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1. INLEDNING 

1.1. Syfte 

MAlsättningen med denna uppsats är att försöka ge en 
översiktlig bild av de resultat som framkommit vid arkeo
logiska medeltidsundersökningar, där det har påträffats 
huslämningar. Vi behandlar t-io platser längs Norrlands
kusten, som inbördes är väldigt olika. Vi går in på var 
och en av dem och tittar närmare p& de olika husens kon
struktion. Därefter kommer vi även att kort diskutera 
lämningarnas funktion och den rådande organisationen. 

Vi har skrivit uppsatsen utifrån den tid, plus lite 
till, som är avsedd för en C-uppsats och ställer följ
aktligen inga krav på att vara fullständigt uttömmande i 
ämnet. 

1.2. Frågeställningar 

Vi vill med denna uppsats diskutera hur man byggde hus 
i Norrland under medeltid. Förhoppningsvis kan vi ge lite 
klarhet i vilken typ av byggnadsteknik som använts. hur
dan rumsindelningen har varit, vilken funktion de enskil
da husen har haft samt lokalens organisation. 

1.3. Material och metod 

Det material vi har utgatt från är, i den män det har 
funnits, grävningsrapporter. Vi har lagt vikt vid att 
intervjua den ansvarige arkeologen för att fA en rättvis 
bild över de förhållanden som rått vid respektive utgräv
ning. PA de platser där rapporten ännu ej färdigställts 
har vi utgått frän intervjuer, planritningar och uppsats
er/artiklar. I vissa fall, t.ex. Björka. har ritningarna 
varit helt otolkade, vilket naturligtvis har minskat 
möjligheterna att dra slutsatser. 

1.4. Avgränsningar 

Det är lätt att ett ämne sväller ut och blir ohanter
ligt. Vi har därför försökt hälla hårt pA de avgräns
ningar som följer. Det geografiska området är begränsat 
till Norrlandskusten, frAn Västerbotten till Gästrikland. 
:A.tta av platserna ligger inom en mil från kustlinjen. 
Lappviken ca 10 mil och AgnsjögArden ca 5 mil in i 
landet. 

Norrbotten behandlas inte i uppsatsen, bortsett från i 
den allmänna diskussionen i kapitel 2. Landskapet ute
slöts därför att rapporter p~ de olika utgrävningarna 
inte har publicerats och p,g.a. att materialet inte är i 
s!dant skick att det går att studera närmare. Den tids
mässiga avgränsningen är s~tt till perioden 1100-1500. 
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Tomtningarna vid kusten har vi inte heller tagit med. 
En uppsats i detta ämne är pA gAng, vilket vi tyckte var 
orsak nog för att utesluta dem. 

Fyndmaterialet frAn de olika lokalerna har vi inte 
bearbetat. Lerkliningen hade varit intressant att titta 
.närmare pA, men det skulle ha varit för omfattande för 
att hAlla tidsramen. 

Materialet är således avgränsat till resultat av 
arkeologiska undersökningar, inom den geografiska och 
tidsmässiga ramen nämnd ovan, där byggnadslämningar 
framkommit. 

1.5. Felkällor/källkritik 

Kanske är den vi_ktigaste invändningen mot denna 
uppsats att vi inte har varit med vid utgrävningen pA 
nAgon av de platser som behandlas. Vi utgår endast frAn 
det andra har sagt eller skrivit och försöker därigenom 
dra slutsatser. 

Materialet är av skiftande kvalitet. För en del av 
platserna har vi ytterst torftigt material till förfog
ande. 

En annan invändning kan vara att vi tyvärr inte är 
byggnadsingenjörer. Vore vi det sA hade det säkerligen 
varit lättare att komma med egna ideer och nya infalls
vinklar. Trots att ingen av oss ens satt ihop den minsta 
friggebod, har vi med glatt mod tagit oss an denna 
uppgift. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OM NORRLANDS MEDELTID 

2.1. Bebyggelsestruktur i Norrland 

Den traditionella synen pA utvecklingen i Norrland har 
tills helt nyligen varit att landet koloniserats frAn 
söder till norr. Man har menat att den fasta svenska 
bygden vid 1300-talets början gick upp till Bygde! i 
Västerbotten och att uppodlingen norr därom skedde genom 
kyrkans och kronans försorg, som en följd av Nöteborgs
freden 1323 (Baudou 1987:67). Eftersom landets centrum -
lAg i söder ledde det till att Norrland blev en eftersatt 
avkrok, användbar endast som råvaruleverantör. De senare 
Arens forskning har visat en motsatt sida. Flera forsk
are påvisar att den gamla synen är fel, att Norrland har 
haft en egen utveckling och att människorna här har haft 
kontakter över stora områden (t.ex. Wallerström 1983). 

Bland dem som har arbetat på att ändra bilden av 
Norrlands historia är historikern Hans Sundström. I boken 
Bönder Bryter Bygd g!r han igenom det historiska käll
materialet om övre Norrland. Han dis~uterar dokumenten 
och kommer med alternativa tolkningar. Sundström motsät
ter sig starkt att kolonisationen skall ha börjat under 
1300-talet, för att sedan expandera under 1400-1500-
talen. Han menar att det inte finns någonting i käll
materialet som stöder detta. Vidare säger Sundström att 
kolonisationen mAste ha startat l!ngt tidigare, men att 
mer forskning behövs innan någon alternativ bebyggelse
bild kan skapas (Sundström 1984:61). 

Kustlandskapen i Norrland har naturligtvis haft olika 
utveckling inbördes; nyheter kommer vid olika tidpunkter, 
framAtskridande, stillastAende och tillbakagång. Allt 
sker vid olika tider på olika platser. Generellt kan änd! 
sägas att den odlade bygden expanderar under vikingatid 
och medeltid (Baudou 1987:70). Det finns två pollendia
gram från Medelpads kustland. De visar en svag 4ppgång 
för odlade växter under medeltidens början. Också frAn 
Angermanlands och Hälsinglands kustland finns pollendia
gram som tyder på en jordbruksexpansion under vikingatid 
respektive 1100-tal (Baudou 1987:70). 

Nils Blomkvist jämför tvA regioner under medeltiden, 
Angermanland och Medelpad. Han konstaterar att Angerman
land g!r igenom en dynamisk utveckling, medan Medelpad 
däremot stagnerar. En förklaring till detta. menar 
Blomkvist, kan vara att en bygd fAr ett uppsving när den 
erövras av bondesamhället. I Medelpad skedde detta redan 
under folkvandringstid. dA landskapet hade en dynamisk 
period. Under vikingatid och medeltid nås Angermanland av 
bondesamhället (Blomkvist 1986:99). De arkeologiska 
undersökningarna har visat att hela Mellannorrland f!r 
ett uppsving redan under romersk järnålder. Baudou säger 
att binäringarna kan ha varit en drivkraft till kolonisa
tionen i Angermanland och övre Norrland och menar att de 
outtömliga jaktresurserna norrut ska ha lockat köpmännen. 
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Det i sin tur bör ha lett till en mer utvecklad handel 
(Baudou 1987:71ff). 

I övre Norrlands kustland. Norr- och Västerbotten, 
sker en n!got annorlunda utveckling än den ovan be~kriv
na. Det g!r en gräns strax söder om dagens mellan Väster
botten och Angermanland, som skulle kunna kallas en 
kulturgräns. om vi törs använda det ordet. PA-var.sida om 
gränsen är fynden och de fasta fornlämningarna helt o~ika 
(Baudou 1986:22). 

I Norrbotten blir det finska inflytandet p!tagligt .. 
Under 1000-1100-talen koloniseras Tornedalen österifrAn 
av finnar. Troligen nädde de även sydligare delar av 
Norrbotten (WaHerström 1983 :47) . Kanske sträckte sig den 
finska invandring~n ännu längre söderut? Baudou -·skriver 
"Ännu vid vikingatidens slut finns det inte säkra belägg 
för en sammanhängande svensk bygd längre norrut än ti'll 
norra Angermanland. Att det finns odling i Umeå-trakten i 
mitten av första Artusendet enligt pollendiagrammen 
behöver inte betyda att befolkningen var sve"nsk. Den 
skulle kunna vara finsk." (Baudou 1987:76). 

Ett kulturellt inflytande söderifrån n!r Norrbottens 
kusttrakter under 1200-1300-ta.len (Wallerström 1983:47). 
Wallerströms förklaring till detta är att fisket skall ha 
fAtt större betydelse genom den kristna trons inflytande. 
Den katolska kyrkan påbjöd fasta nästan hälften av Arets 
dagar. Att Norrbotten f!r större betydelse under 1300r-
1400-talen, ur centralsvenskt perspektiv, framga,r.bl.'a. 
av det bottniska hande lstvänget (Wallerström 1983: 50) . .. 
Detta innebar att borgarna i st.äderna vid Bottniska viken -
förbjöds driva handel med skepp och att frakta 13ina varor 
nAgon annanstans än till Stockholm (Blomkvist 1986:67). · 
HandelstvAnget kom till för att stärka Stockholms 
ställning och gav borgarna där ensamrätt till handeln m~d 
städerna i Bottniska viken. Detta tillsamm4ns med kon
flikterna med Ryssland under 1400-talet kan väl tas som 
bevis på att de norra landskapen kom att betyda mer ur 
rikssvensk synvinke 1 (Wal lerström 1983: 50) . 

