk. I det stora huset i Degerbyn påträffades delar av ett 
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eldstadsfundament med lagda flata stenar. Teglet varierar i dimension där ett antal bitar 

uppvisar avtryck efter kluvet virke, växtrester och avstrykning (bild 1). Ingen hel 

tegelbit har påträffats vilket troligen antyder att konstruktionerna rivits och att hela bitar 

återanvänts. Uppenbarligen har teglet stöpts i formar av kluvet virke och sedan fått torka 

på marken. Från Degerbyn finns också någon bit där vinkeln avviker från 90 grader. 

Inte sällan syns sintring på ena kortsidan vilket bör betyda att den ytan var vänd inåt 

mot eldstaden. Det stora huset i Degerbyn hade en ca 2,4 x 2 m stor (synlig del) och 

intill 1,05 m djup grop i vad som tolkats som köksdelen. Möjligen har den utgjort en 

källare men kan också härröra från en äldre konstruktion på den platsen. I Degerbyn 

liksom i Björsbyn, Nederluleå sn (Liedgren och Bergman 2015) påträffades ett mindre 

antal bitar av fönsterglas vilket innebär att de husen åtminstone haft något glasat fönster. 

Den övre gårdsplatsen i Böle hade lämningar efter en fristående källare (fig. 5:4) liksom 

även gården i Björsbyn (Liedgren & Bergman 2015). Den igenfyllda gropen (A 12) i 

Degerbyn (bild 4, fig. 4) kan möjligen också ha utgjort en källare från början. 

Övriga byggnader, som man kan anta förekommit på gårdarna, saknas spår av. Likaså 

saknas lämningar efter brunnar. Jorden på gårdsplatserna verkar inom områden kraftigt 

omrörd, troligen genom tramp av kreatur under våta förhållanden. En del av det avfall 

som producerades på gårdarna dumpades på lämpliga ställen i samband med husen, 

innehållande främst: tegelbitar, kol/sot samt brända och obrända ben. Åtminstone delvis 

verkar materialet härröra från utrensning av eldstäderna. Uppenbarligen har eldningen 

gjort att tegel och bitar av stenar med tiden lossnat och rensats bort. Eldstäderna måste 

således ha varit i behov av reparation relativt ofta. 

De gårdsplatser som undersökts kan ha använts under en längre tid, dvs. grunderna har 

inte varit samtida. Oavsett det, saknas tydlig planläggning till ett ordnat gårdstun som 

kan ses på lantmäteriakterna från 1700-talets Västerbotten. 

En viktig del i gårdarnas ekonomi var odling av korn. I Degerbyn påträffades två bitar 

av uttjänta vridkvarnar (bild 6). De fragmenten indikerar diametrar på 0,65-0,7 m. I 

närheten av Ön hade Stämningsgården fem skvaltkvarnar vid Klintforsån redan på 

1540-talet (Lundström 2004:313). Under 1500-talet bör således säden ha malts där. Vad 

gäller Raä 508 i Böle finns uppgifter om att delar av en ”handkvarn” påträffats här men 

är nu förkommen (Rathje 2005:368). 

Benmaterial 

Benmaterialet domineras av brända ben medan antalet bestämningar domineras av 

obrända ben. De obrända benen är till övervägande del av dålig kvalitet. Orsaken är 

troligen dels att de kokats och att jorden i dessa delar av Sverige är sur. 

Husdjur 

De viktigaste tamdjuren var kor och får/getter (tabell 1-3). Älvsborgs lösen 1571 visar 

Västerbottensgården hade sex kor i genomsnitt. Till det kom vanligen kvigor och 

tjurkalvar, får/getter, grisar, stutar och/eller hästar, men innehavet varierade från gård 
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till gård och mellan socknarna. Variationen mellan gårdar syns även i de osteologiska 

analyserna. Får/get dominerar Raä 508 medan nöt dominerar i Skellefteå. Bland 

tamdjuren har också ben av höna identifierats samt indirekt hund genom gnagspår. De 

tamdjur som gårdarna hade var väldigt småväxta, troligen främst pga. bristfällig kost 

under uppväxttiden.  

Vilda djur 

De vilda djuren verkar ha haft en begränsad betydelse på de undersökta gårdarna i 

Västerbotten, även om redskap från jakt påträffats (tabell 1-2, 4). Dock kan man 

konstatera att en del gårdar uppenbarligen åt mycket vilt. I Björsbyn, i Norrbotten, 

upptar de vilda djuren 27 % av de bestämda benen. Materialet här domineras av säl där 

uppenbarligen hela sälkroppar tagits till gården. Sälen räknades under senmedeltiden 

som fisk och kunde ätas under årets många fastedagar. Höga värden för vilda djur, 

närmare 30 %, har även noterats i handelsplatsen vid Kyrkbyn i Piteå (Backe 1995). Här 

hade säl och vild fågel en stor plats, det senare med en tydlig dominans av tjäder.  