2.2. Huskonstruktioner 

De källor som finns att tillgå är arkeologiska fynd 
och byggnadsverk som fortfarande står. 

Forskarna har inte intresserat sig för medeltida 
lämningar speciellt länge. Ofta har detta material kommit 
med p& köpet vid utgrävningar, i synnerhet utanför 
städerna. I Sverige har man tack vare Riksantikvarie
ämbetets projekt Medeltidsstaden fått fram ett rikt 
material, som behandlar utgrävningar i va.ra me_deltida 
städer. 

Den husforskning som bedrivits i Norrland har främst 
behandlat jär:nAldersgArdar i Hälsingland och Angermanland 
(Liedgren 1Q81, ,1984, Ramqvist 1983). 

De flesta u~grävningar inom vArt område är gjorda 
relativt sent (se kap. 3). Material~t är alltsa inte sa 
stort, men har vuxit under de senaste Aren. Det är dock 

:---
(• 
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fortfarande för litet för att vi ska fA en rättvis bild 
av hur husen har sett ut. 

St!ende byggnadsverk fr&n medeltid representeras 
främst av kyrkorna, om vilka det finns rikligt material. 
Profana byggnader har inte bevarats till vårt beskådande 
i sAdan stor utsträckning p,g,a. att byggnadsmaterialet 
till största delen best!tt av trä. 

Om de olika teknikerna att uppföra trähus har rått 
delade meningar när det gäller spridning i tid och rum. 
De senaste rönen och ett försök till sammanställning av 
teknikernas spridning i Norden under medeltid, har 
framställs i boken Knuttimring i Norden (Rosander 1986). 
I kapitlet Några centrala arkeologiska fynd i Sverige av 
träbyggnads-konstruktioner är endast Väst-, Mellan- och 
Sydsverige representerat, då i form av stadsgrävningar. 
Kanske kan vi få med Norrland på kartan sA småningom. 

2.3. Borgar 

Som framgick av föregående kapitel är uppsatsen 
inriktad pA huskonstruktioner. Vi tycker ändA att det 
behövs ett avsnitt som behandlar borgarna inom vårt 
arbetsomr!de. Avsikten är inte att gå in pA deras 
konstruktion. utan endast på den funktion de kan ha haft. 

De borgar som diskuteras här är förutom Faxeholm i 
Hälsingland och Totra i Gästrikland. vilka också kommer 
att tas upp i följande kapitel, Välsta och VAgbro i 
Hälsingland samt Gaddaborg i Gästrikland. 

Det är inte känt vem som var byggherre till någon av 
borgarna. Kanske kan de undersökningar som pågår pA flera 
av dem ge svar pA detta. Ej heller kan man med säkerhet 
säga att alla är medeltida. Ett sådant exempel är 
V!gbroborgen. Hallström anser att den kan ha varit en 
replipunkt för Faxeholms belägrare (Hallström 1930:100). 
Mogren menar att Vågbro kanske var en föregångare till 
Faxeholm, men säger vidare att det som hittills sagts om 
borgen är rena spekulationer (Mogren & Syse 1986:8). 

Ar 1931 undersökte MArten Stenberger Välstaruinen. 
Inga daterande fynd påträffades. ej heller några rester 
av förrAdshus eller liknande i trä. Stenberger anser att 
tornet uppfördes under tidig medeltid. troligen under 
senare delen av 1100-talet. Han jämför Välsta med Totra 
och menar att de är varandras motsvarigheter och att även 
Totra troligen byggdes under 1100-talet (Stenberger 
1931) . 

Beträffande Faxeholm, Styresholm, Pukeborgen och 
Gaddaborg går det ännu inte att säga något om deras 
anläggningstid. Genom skriftliga källor vet vi att alla 
utom Pukeborgen fanns under 1300-talet. Pukeborgen är 
över huvudtaget inte nämnd i n!gra skriftliga källor. Det 
är möjligt att den var samtida med Styresholm och lydde 
därunder. men detta är ännu bara lösa funderingar __ (µ.iunt 1. 
uppg. Wal lander) . ·. 

Naturligtvis finns det fler platser längs Norrlands
kusten som kan betraktas som försvarsanläggningar. 
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däribland flera kyrkor. Det är emellertid inte v!r avsikt 
att g& in närmare p! dessa, utan bara nämna att de 
förekommer. 

Att försvarsborgar uppkommer kan kanske ses som ett 
tecken på 'att en stark överhet håller p! att växa fram. 
Eller kan det vara ett ·tecken p! orostider? 

Borgarna som nämns här m!ste ses i ett större perspek
tiv. De existerar ungefär mellan 1100-1500, under en 
mycket expansiv period. Flera av dem var inblandade i 
stridigheter om den svenska kronan, med Albrekt av Meck
lenburg p& den ena sidan och drottning Margaret 1a:i'p! den 
andra. Detta är den tid dA den svenska centralmakten 
befäster sitt grepp om nästan hela landet och dA h·andeln 
till och fr!n Sverige ökar markant. Utan överdrift är 
denna period n!got av en brytningstid i svensk historia.; · 

) 
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3. OMRADESBESKRIVNING 

3.1 Lappviken, Jörn sn, Västerbotten 

Uppgifterna om Lappviken är hämtade ur Andersson och 
sundqvists Rapport över undersökning av senmedeltida 
boplats med husgrund vid Lappviken, Garaselet. 

3.1.1. Historik 

Lämningarna vid Lappviken har varit kända av lokal
befolkningen genom att vissa delar har varit synliga ovan 
mark. Det finns inga kända traditioner om platsen (muntl. 
uppg. Sundqvist). 

Fornlämningarna i Lappviken registrerades när byarna 
K!taselet och Hemberg inventerades 1970-73. 

3.1.2. Topografi 

Lappviken ligger pa norra sidan av Byskeälven, ca 100 
km från nuvarande kustlinje och ca 30 m norr om en vik av 
Garaselet. Höjden över havet är drygt 290 m . 
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Fig.l, Ur Andersson & Sundqvist 1982. 
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Lämningarna ligger pA en sandplatA, som begränsas av 
Byskeälven i söder och av myrmarker i norr och väster. 

Tili de olika anläggningarna har stora mängder sten 
använts.Den måste ha hämtats fran andra omr!den, eftersom 
det inte finns s! mycket naturligt i Lappviken. Troliga 
platser där man kan ha tagit sten är Garaselberget pA 
södra sidan av älven, eller Antakberget norr om nuvarande 
Siksjövägen. De ·båda bergen har kraftiga rasbranter 
(Andersson & Sundqvist 1982). 

3.1.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

Området undersöktes 1977-80. Undersökningsytan omfat
tade 1 640 kvm. Platsledare var Lennart Sundqvist, 
Skel left·ea museum. . 

Huegrund~n i Lappviken, 11 x 7 m stor (se fig. 1). var 
anlagd i öst-västlig riktning. Grunden avgränsades av en 
förhöjd jordvall, fixerad pA yttre och inre sidor av 
stockar. Måtten mellan stockarna var på långsidorna 0,80 
m och pA kortsidorna 0,40 m. Stockarna var kolade. Inga 
sp&r av ytterväggar kunde påvisas. Huset har troligen 
haft en rumsindelning. Rester efter en timrad knut pA
träffades mitt p! den östra kortväggen (muntl. uppg. 
Sundqvist). övriga förkolnade och förmultnade trärester 
tydde även p! detta (se bild 1). 

Mot västra väggen fann man en eldpall med mAtten 1,4 x 
1,4 m och 0,5 m hög. Eldpallen omgavs av en rektangulär 

Bild 1. Foto L. Sundqvist, SkellefteA museum. 



- 9 -

stensättning. Även mot norra vallen, i östra halvan av 
huset. fann man stenlagt golv. Det var tv! rektangulära 
stenläggningar. klart avskilda tran varandra, med m!tten 
2,3 x 1,2 m. Alla tre stenläggningarna bestod av flata. 
väldigt fint lagda stenar (se bild 2). 

Mitt i huset p!träffades en stensatt källargrop, 0,4-
0,5 m djup (se bild 3). Detta är intressant eftersom 
källare ej var vanligt i hus utanför städerna under den 
här tiden (muntl. uppg. Sundqvist). 

öster om källargropen fanns ett murröse. Under ras
massorna lag ett fundament till en eldstad, som var 
tydligt markerad i syd och sydväst av tätt lagda stenar. 
Norr om murröset var ett fyndtomt omr!de, bortsett fr!n 
det tidigare nämnda förmultnade träet. Vid ugnen fann man 
rester efter vad som kan ha varit ett trägolv. 

Utanför husgrunden fanns 'en ugnsliknande lämning med 
kantställda stenar. En ca 40 kvm stor smidesplats, en 
avfallsgrop samt flera härdar, som av Sundström anses 
vara av samisk typ, fanns ocksA inom omr!det. 

Fynd som gjordes p! platsen var bl. a. kypertvävt tyg 
av getragg och getull, glaserad keramik, en radbands
pärla. färgat glas och en blytärning. Fynd av broddar 
visar att häst funnits vintertid på platsen. Tre mynt 
p!träffades: en brakteat, ej sliten, fr!n 1490-1520, en 
halv örtug, ej sliten, präglad i Väster!s och troligen 
fr&n Sten Sture d.ä:s tid, 1470-1479, 1501-1503, och ett 
slitet danskt mynt, genomborrat av tre h!l. 

Bild 2. Foto L. Sundqvist, Skellefteå museum. 
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Flera C-14 prover togs p! platsen, bl.a. frAn murröset 
och smältplatsen. Dessa gav dateringarna 475 ± 95 BP 
respektive 575 ±95 BP (Andersson & Sundqvist 1982). 

3.1.4. Bearbetning 

Husgrunden i Lappviken har. som ovan nämnts, en 
storlek pA 11 x 7 m. Detta är de _yttre mAtten. De inre 
mAtten är ca 9 x 5 m. Varför har ·man haft olika mått 
mellan stockarna pA husets lång- respektive kortsidor? Är 
det en funktionell anledning? Vallarna utefter långsid
orna är kanske rester efter bänkar som använts till 
sovplatser. Vallen kan också ha haft funktionen att ta 
bort golvdraget. Den bredare vallen skulle då ha kunnat 
tjäna bAde som isolering och •som sovplats, den smalare 
endast som isolering. Detta är givetvis enbart spekula
tioner. Förklaringen kan vara en helt annan. -

Stockarna som fixerade jordvallen var kolade. förmod
ligen som impregnering (Andersson & Sundqvist 1982). Inga 
syllstenar påträffades. Stockarna var alltså lagda direkt; 
p! marken varför impregnering är ett sannolikt påstående. 

N!gra synliga sp&r efter var ingången kan ha varit 
kunde inte konstateras. Ett fynd av en nedgrävd vargkäke 
i västra vallen indikerar dock en ingång. Vargkäken kan 
ha fungerat som ett skydd mot onda andar (muntl. uppg. 
Sundqvist). 

Bild 3. Foto L. Sundqvist, Skellef.teA museum. 

/ 
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Huset har troligen haft minst tvA rum, med en eldstad 
i varje. Mellanväggarna kan ha g!tt dels från syd till 
norr mellan källargropen och murröset, dels frAn väst 
till öst pA norra sidan av och längs med murröset. Det 
utrasade murröset täckte halva grunden. Ca 4 kubikmeter 
sten uppmättes. Röset dolde ett fundament till en ugn 
eller en eldstad. Mot syd och sydväst var eldstaden klart 
avgränsad av tätt lagda stenar. En sA stor eldstad/ugn 
borde ha varit murad mot ett hörn (muntl. uppg. · 
sundqvist). Detta kan stödja ovanstående tolkning av 
rumsindelningen. Rester av trä påträffades norr om 
murröset, ett för övrigt fyndtomt omr!de, vilket kan 
tolkas som lämningar efter en mellanvägg. Vidare fanns 
trärester sydväst om murröset, vilket också tolkas som 
rester efter en mellanvägg. Med dessa tolkningar som 
grund antas den sydöstra delen, med murröset, ha varit 
kök. Syd och öst om eldstaden fanns också trärester. 
troligen efter ett trägolv. 

Huset i sin helhet är mycket ovanligt för den här 
delen av landet. Det synes vara ett opraktiskt hus med 
mycket sten i konstruktionen. Sten finns som sagt inte 
tillgängligt pA platsen. 

Fynden är ocksA ganska unika, somt.ex. fynd av pott
kakel. Detta murades in i ugnar för att få större en yta 
som kunde lagra värme. Det var vanligt i städer under 
medeltiden. ej på landsbygden. Det funna glaset är trol
igen fönsterglas. Detta plus att att huset har haft en 
källare, var också ovanligt utanför städerna (muntl. 
uppg. Sundqvist). 

Lämningen ger en känsla av att inte passa in i sin 
omgivning, snarare verkar det röra sig om främlingar av 
något slag som har tagit med sig sin hembygds husbyggar
tradition. Vilka var de och varifrån har de kommit? Kan 

· det ha varit kolonisatörer, missionärer, handelsmän eller 
kanske allt pA en gäng? 

3.2. Agnsjög!rden, Anundsjö sn, ~ngermanland 

Uppgifterna om Agnsjög6rden är i huvudsak hämtade ur 
Stolpe och Allards Rapport över kulturhistoriska under
sökningar vid Agnsjön med översjön, Anundsjö sn, Anger
manland 1959-60. 

3.2.1. Historik 

Agnsjög4rden finns belagd i källorna fr!n !r 1443. DA 
utfärdades lagfart för gården, den s.k. Kalvskinnsdomen, 
som nu förvaras i Kubbe byarkiv. Domen talar om en J<ettil 
och en Gulle, som ska ha bott pA gArden. Det har inte 
genom grävningen framkommit hur länge denna varit bebodd 
{Stolpe & Allard 1962). 
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Fig.2a. Upprättad av 0. Lindquist 1960. 

3.2.2. Topografi 

Lämningarna ligger vid Agnsjöns sydöstra ände, ca 120 
m.ö.h. Den medeltida g!rden är belägen p! toppen av en 
hög udde med sankmarker och en tjärn p! ena sidan. och 
Agnsjön p! den andra (Baudou 1977:61}. 

3.2.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

AgnsjögArden undersöktes 1960 av Olle Lindquist och 
Göran Stolpe (se fig. 2a och 2b). 

Inom omrAde A (se fig. 3) grävdes en förmodad hus
grund. Anläggningen var bruten i rät vinkel med ca 9 och 
2 m l!nga vinkelben, 0,5 m breda och 0,08 - 0,15 m höga. 
De framträdde som l&ga jordvallar, och innanför dem pA
träffades rikligt med kol och aska. I 90 graders vinkel 
mot det 9 m l!nga vinkelbenet fann man en sträng med kol, 
troligen rester av en förkolnad stock. Röse nr I och nr 
II undersöktes ocks! (Stolpe & Allard 1962). 

Inom omrAde B undersöktes tre rösen. De var alla jord
och tegelblandade. I röse nr V hittades fragment av för
kolnade stockar. Dessa har troligen bildat en ram pA 3 x 
3 m runt röset. PA norra och östra sidan av röset av-

'll. ..... .. 
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täcktes stockar som troligen varit knuttimrade. En starkt 
förstörd knut kunde tas tillvara (Stolpe & Al lard 1962). 

De medeltida fynden bestod i huvudsak av järnföremA·l·. 
t.ex. hästskosömmar och spikar. Det mesta hittades i öniL 
r!de A. men även i omr4de B fanns medeltida fynd (Stolpe 
& Allard 1962) . 
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Fig.2b. Upprättad av 0. Lindquist 1960. 

3.2.4. Bearbetning 

Q_m~de e 

..... , 10 

Materialet fr&n Agnsjög!rden är ytterst sparsamt. 
Därför är det omöjligt att komma med n!gra lAngtgAende 
slutsatser om platsen. 

Den förmodade husgrunden i omr!de A visar ingenting 
som tyder p! en rumsindelning. Innanför husets avgräns
ning finns tre rösen. Den västra lAngväggen syns som en 
vall. Norra kortväggen uppmättes till tv& meter. Vid 
tv&metersstrecket g!r ocks& gränsen för utgrävt omrAde. 
därför vet vi ej vad som fanns i väggens förlängning. 
NAgon l!ngvägg &t öster har ej p&träffats. En möjlighet 
finns att den kan ha legat utanför grävningsomr!det/.: 
Södra kortväggen kanske kan dras där den förkolnade 
stocken p!träffades, men detta är endast en spekulation. 
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Att det runt.röse nr V i omrAde B var knuttimrade 
stockar kan vara en indikation pA att även huset har 
varit.knuttimrat. I varje fall var tekniken· känd, förut
satt att inte·röset är fr!n senare tid, vilket vi ju 
faktiskt inte vet. 
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3.3. Arnäsbacken, Arnäs sn, Angennanland 

Uppgifterna om Arnäsbacken är i huvudsak hämtade från 
en intervju med Per H. Ramqvist och från Westerdahls bok 
Förhistoria Nolaskogs. 

3.3.1. Historik 

P& en karta fr!n 1646 finns en ödesbölesg!rd markerad 
vid Västerarnäs. Det finns muntliga traditioner om 
platsen {Westerdahl 1985:153, 195). Selinge nämner även 
skriftliga (Selinge 1977:334). Redan 1490 omnämns 
Västerarnäs i samband med att jorden förlänades av 
ijrkebiakopen till kyrkoherden i Arnäs. Under reform
ationen drogs jorden in till kronan (muntl. uppg. 
Grundberg, forskning Riksarkivet). 

En fornminnesinventering för ekonomiska kartan gjordes 
1061. 

Vid T44 nr 1 (se fig. 4}. har man hittat tv& 
spännbucklor frän vikingatiden {Westerdahl 1985:152). Raä 
nr 3 har troligen best!tt av flera gravar. Sidenbladh 
nämner att det funnits 8 till 9 högar. av vilka endast en 
finns kvar (Westerdahl 1985:154). 