Vid undersökningarna i har 3 mm såll använts. Trots detta har mycket få fiskben 

påträffats, ett förhållande som känns igen från Björsbyn (Liedgren & Bergman 2015) 

och andra senmedeltida lokaler i Norrbotten (Backe 1995, Vretemark 1995). 

Förhållandet är märkligt eftersom varje person under denna tidsperiod bör ha ätit 100-

tals kilo fisk under året. Fiskavfallet har uppenbarligen inte hamnat och bevarats inom 

gårdsplatsen. Bland fisk har gädda, abborre, karpfisk och strömming noterats (Tabell 2, 

4).  

Fynd 

I fyndmaterialet dominerar järnfragmenten vanligen delar eller hela smidda spikar. I 

begränsad omfattning har smidesslagg påträffats som visar att järnet åtminstone i någon 

mån bearbetats inom gårdarna. För de senmedeltida gårdarna har kärl av 

kopparlegeringar varit viktiga för matlagning. Nästan alla gårdar under 1500-talet hade 

någon form av kopparkärl. Vid utgrävningarna har endast en kopparnit från ett 

hankfäste till en kittel/gryta påträffats. Vid utgrävningarna av Raä 343 påträffades ett 

20-tal keramikskärvor av blyglaserat yngre rödgods men även stengods. Rödgodset 

härstammar från trefotsgrytor, skålar och fat. Stengodset har utgjorts av dryckeskrus av 

s.k. ”Siegburgtyp”, dvs. tillverkats i norra Tyskland. Gårdarna i Böle saknar inslag av 

keramik. Liknande typer av keramik som i Degerbyn har påträffats vid utgrävningar i 

Norrbotten och på andra platser i Norrland (Grundberg 2006:176 ff.). 

Sammansättningen liknar det som vanligen påträffas vid stadsgrävningar. Från samma 

gårdsplats kommer en liten bit av dricksglas, ett förhållandevis ovanligt fynd i dessa 

trakter men ganska vanligt i fyndmaterialet från Kyrkbyn (Wallerström 1995:53 f.).  

Älvsborgs lösen visar att det var tämligen stora skillnader mellan gårdarna på 1500-

talet. De rikare gårdarna hade ett överflöd av både tamdjur och metaller. Dessa 

innehades av dels kyrkoherdarna och dels de gårdar som var involverade i handeln, 

främst landsköpmän. Sådana gårdar kunde ha många kor, får och getter. Gårdarna i Böle 
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framträder som tillhöriga det lägre skiktet, närmast jämförbara med torpare medan den i 

Degerbyn och den undersökta gården i Björsbyn kan ha tillhört det övre skiktet. I den 

senare byn finns både landsköpmän och birkarlar dokumenterade under 1500-talet. 

Dateringar 

Totalt har 12 
14

C-dateringar gjorts från gårdsplatserna inom ramen för projektet (tabell 

6). Utgångspunkt för dateringarna har varit ben från idisslare och gris för att minska 

egenålder i det daterade materialet. I ett fall har också näver daterats. Av gårdarna i 

Böle verkar Raä 508 i sin helhet tillhöra senmedeltid, främst 1300-1400-tal medan 

bebyggelsen på Raä 621 verkar nyttjas under 1400-1500-talet. Bebyggelsen i Degerbyn 

fick ett oväntat stort tidsdjup med nedslag från 1200-talet till troligen början av 1600-

talet. Det senare antyds av en datering från en med avfall igenfylld avlång grop på Ön. 

Mot botten av den gropen påträffades näverbitar som daterats till 1200-talet (2 sdv). 

Detta antyder att gården på Ön bebos redan då. Dateringarna från Degerbyn visar också 

att de påträffade artefakterna inte kan visa tidsdjupet på en gårdsplats. Fyndmaterialet i 

sig ger oprecisa dateringar och domineras av fynd främst från 1500-talet.  
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11 Bilaga 

11.1 Analyser 

11.1.1 Osteologiska analyser 

Tabell 1 RAÄ 508, Lövånger sn, 2014. Antal identifierade benfragment per  

art och benslag. Efter Vretemark 2015c.  

 
 Nöt Får/get Get Svin Säl Andfågel 

Kranium 2 2     

Underkäke 1 5     

Tand 12 1     

Kota 1 8     

Revben 3 6     

Korsben      1 

Överarmsben  3     

Strål-/armbågsben  6     

Handrotsben  1     

Mellanhandsben  3   1  

Lårben  2     

Skenben  5     

Fotrotsben  1     

Mellanfotsben  8 2    

Metapodier 1 3     

Falanger 1 1  1   

Klöv  1     

SUMMA 21 56 2 1 1 1 

 

Tabell 2 RAÄ 621, Lövånger sn, 2014. Antal identifierade benfragment per  

art och benslag. 