N 

l 

0 100m 

Fig.4. Ur P. H. Ramq\iist 1983. 
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3.3.2. Topografi 

Husgrundskomplexet i Arnäsbacken, raä nr 2, ligger 
längs krönet av en morän!s med ett glest björkbestAnd (se 
fig. 4). Raä nr 1, som ligger nordväst om detta är ett 
gravfält frAn järn!ldern. Asen sträcker sig i nordvästlig 
riktning och b!de öster och väster om denna finns bördiga 
odlingsmarker. Husgrundskomplexet ligger pA en höjd av 
26-28 m.ö~h. Väster om Asen, där det en g!ng l!g en 
havsvik, flyter numera en A som uppströms vidgar sig till 
en sjö. 

3.3.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

Ar 1987 förlade Ume! universitet seminariegrävningen 
till Arnäsbacken, raä nr 2. En kartering gjordes varvid 
10-12 husgrunder, pA rad efter varandra utmed Asryggen, 
kunde konstateras. Två schakt grävdes, det ena i husgrund 
I, som var den mest nordliga, det andra i husgrund X, 5 x 
1 m stort. Schaktet i husgrund I var 12 x 2 m och lades 
genom spiselröset, som bestod av jord och eldp!verkad 
sten. Röset hade byggts p! mitten av husets ena lAngsida. 
Husets innerm!tt var ca 8 x 6 m. Tre sidor bestod av 
vallar, medan den fjärde endast hade tv& synliga hörn
stenar, belägna strax ovanför den branta sluttningen i 
öster. En mörkfärgning påträffades efter en eventuell 
stock. 

Efter inventeringen kan följande sägas om de övriga 
husgrunderna. 

Husgrund II: hade försänkt plan med spiselröse i södra 
hörnet, innermAtt 7 x 6,5 m. 

Husgrund III: saknade spiselröse, hade en vall i 
söder, innermAtt 7 x 6 m. 

Husgrund IV: hade vallar med bredden 1,5 - 2 m, 
saknade spiselröse, innermAtt 5 x 4 m. 

Husgrund V: hade vallar med bredden 2 - 3 m, saknade 
spiselröse, innermAtt 4 x 3,5 m. 

Husgrund VI: hade försänkt plan med spiselröse i 
mitten, innerm!tt 6 x 6 m. 

Husgrund VII: var svagt skönjbar, innermAtt 5,5 x 5,5 
m. 

Husgrund VIII: var svagt skönjbar, innerm!tt 5 x 5 m. 
Husgrund IX: var en utjämnad, fyrkantig upphöjning, 

innermAtt 6,5 x 5,5 m. 
Huegrund X: var stenfotad, troligen sentida, med 

spiselröse i västra hörnet, innermAtt 4,5 x 4 m. 
Husgrund XI: lAg nordväst om husgrund I och hade ett 

spiselröse i mitten, innenn!tt 5 x 5 m. 
I västra sluttningen fanns en fyrkantig ingrävning. 
Vid utgrävningen gjordes inget fynd av trä. Fynd ·av 

bränd lera med avtryck frän sten framkom i husgrund I, 
likas! järnspikar, ben. ett nätsänke och påfallande m!nga 
brynen vid härden. 

C-14 prover togs. Arnäsbacken har bebyggelsekontinui
tet frAn yngre järnålder (muntl. uppg. Ramqvist). 
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3.3.4. Bearbetning 

Eftersom man inte har grävt ut någon av husgrunderna 
fullständigt, är det mycket sv!rt att göra sig en bild av 
hur husen i Arnäsbacken kan ha sett ut. 

Man kan konstatera att det rör sig om förhållandevis 
sm! hus, en del med spiselrösen, andra utan. Vi kan sluta 
oss till att de med spiselrösen använts till boningshus, 
här hus I, Il, VI, X och XI. P.g.a. att dateringar saknas 
kan vi 'inte avgöra om de varit samtida (muntl. uppg, 
Ramqvist). 

Husgrund I, som är det mest utgrävda, hade alltså 
spiselröse på mitten av den östra långsidan. Grunden var 
rektangulär med innermAtt 8 x 6 m. Mörkfärgningen efter 
en eventuell stock gick parallellt med den västra lAng
väggen. Det kan inte röra sig om en rumsindelning, 
eftersom avståndet mellan stocken och väggen var alldeles 
för litet. Det arkeologiska materialet är hittills för 
tunt för att man ska kunna pAvisa nAgon rumsindelning i 
husgrund I (muntl. uppg. Ramqvist). 

Husgrund I avgränsades på tre sidor av vallar. Tv! 
hörnstenar iakttogs, vilka avgränsade den fjärde sidan 
som låg strax ovanför en brant.· Denna sida saknade 
jordva11: Kan man av detta avgöra om huset varit timrat? 
Ja, hörnstenarna talar för det. Kanske rör det sig om 
knutti~ing? Fortsatta grävningar kan förhoppningsvis ge 
en mer underbyggd tolkning. Den stora mängden lerklining 
som f an"r{s vid spise lröset hade avtryck av sten. Det ta 
tyder pa,·· att spisen varit murad (munt 1. uppg. Rarnqvist) . 

3.4. Kyrkesviken, Grundsunda sn, Angermanland 

Uppgifterna om Kyrkesviken är i huvudsak hämtade ur 
Holmlunds rapport från 1933, Utgrävningarna i Kyrkesviken 
i UltrA. Grundsunda, ur Huggerts uppsats i Acta Bothni
ensia Occidentalis. Skrifter i västerbottnisk kulturhist
oria 1 och ur Westerdahls uppsats Kyrkesviken - några 
notiser med en bakgrund i Bottnisk kontakt I. 

3.4.1. Historik 

Det första skriftliga belägget för fornlämningar i 
Kyrkesviken har vi från prästen N.J. Ekdahl 1828, som 
omnämner ruiner efter ett kapelr i Ultr&skogen. Det 
framgår inte om han själv besökte platsen (Hallström 1929 
:142). 

1850 skrev avvittringslantmätaren i Västernorrlands 
län, J.A. Liljeblad, att det på ägorna av UltrA by fanns 
en stengrund, som av traditionen ansågs vara resterna av 
Grundsunda sockens första kyrka (Grundberg 1988b). 

En mer utförlig beskrivning av grunden finns i ett 
brev frAn 1854. Kronolänsmannen A. Husa skrev till lands
hövdingen i Västernorrlands län om ruiner et'ter en 
P!börjad byggnad. Genom detta brev fick länsmannen i 
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distriktet till uppgift att samma Ar besiktiga anlägg
ningen. Han'nedtecknade bl.a. en sägen om att gävl~bo
fiskare iislutet .av 1100-talet skulle ha börjat bygga, ett 
kapell p&. p1atsen (Grundberg 1988b). ·.· 

K. Sidenbladh.gjorde 1864 anteckningar och uppmät
r..:f.ngar av,· kyrkogrunden. Han antog p.g.a. vegetafionens 
karaktär omkring grunden, att kyrkan varit uppförd.i trä 
som f,al:11,t-·,mot norr när den förstördes (Huggert 
1978b:81) .. I sin förteckning över fasta fornlämningar i 
Angermanland, som Sidenbladh färdigställde mellan Aren 
1865-67 &.t Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets~ 
akademien .,ha'r han ändrat uppfattning om kyrkogrµnden. 
Sidenbladh menar d&. att kyrkan aldrjg färdigställdes, 
endast grunden blev lagd (Sidenbladn- 1869:211ff}. 

3.4.2. Topografi 

Kyrkesviken 1 igger i kustbandet .. - strax öster om 
örnsköldsvik. Fornlämningen är belägen vid ett ed i ett 
skyddat läge, p! västra sidan av Tvärhandsberget. Forn
lämningen ligger.p&. en sandig plat&. där sten inte 
förekommer naturligt. Landtungan nedanför plat!n best&.r 
av blöt och sump,ig mark. Barrskog domJnerar omr&.det. l 
den väS'tr.a\'S:~uttningen finns ett tätt granbest!nd me.d 
lingon.., ·oatt ·.mossbevuxen mark. 

Kyrkesviken lAg vid en mycket viktig innerfarled och 
den ganil'a bebyggelsen verkar vara riktad mot norr, där en 
hamn antas ha legat (Westerdahl 1982a:9). 

3.4.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

1931 startade folkskolläraren Gottfrid Holmlund 
utgrävningar vid Kyrkesviken. dA främst i kyrkogrunden. 
1933 delade han ansvaret med Wilhelm Holmgvist fr!n 
Statens historiska museum. Läroverksadjunkten Torsten 
Michanek fr!n Örnsköldsvik deltog. Denne fick ensam 
avsluta arbetet 1936, dA Holmlund drabbades av sjukdom 
och dog (Huggert 1978b:81). 

Redan under första grävningssäsongen inventerades 
omr&.det, dock gjordes ingen översiktsplan. Det vi vet är 
att lämningar pAträffades strax nordväst, väster och 
nordost om kyrkogrunden (Huggert 1978b:81}. 

Ca 40 m norr om kyrkogrunden upptäcktes rester av ett 
hus (se fig. 5). Ytan torvades av och grävdes delvis ut. 
I denna del gjordes de flesta fynden (Holmlund 1933). 

Ca 50 m väster om kyrkogrunden ligger tre spiselrösen 
best!ende av skarpkantad sten, bevuxna med mossa. Tv! av 
dessa var kända av Holmlund. det tredje upptäcktes vid en 
inventering 1987. Ca 55 m NNO om husgrunden finns en 4 m 
lAng stenrad. 5-15 m söder om denna finns en antydan till 
anlä~fgning. bestAende av fyra stenar som bildar en · 
kvadrat, med sidolängd 7 m (muntl. uppg. Grundberg). 
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Om husgrunden skriver Holmlund att marken inte alls 
vars! jämn som man väntar sig i ett hus med t.ex. jord
golv. En vall upptäcktes runtom husets väggar. tydligast 
P! den norra och västra sidan, som bildade en slänt ned 
mot det före detta sundet. I syd och öst var vallen 
ersatt av stenanhopningar. vilka bildade en liknande 
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slänt. Innanför stengrunden märktes ocks! en jordvall. 
Tv! härdar upptäcktes, båda längs med den södra väggen 
som var 11,7 m lAng. Kortsidan var 7,15 eller 7,40 m 
l!ng. De b!da m!tten anger Holmlund utan att ge en 
närmare förklaring. Den västra härden hade n!got som 
liknade en rökg!ng. I och omkring härden fanns det gott 
om b!de lera och sten. Tv! meter öster om och parallellt 
med den västra husväggen, gick en rand med skarpkantade 
stenar. Här och var kunde två markytor konstateras och 
ett sotiager under kulturlagret som var några cm tjockt 
(Holmlund 1933). 

1975 tog Per Lundström, Sjöhistoriska museet i 
Stockholm, initiativ till en fosfatkartering (Grundberg 
1988a). C-14 dateringar p4 jordprover fr!n 1931 Ars 
grävning gjordes. Resultatet av dessa indikerade vikinga
tid. vilket innebär att platsen varit bebodd tidigare än 
vad de arkeologiska fynden visar (Westerdahl 1982a:10f). 
Urve Mil ler fr!n Sveriges geologiska undersökning i 
Uppsala har gjort pollenanalyser för omr!det (Miller 
1982). 

Som daterande fynd frAn utgrävningen kan nämnas ett 
silvermynt frAn Gotland. daterat till 1210/20 - 1260/70, 
en sölja av silver frAn omkring 1300 eller tidigare. 
fragment av rökelsekar, tidigast fr!n 1200-tal, en sölje
ram daterad till 1200-tal. sammansatta dubbelkammar med 
halvcirkelformade ändskivor fr!n 1200-tal, äldre rödgods, 
1250-1350 och stengods fr!n 13-1400-tal (Huggert 
1978b:82f. muntl. uppg. Grundberg). 

Järn- och kopparbearbetning har sannolikt hört till 
verksamheterna p! platsen. Den omtalade husgrunden kallas 
av Holmlund även för smedja p.g.a. att fynd av järn- och 
kopparskrot gjordes i hela omr!det (muntl. uppg. 
Grundberg). 

Förmodligen har man haft boskapsskötsel, det talar 
fynden av ben frAn nöt, f!r/get och svin för. Fiske och 
f!ngst kan p6visas genom fynd av ljuster samt fynd av ben 
frAn fisk. säl och hare. En skobrodd och en stavskoning 
tyder p! hel!rsbosättning (Huggert 1978b:84, muntl. uppg. 
Grundberg). 

3.4.4. Bearbetning 

Holmlund diskuterar i sin rapport om det är fr!ga om 
ett eller tv! hus och drar slutsatsen att det är ett. Han 
tycker dock att det är besynnerligt med tv! härdar som 
ligger s! nära varandra som tvA meter, vid samma vägg. 
Holmlund hoppas hitta en mellanvägg som bekräftar teorin 
om ett hus med tvA rum. Den förväntade mellanväggen kunde 
aldrig beläggas vid utgrävningen. Inte heller verkar han 
fundera över om de b!da härdarna är samtida eller ej·. ·men 
skriver att de är olika varandra (Holmlund 1933). P.g.a. 
hans s! bestämda uppfattning kan man fundera över om_ 
n!gon annan information skulle ha f&tt utrymme i rapport
en. Av det resultat som C-14 dateringar givit p! jord
prover fr!n 1931 !rs grävning, kan man ifr!gasätta de 
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b&då härdarnas samtidighet. Dessutom blir man misstänksam 
när han nämner tvA olika mAtt p! husets kortsida utan att 
ge nAgon förklaring (Holmlund 1933) .. Om det istället 
skulle vara fråga om att de tv& härdarna tillhör varsitt 
hus som överlappar varandra. blir det genast sv!rare att 
tolka planritningen. 

Holmlund tar för givet att huset varit timrat 
(Holmlund 1933). Detta är ocks& troligt p.g.a. de 
syllstensrader som upptäckts. Timmer var inget större 
problem att skaffa, däremot finns inte sten naturligt p! 
platsen. NAgra·rester av syllar framkom inte. Det kan 
därför bara bli en gissning om vilken timringsteknik som 
förekommit . · 

Fynd av lerklining gjordes. Holmlund bedömer p,g.a. de 
olika bitarnas form och avtryck att de varit klining 
mellan stenar, inte p! ris- eller timmerväggar. Vissa av 
bitarna kan härröra frAn kliningen i en rökgAng (Holmlund 
1933). Alltså har här funnits någon typ av avledning för 
rök. 

Kan det ha varit jordgolv i huset? Enligt Holmlund var 
marken alldeles för ojämn för det. Markytan sluttade 
dessutom något (Holmlund 1933). Att det funnits trägolv 
är därför sannolikt. 

Vad gäller stenraden som gick två meter öster om och 
parallellt med den västra väggen, har Holmlund i sin 
rapport skrivit att det troligen inte är fråga om en 
skiljevägg. Snarare har stenarna tjänat som fyllnads
material mellan golvet och stockarna till en sängplats 
(Holmlund 1933). PA denna punkt är m,"¼terialet sa tunt att 
det borde vara svårt att dra sådana slutsatser. 

3. 5 . Gene. Själ evad sn. Angern,an 1 and 

Uppgifterna om Gen6 är i huvudsak h~~tade ur Ramqvists 
avhandling Gene oc'h u:·· hans uppfJ~ts i Bebyggelsehistorisk 
tidsskrift nr 1, 1981. 

3r5.1. Historik 

Muntliga traditioner finns om ett folk på Genesmon, 
kallat genefolket. En vag tradition om en kyrka finns 
ocks& knuten till platsen (muntl. uppg. Ramqvist). 

Vid utdikning i omr!det p& 1930-talet kom dels en 
mindre, klinkbyggd ekbåt, dels tv! ryssjb!g~r. i dagen. 
Dessa togs tyvärr ej tillvara (Ramqvist 1981a:127). 

Ar 1961 gjcrde Riksantikvarieämbetet en fornminnes
inventering i omrädet, för ekonomiska kartan. 

Ar 1962 undersökte Evert Baudou tre gravar i Gene, raä 
nr 22. De bestod av eldp!verkad stenfyllning och av 
detta drog man slutsatsen att här funnits en boplats. En 
fosfatkartering gjordes därför i samband med utgräv
ningen, som även den visade pA bosättning. Ingen närmare 
lokalisering av boplatsen gjordes vid detta tillfälle 
(Ramqvist 1983:127). 
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3.5.2. Topografi 

Gene ligger pA en mo mellan två fjärdar. 5 km söder om 
örnsköldsvik. Under Arens lopp har havet pAverkat mon och 
bildat terrassformade strandvallar, främst i väster mot 
Bäckfjärden. Mon kan delas in i tre olika zoner, frAn 
väst till öst. Den västligaste bestAr av sandig podsol, 
med bestAnd av gran.•Nästa zon karakteriseras av fin 
sandig podsol. Här lAg bosättningen, ca 20 m.ö.h., i 
överg!ngen frAn mo till mjäla. Den östligaste zonen 
innehAller alltsA mjäla och lera, med bestAnd av tall. 
Denna tydliga uppdelning av jord.materialet innebär goda 
förhAllanden fört.ex. odling (Ramqvist 1981a:127, 
1983:48). 

3.5.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

I Gene har man bl.a. hittat rester av ett medeltida 
hus, C-14 d~terat till ca 1200, kallat hus III (se fig. 
6). Vid rekognosering upptäcktes ett övertorvat.röse med 
delvis kantiga stenar, 0,4 m högt och ca 3 m i diameter. 
Vid avtorvningen hittade man spridd, skörbränd sten som 
dolde ett sotigt och fett fyndförande lager. 

t 

+ .... _ 

+ , 
~ 

0 

Fig.6. Ur P. H. Ramqvist 1983 

I anslutning till röset !Ag, med 5 meters mellanrum, 
tv& paralle_lla jordvallar i öst-västlig riktning. De var 
4 m l!nga, 2 m breda och 0,2 m höga. Röset, vilket 
tolkats som härd, visade sig ligga i det sydvästra hörnet 
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av en fyrkantig husgrund. Husgrunden var 7 x 7 m stor och 
hade flata hörnstenar. 