 
 Nöt Får/ 

get 

Får Get Svin Häst Säl Hare Gädda Abborre 

Kranium 24 28 3 4 4  3   1 

Underkäke 42 32  3 5      

Tand 131 304  1 19 1     

Tungben 3          

Kota 18 31   1  3    

Korsben     2      

Revben 40 40   1    1  

Skulderblad 17 8      1   

Överarmsben 15 25   6      

Strålben 10 25         

Armbågsben 1 6     1    

Handrotsben 4 4   1      

Mellanhandsben 23 10 1 2       

Höftben 5 9   3      

Lårben 20 6     2    

Skenben 40 39   3      

Malleolus 1          

Fotrotsben 8 15   3   1   

Mellanfotsben 10 9 3 1       

Metapodier 2 3   1      

Falanger 10 5      2   
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Klöv 3 2         

SUMMA 427 601 7 11 49 1 9 4 1 1 

 

Tabell 3 Tama djur, bestämda fragm., Raä 343, Skellefteå sn, 2014-1015 (2015 års bestämningar 

 efter +). Efter Vretemark 2015a-b.  

 
 Nöt Häst Får Get Får/get Svin Höns 

Kranium 9+11    12+2 11+6  

Horn        

Underkäke 17+6    2+1 4+11  

Tand 42+28    30+3 15+8  

Tungben +1       

Kota 9+5    16+4 2  

Revben 31+6    49+4 4+1  

Skulderblad 7+3    2+4 2  

Furcula       +1 

Överarmsben 10+5    10+5 1+1  

Strål-/armbågsben 7+5 1   19+3 3+1  

Handrotsben 1       

Mellanhandsben 6+1  2+1 +1 7+6   

Höftben 4+4    7+1 1  

Lårben 9+1    2+1 5+1  

Skenben 22+9 1   27+8 +3 +2 

Fotrotsben 7+1    1+2 1+1  

Mellanfotsben 3+1 1 +1 2 8+5 +1  

Metapodier 1+1    4+1 1+1  

Falanger 4+1    +3 +2  

Klöv 1    1 3  

Summa 2014, 2015 190+89 3 2+2 2+1 197+53 53+37 +3 

Total summa 279 3 4 3 250 90 3 

 

 

Tabell 4 Vilda djur, bestämda fragm., Raä 343, Skellefteå sn, 2014-2015 (2015 års bestämningar 

efter +). Efter Vretemark 2015a-b. 
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11.1.2 Analys av keramik från Raä 343, Skellefteå sn 



15 
 

 

11.1.3 
14

C-analyser 

 

T
ab

el
l 

6
 1

4
C

-d
at

er
in

g
ar

, 
R

aä
 3

4
3
, 
S

k
el

le
ft

eå
 s

n
 s

am
t 

R
aä

 5
0
8
 o

ch
 6

2
1
, 

L
ö
v
ån

g
er

 s
n
. 



16 
 

 

11.1.4 Ritningar 
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Fig. 3 
Raä 621, Böle, Lövånger sn, anläggningar 

samt utgrävda ytor 

Kartering av L. Liedgren, 2014 
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Fig. 4 

Raä 343, Ön, Degerbyn, Skellefteå sn, 

anläggningar och utgrävda ytor 

Kartering av L. Liedgren och M. Fjällström, 2014-2015 
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Fig. 5 
Husgrundtyper senmedeltida gårdar, Västerbotten 

Förslag till planlösning, stora huset på Ön, Degerbyn 
Fig. 6 
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Förslag på planlösning, husgrund 2, Raä 621, Böle 

Fig. 7 
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Fig. 8 
Trefotsgryta, yngre rödgods, Ön, Degerbyn 
Efter Johansson, 2015 

Fig. 9 
Skål och fat, yngre rödgods, Ön, Degerbyn 
Efter Johansson, 2015 
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11.1.5 Bilder 

 

Krus, stengods, Ön, Degerbyn 
Efter Johansson, 2015 

Fig. 10 

Bild 1 Exempel på tegel från 

Ön, Degerbyn: A magring av 

vit kvarts, B utstruken yta, C-

E avtryck av kluvet virke, F 

växtavtryck. Foto av L. 

Liedgren, 2015. 
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Bild 2 Smidesslagg, Ön, Degerbyn. Foto av L. Liedgren, 2014. 

 

 

Bild 3 Järnpil, Ön, Degerbyn. Foto av L. Liedgren, 2014. 
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Bild 4 Anläggning 12, Ön, Degerbyn. Grop fylld med större eldskadade stenar samt annat 

avfall. Mot botten påträffades näver som daterats till 1200-talet. Foto av L. Liedgren, 

2015. 

 

Bild 5 Utgrävning av schakt 

genom stora husgrunden på Ön, 

Degerbyn. På bild är Pontus 

Johansson, Petter Sandström 

samt Markus Fjällström. Foto 

av L. Liedgren, 2014. 
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Bild 6 Vridkvarn från grunden i stora huset, Ön, Degerbyn. Foto av L. Liedgren, 2014. 

 

Bild 7 Undersökning av schakt genom husgrund, Raä 621, Böle by, Lövånger. Foto av L. 

Liedgren, 2014. 
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Bild 8 Utgrävning av meterrutor, Raä 508, Böle by, Lövånger. Foto av L. Liedgren, 2014. 
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