Härden hade byggts direkt PA marken och fynd av obränd 
och delvis bränd lera tyder p! att stenarna varit ihop
murade. Ca ett kg lera togs tillvara. Stenen uppgick till 
en kubikmeter och mellan dessa fanns gott om kol. sot och 
humus. Inom undersökningsytan fanns 13 mörkfärgningar 
(Ramqvist 1981b). 

I huegrunden gjordes 11 fynd och strax utanför framkom 
4. Inget av fynden kan med säkerhet dateras. Detta beror 
p& att stolph!l tillhörande husgrund X visar att det 
medeltida huset byggts ovanpA ett hus från järnAldern. 
Nämnas kant.ex. fynd av en spjut- eller pilspets av 
järn, ett knivblad av järn, ett ringformat bronsspänne, 
järnspikar, fragment av bryne, bronsfragment, järnslagg 
och flinta. 327 benfragment framkom, de flesta i härden. 
Endast 19 kunde bestämmas: får/get, ko, gris, hund och 
fisk. Fynd av hornfragment fr!n ren och älg gjordes också 
(Ramqvist 1983). 

3.5.4. Bearbetning 

Det medeltida huset i Gene har förmodligen endast be
st&tt av ett rum. Inga tecken till rumsindelning kunde 
konstateras vid utgrävningen. I det sydvästra hörnet 
fanns en härd. Dess placering var 1 m från den södra 
väggen och 0,75 m från den västra. Förmodligen hade 
mellanrummet mellan härden och väggen fyllts igen av sten 
för att skydda huset frAn brand (Ramqvist 1983:91). 

De vallar som p!träffades längs den norra och den 
södra väggen, har tolkats som rester efter träbänkar. Det 
kan ha varit frAga om mullbänkar, vilka fungerade bra mot 
golvdrag. lng!ngen har.då förmodligen legat i öster 
(Ramqvist 1983:91). 

Hörnstenarna talar för att det rör sig om ett timrat 
hus. Härden har varit lerklinad. dock ej stenfyllningen 
bakom den. N!gra rester av takkonstruktioner kunde inte 
upptäckas (Ramqvist 1983). · 

3.6. Björka. Hälsingtuna sn, Hälsingland 

Uppgifterna om Björka är hämtade fr!n en intervju med 
Lars Sjösvärd och ur Brobergs uppsats i Fjölnir nr 2, 
1983. 

3.6.1. Historik 

Skriftliga belägg på Björkas existens finns i 1542 Ars 
jordebok. Enligt denna bestAr Björka av tvA hemman om 40 
respektive 44 m&l, _eller spannland (Broberg 1983:34). 
Björka har med all sannolikhet hela tiden best!tt av en 
till tv! g!rdar. Området har varit bebott åtminstone 
sedan folkvandringstid. Gravarna i Björka har tidigare

1 
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varit kända eftersom de var synliga ovan mark. Det 
tidigmedeltida byggnadskomplexet var däremot okänt tills 
den arkeologiska undersökningen påbörjades 1982 (muntl. 
uppg. Sjösvärd). 

3.6.2. Topografi 

Björka ligger söder om Hudiksvall, pA nordsidan av en 
dalgAng. I de övre delarna av dalgAngen best!r marken av 
torra, väldränerade jordar. medan det i de lägre parti
erna är lerjordar. Bebyggelsen har inte haft strand.kon
takt, eftersom den ligger för högt för det (Broberg 
1983:31). 

3.6.3. Resultat av arkeologis,k undersökning 

Hela fornlämningsomrAdet i Björka totalundersöktes 
under 1982-83, därför att E4:an skulle få en ny sträck
ning. Det har ännu inte skrivits någon rapport om ut
grävningen, därför grundar sig våra uppgifter till 
största delen p& en intervju med Lars Sjösvärd, som var 
ansvarig för den medeltida delen. 

Lämningarna visade sig omfatta flera bebyggelsestadi
er. Vi kommer dock att i stort sätt ägna oss enbart At 
den medeltida delen. Värt att påpeka är ändA att gravarna 
har kontinuitet från 200-300-talet. Något kontinuitets
brott kan ej visas. men gravarna har lagts på olika 
platser vid olika tider (muntl. uppg. Sjösvärd). 

Idag finns de troligen äldsta delarna av boplatsen 
inte kvar. De antas ha legat där det nu finns ett sandtag 
vilket togs upp på 1950-talet. Fosfatprover runt sand
taget har gett höga värden som indikerar·en boplats. Med 
tidens gang har man sedan succesivt flyttat högre upp i 
sluttningen. 

Hela byn består av ett 15-tal hus som överlappar 
varandra. Av dessa är ett tiotal medeltida. Man har 
funnit smidesgropar, fyllda med slagg, som hör till det 
medeltida omrAdet (muntl. uppg. Sjösvärd). 

Det omrAde som grävdes var ca 10 000 kvm stort. Den 
medeltida boplatsen omfattade ca 2 500 kvm (se fig. 7). 

De flesta av de medeltida husen har syllstensrader och 
har troligen varit timrade. En del av husen har spisel
rösen, medan andra är utan. Hus A109 och AllO, har rännor 
utanför, troligen en form av dränerings- rännor. I dessa 
hus fann man lite fynd (muntl. uppg. Sjösvärd). 

Husgrund A6 var troligen avskild i tv& delar med olika 
funktion. För detta talar det tjockare kulturlagret i 
östra delen i förhållande till den västra. Den östra 
delen hade ett underliggande lager med sten, vilket ej 
kan ha fungerat som golv. I den västra delen har det 
varit jordgolv. Huset överlagrade en källare som har 
tillhört det äldre huset A7. 

I husgrund Al16 gjordes fynd av glaserat rödgods. 
Vilket daterats till 1250-tal. Detta hus, liksom flera 
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andra, har en spis mitt pA sydväggen som skjuter ut 
utanför denna (muntl. uppg. Sjösvärd). 

3.6.4. Bearbetning 

Flertalet av de medeltida husen i Björka hade 
syllstensrader, detta visar att husen varit timrade. 
Knuttimring är lätt att ta till, men det g!r inte att 
bortse från att det kanske har rört sig om t.ex. 
skiftesverk. 

I minst fyra hus har spiselrösen påträffats; hus nr 
A6, AS, A103 och A116 (se fig. 7). I hus nr A6 är spisen 
murad på husets norra långvägg, medan de övriga tre har 
spisen At söder. På alla hus utom All6 skjuter spisel
röset ut utanför huset. Hus utan spiselrösen är A109 och 
All0. Utöver dessa hus, vilka kan anses som säkra, har 
man funnit antydningar till ett flertal hus, t.ex. A114 
där endast spiselröset och en del av en vägg framkommit.· 
Detsamma gäller A138. 

Vad det gäller anläggning AB kan man ana sig till en 
antydan till rumsindelning. Ungefär på mitten av huset 
g!r en mörkfärgning(?) som skulle kunna antyda en 
mellanvägg. Husets storlek har varit ca 20 x 8 m (se ·fi'g. 
8) . 

Anläggning A103 är den som ligger längst norrut i 
sluttningen. Grundens storlek är ca 11 x 7 m. Spiselröset 
ligger mitt pA den södra långsidan. Inga antydningar till 
rumsindelning finns (se fig. 9). 

Hus nr A116 har en osäker begränsning At norr och 
väster, men storleken är troligen 14 x 6 m. Glaserat 
rödgods, som enligt Sjösvärd dateras till 1250-tal, 
päträffades i denna anläggning (muntl. u~pg. Sjösvärd). 

Beträffande anläggning A109 och All0 gärdet ännu inte 
att avgöra om det rör sig om tv! samrnanbyggda hus eller 
tvA separata (se fig. 10). Inget av dessa hade eldstad. 
Norr om husgrunderna fanns en ränna, troligen för 
dränering. Kanske har husen varit lador där säd eller 
dylikt förvarats och där det var viktigt att regnvatten 
ej sipprade in (muntl. uppg. Sjösvärd). 

Hus nr A6 var troligen uppdelat i tvA funktioner. 
Indikationer för detta är att den östra sidan hade 
tjockare kulturlager än den västra, som hade underligg
ande sten. Stenen är för ojämn för att ha kunnat fungera 
som golv och därför är det troligt att ett trägolv 
funnits i huset. Den västra delen har haft jordgolv. 
Huset överlagrade en källare som mAste ha tillhört ett 
äldre bebyggelsestadium (muntl. uppg. Sjösvärd). 

3.7. S:t Olofs hamn, Idenor sn, Häisingland 

Upppgifterna om S:t Olofs hamn är i huvudsak hämtade 
ur Lundströms uppsats i Sjöhistorisk årsbok 1971-72 och 
ur Huggerts uppsats i Acta Bothniensia Occidentalis. 
Skrifter i västerbottnisk kulturhi~toria 1 och ur 
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Lundströms artikel i boken G!rdar. borgar och hamnar i 
det äldsta Hälsingland. 

3.7.1. Historik 

Namnet S:t Olof kommer ifrån den norske kungen Olav 
som stupade år 1030. Han blev Nordens första helgon och 
ansågs skydda bl.a. sjöfarare (Lundström 1972:89). 

S:t Olofs hamn ligger på Drakön som är en av fyra öar 
i en väl sammanh!llen ögrupp. i Hälsinglands skärgård. De 
fyra större öar som ing!r i ögruppen är Agön. Drakön, 
Krakön samt Innerstön. Dessa har varit välkända för 
sjöfarare. med si!ikerhet sedan 1700- och 1800-talen. En 
känd begravningsplats finns på Drakön. vilken är omnämnd 
1730 som ett gammalt begravningsrwn i Agö kapellbok 
(Lundström 1972:89). Från 1830 finns ett citat av amiral 
Gustaf af Klint. som visar att ögruppen fungerade som 
riktmärke för kustseglationen (Huggert 1978-a: 2) . 

Området runt öarna har varit ett rikt fiskevatten. P! 
1900-talet har det funnits fiskeläger pA både Agö~ och 
Kr!kön. Fisket går att med säkerhet följa tillbaka till 
1500-talet (Lundström 1981:35. Huggert 1978a:3). FrAn 
1559 finns uppgifter om a~t tjugo gävlefiskare bedrev 
fiske på Agön (Lundström 1981:35). 

Två kända hamnar finns p! Drakön: Gammelhamn och S:t 
Olofs hamn. Gammelhamn ligger pA öns sydvästsida. med 
lämningar efter ett tiotal husgrunder (Enström 1984:74). 
S:t Olofs hamn är med all sannolikhet en medeltida hamn. 

3.7.2. Topografi 

ögruppen ligger mitt för inloppet till Hudiksvalls
fjärden. Drakön har i stort sett inga odlingsbara ytor, 
utan består av berg, morän och svallsediment. Klapper
stensfält täcker den högsta centrala delen av ön. 

S:t Olofs hamn ligger pA den sydöstra sidan av ön. Den 
gamla hamnen är idag en oval myr och dess bebyggelse 
ligger ovanför myren, p! en moränsluttning. 

Enligt niv6kurvor kan man räkna ut att hamnens 
brukningstid var under medeltiden. Den topografiska 
situationen visar att S:t Olofs hamn varit väl skyddad 
(Lundström 1972:90). 

3.7.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

Drakön undersöktes under fem säsonger. fr.o.m. 1971 
t.o.m. 1975. av Anders Huggert. Man fann rester av 
kajkonstruktioner. bodar. boningshus och en pegravnings
plats med kapell (se fig. 11). Fosfatprover·togs som 
visade nio koncentrationer i relation till mer eller 
mindre tydliga grundmurar (Lundström 1981:19). Bebyggel
sen ligger p4 en terrasserad sluttning. 
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En huslämning nära hamnkanten undersöktes. med ytan 
13 x 5 m. Det gick inte att säga om det rörde sig om ett 
eller tvA hus. men enligt fosfatproverna och kulturlagret 
har anläggningens ·östra och västra delar haft olika 
funktion. Den östra delen har ett tjockare kulturlager än 
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den västra. vilket tyder p& att den östra delen varit 
bostadsdel. I det nordöstra hörnet fanns 3n eldstad som 
var anlagd mell.an jordfasta stenblock. En likadan fanns 
även i terrassens motsatta ände (Lundström 1981:20). 

Tre olika huslämningar undersöktes. Den första är 
beskriven här ovan. Den andra lAg i bebyggelseomrAdets 
västra del och var en nästan kvadratisk stengrund, 5 x 5 
m. med härdplats mellan jordfasta stenblock. Den tredje 
undersökta lämningen, i områdets nordöstra del. var ej 
lika väl avgränsad som de tv! övriga, men en trolig 
m!ttangivelse är 6 x 4 m. Terrassen hade ett kvadratmeter 
stort spisfundament av gr&sten. Lundström skriver att 
stenrader och stenramar som p!träffas troligen är grunder 
till hus uppförda i timmerkonstruktion (Lundström 
1981:22}. 

De föremAl man har funnit i och runt husgrunderna 
tyder ej p! någon speciell verksamhet, men är ett rikt 
material. T.ex. gjordes fynd av en dolk (en s.k. 

' 

:so 
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misericordia). dräktdetaljer, bronsring, bronsbleck, tre 
silvermynt från. 1300-talet m.m. 

Tv& provschakt gjordes i den forna hamnen. nuvarande 
myren, som visade att hamnkanten varit stenskodd. De ·fynd 
som man där ·fann tyder pa. att fiske bedrivits. T.ex .. , 
påträffades nätflöte av tallbark, nätsänke och diverse 
båtdelar. Skrädda stockar och stockar med hak för knut
timring hittades också (Huggert 1978b). 

3.7.4. Bearbetning 

Husen i S:t Olofs hamn var byggda på terrasser som låg 
på sluttningen ned mot hamnen. Dräneringen måste ha varit 
god i moränjorden. Därför har inte heller något trä
material från huskonstruktionerna bevarats, vilket 
försvarar tolkningen av lämningarna. 

Som framgår ovan undersöktes tre olika huslämningar. 
Förmodligen rör det sig om timrade hus eftersom man 
hittat några syllstensrader (Lundström 1981:22). I myren 
har man gjort fynd av stockar med hak för knuttimring som 
visar att man känt till knuttimringstekniken. Det är ett 
stöd för att även husen byggts pA detta sätt (Huggert 
1978b:77). Terrassernas storlek, som stämmer bra överens 
med mAtt för nonnala virkeslängder, talar även för detta. 
Enl_igt Lundström har al la tre haft jordgolv (Lundström 
1981:22). 

P! en av de utgrävda terrasserna som var 13 x 5 m fann 
man tvA härdar, en i vardera·änden. Det kan därför här 
vara frAga om tvA hus. Längden pA terrassen talar även 
för detta (Lundström 1981:22). Lundström skriver att 
bostadsuppdelningen som nämns ovan går att jämföra med 
den senare tidens bebyggelse p! Kr!kön. Där var fiske
stugan/bostadsdelen sammanbyggd med strömmingsboden/ 
arbetsplatsen (Lundström 1981:20). Däremot anser Huggert 
att bodarna statt vid hamnkanten och boningshusen lite 
längre upp i sluttningen (Huggert 1978b:79). 

3.8. Faxeholm, Söderhamns kn, Hälsingland 

Uppgifterna är i huvudsak hämtade ur Mogren och Syses 
rapport om Faxeholm. 

3.8.1. Historik 

Första gAngen Faxeholm nämns i de historiska källorna 
är i maj 1398. Borgen var då i händerna p! de s.k. 
vitalianerna, som var kapare med stöd av Mecklenburg. De 
arbetade för att !terinsätta Albrekt av Mecklenburg på 
den svenska tronen. 1395 slöt Albrekt och.drottning 
Margareta ett fredsfördrag, därefter fortsatte vital
ianerna som ett självständigt rövarband. När borgen nämns 
är den belägrad av Hansans styrkor. De ville utrota 
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vitalianerna, eftersom de gjorde stor skada pA handeln 
(Mogren & Syse 1986:9). 

Andra omnämnandet är i oktober 1398 dA drottning 
Margareta utverkade fri lejd för vitalianernas ledare, 
mot att de överlämnade Faxeholm och sina andra borgar 
till den svenska staten. Borgen blev d! förvaltningsborg 
över Hälsinglands fögderi. Faxeholm fungerade som för
valtningsborg fram till 1434. Det Aret brändes borgen i 
samband med Engelbrektsupproret och !teruppbyggdes ej 
(Mogren & Syse 1986:10). 

Vem som var borgens byggherre·är okänt. Det kan ha 
varit Bo Johnson G_rip eller vitalianerna. Man vet att 
Grip kom i besittning av Hälsingland under 1300-talets 
andra hälft (Mogren & Syse 1986:8). 

Det finns tre planritningar över Faxeholm, gjorda före 
1900. Den första ritades !r 1749 av F.A. von Rehausen, 
lantmätare i Gävleborgs län. Rehausen uppfattade lämning
arna som rester av en kastellborg. Ar 1889 gjordes nästa 
planritning av en kapten Engelke. Den tredje ritningen, 
fr!n 1897, ritades av stadsingenjör G. Hultquist (Mogren 
& Syse 1986:11). 

I juli 1896 gjordes en första schaktning p! borg
holmen. DA hittades en ryttarsporre. en spjutspets, en 
kniv, hästskor samt en stenkummel över en kista, 12 fot 
lAng och 6 fot bred. Kistan innehöll ben fr!n människor 
och hästar (Jensen 1919). 

Ar 1901 gjordes en utgrävning under ledning av Carl M. 
Kjellberg. Denna g!ng skall man inte ha funnit n!got 
nämnvärt (Mogren & Syse 1986:11). 

Under ett vägarbete 1937 vid borgkullens södra sida, 
hittades ett 1,23 m l&ngt tv!handssvärd (Mogren & Syse 
1986:13). 

3.8.2. Topografi 

Platsen där Faxeholm ligger var vid anläggningstiden 
en holme. Vattenst!ndet var ca 4 m högre än idag. Under 
1700-talet blev holmen landfast, men under den tid som 
här är aktuell fanns ett 120 m brett sund till närmaste 
landparti. Thelbacken. Holmen är en moränklack, 22 m hög, 
150 m i nordsydlig och 130 m i öst-västlig riktning. 
Krönet utgörs av en flack plat!, ca 30 x 35 m, med branta 
sidor (Mogren & Syse 1986:6). 

3.8.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

Ar 1986 inleddes en provundersökning av Faxeholm under 
ledning av Mats Mogren. Undersökningsytan var 74 kvm, 
uppdelad pA fyra schakt (se fig. 12). Under denna utgräv
ning fann man bl.a. själva kärntornet och delar av borg
g!rden. men även fynd såsom enstaka keramikskärvor. mynt 
m.m. Det östra schaktet, schakt ö, och det södra, schakt 
S, lades i 90 graders vinkel mot varandra, med origo i 
kärntornet. Storleken pA schakten var 30 x 1 m respektive 
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19.4 x 1 m. Mellan tv6 och Atta meter ifrAn origo i 
schakt Svar marken plan och sotig. Mogren menar att det 
kan vara resterna efter en nedbränd byggnad. hus I. Detta 
och de föIJ~nde husens numrering är gjorda av författarna 
för att öka läsbarheten. Begränsningen av hus I skulle i 
norr kunna vara kärntornets yttermur. eller nAgra stenar 
funna vid tre meter. Dessa kan vara rester efter en 

· sylletenerad. Den södra begränsningen var tydligare och 
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Fig.12. Ur Mogren & Syse 1986. 

bestod av en 0.4 m bred sträng av obränt grus. tegelflis 
samt lerklining. Strängen var troligen rester efter ett 
väggliv. Flera fynd pAträffades inom de avgränsningar som 
hör till huslämningen. t.ex·. spikar. en nit. ett dörr- · 
dörrbeslag och en blyplomb (Mogren & Syse 1986:18). 

Vi'd 25-30 m, ":ortfarande·i·schakt s. p!träffades en 
tydlig syl I stensrad, hus I I.· Det gick inte att se nAgon 
in- eller utsida p! stenarna. men man antog att huset som 
legat där sträckt sig !t öster, eftersom där bl.a. fanns 
en större pl~ri teirassyta. 

Även i det ·östra schaktet. schakt ö. pAträffades ett 
omrAde som var kol- och sotp!verkat, här mellan 2-5 m 
fr&n origo, och som kan antas vara rester av en byggnad, 
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hus III. P4 det troliga golvet fanns fragmentariska. 
brända bräder som kan vara rester efter ett inrasat tak. 
Golvytan avgränsades av en tegelstensrad (Mogren & Syse 
1986:20) ~ Vid 15-19 m efter schakt ö påträffades rester 
efter vad som kan ha varit ett enklare hus. hus IV. Man 
fann mängder av tegelflis. lerklining samt brända 
stockar. 

I mitten. tvärs över den mellersta försvarsmuren lades 
ett 2 x 6 m stort schakt. schakt M. · 

P4 gamla uppmätningar av borgkullen finns en sänka som 
benämns "betäckt gång". Denna sänka är än idag väl synlig 
i marken. Strax ovanför denna lades det västra schaktet. 
schakt V. 2 x 7 m stort. I nord-sydlig riktning. snett 
över schaktet, fann man en syllstensrad, hus V. Ett 
ojämnt stengolv p4träffades öster om denna. Enligt Mogren 
har det sannolikt varit en träbyggnad pA stenfot. efter
som inget kalkbruk eller tegel påträffades. Fynd som 
gjordes innanför syllstensraden var bl.a. tre hästsko
sömmar och ett betsel. Detta är troligen lämningar efter 
ett stall (Mogren & Syse 1986:24). 

3.8.4. Bearbetning 

Vid utgrävningen pA Faxeholm påträffades lämningar 
efter fem hus, själva borgen undantagen. Hus nr II. V och 
eventuellt nr I hade varsin syllstenerad. vilket visar 
att det rör sig om timrade byggnader. 

Hus nr III avgränsades av en tegelstensrad. Mycket 
tegel fanns även innanför avgränsningarna, i själva 
huset, blandat med brända bräder. Kanske var hela huset 
uppbyggt av tegel? 

Tegelflis och lerklining påträffades i både hus I och 
IV. 

Eftersom de grävda schakt.en endast var en respektive 
tv4 meter breda. är det omöjligt att utt~la sig om husens 
storlek eller planlöenin•. 

3.9. Totra. Hamr!nge sn. Gästrikland 

Uppgifterna om Totra är hämtade ur Anders Brobergs 
artikel i Populär Arkeologi nr 4. 1987. 

3.9.1. Historik 

Det finns inga bevarade medeltida källor som nämner 
Totra. eller att det funnits en befästning där. Kronans 
jordeböcker fr!n 1500-talet anger att Totra är en liten 
by, men inte heller här nämns något om en befästning. Den 
första bevarade skriftliga informationen om en försvars-
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anläggning finns i 1680~talets rannsakningar. Där framg!r 
att Totra.varjt öde sedan. länge (Broberg 1987:5}. 

Hamr~ngefjärden har tre inlopp. I tva av dem finns 
ännu r~ster efter stenkistor. Enligt Broberg har sanno
likt även det t'.redje':inloppet varit spärrat. Detta gör 
att fjärden hade ett mycket skyddat läge, en idealisk 
plat~- att ~am.l~ ihop•en skeppsburen krigsstyrka p&. 
HamrAnge var det nordligaste skeppslaget i det gamla · 
Uppland. Totra kan.ha utgjort samlingsplats för ledungs
f lot'tan inför kor,st·ågen i öster led, el ler var det .de· i 
kapitel 3.8.1. nämnda vitalianerna som ... besatt borgen? Det 

·finns ett tyskt dokument från Ar 1395, där det nämns att 
vitalianerna har ett fäste på gränsen ~ellan Hälsingland 
och Gästrikland. Kanske var det fästet just Totra 
(Broberg 1987:7)? 

3.9.2. Topografi 

Hamr!nge socken ligger pA gränsen mot Hälsingland. 
Kastalen Totra är belägen p! den norra sidan av Hamr!nge
fjärden. 

3. 9 .,3. Resultat av arkeologisk undersökning 

Ar 1986 inleddes undersökningarna i Totra, då man 
karterade

0
och fosfatkarterade hela området (se fig. 13). 

Tv! schakt·.' grävdes samma Ar.· Fosfatkarteringen visade att 
kulturlagren och fosfathalten kraftigt tilltog öster om 
ruinkullen. Glödskal och slagg påträffades också, vilket 
indikerade att en smedja har funnits inom området. Det'ta 
bekräftades senare genom schakt C (Broberg 1987:6). 

Det dominerande inslaget inom fornlämningsomrAdet var 
den 2,5 m höga ruinkullen av kalk- och gråsten. Runt 
kullen låg ett ·tiotal husgrunder, terrasser och källar
gropar, inom en yta pA 75 x 30 m (Broberg 1987:5). 

De tvA schakt som togs upp 1986 lades i områdets 
västra del, sA att de kom att skära över tv! husgrunder 
vardera. 

Ar 1987 fortsatte u.ndersökningarna. Aterigen togs tv! 
schakt upp, denna gäng i områdets östra del. Endast ett 
av schakten lades över en husgrundsterrass, det andra i 
sluttningen At söder (se tig. 13). Syftet var att lokal
isera en möjlig avfallshög som indikerades av fosfatund
ersökningen. N!gon avfallshög påträffades dock inte, 
däremot mycket rika kulturlager (Broberg 1987:6). 

Fynd som har gjorts är främst hushAllsavfall och 
verktyg, vilket i stort sett inte ger n&gra dateringar. 
Fyndsammansättningen är likadan i den västra som i den 
östra delen av omr!det. Daterande fynd är ett fragment av 
en sammansatt enkelkam, av vikingatida typ, och A-gods
keramik. Vävtyngder av lera har påträffats, vilket 
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antyder att bebyggelsen etablerats före 1100-talets mitt. 
Sm! bronsbleck, s.k. ströningar, har man ocks! funnit, 
med trolig datering till 1200/1300-talen. De har antag
ligen varit fastsydda p! kläderna (Broberg 1987:6) . 

.. ~,~""''"" ~~ ... 
CJ I 

I Q Husgrund 

I 
\ 

/ 
QSpisröse? 

e Käl••· ... 
I ••~• .. .f;) 

( SchaktyC8 · 
\? 

'--1 .......____ 

- Spi&rf 

1
1

Husgr~ 

e \~ 
I I 

? 

I 
? 

/ 
? 

/ 
? 

\ 

> 

Scha.111D , 
(\. \ b:J 

-~\/ 
Källargrop 

-
,_pm 

R1irn,ng· Anders Liungberg 

K,wulrni11r11 omg,·s u,· krujiigt1 terruueri11gt1r, el/ timt1I husgrunder samt källargropar 
och spisnh,•11. Anliiggningumus orientering och läge 1•isar all området hyst bebyg
,:l'ise under iitmi,wo11e 11·d olika sktden samtidigt sum de a11sut1u Lulturlagre11 och 
hä,:u fosjut1•iird,•na a11t)'dl!r au bosätmingen lmuppast 1·arit a1• tillfällig karaktär. 

Fig.13. Ur A. Broberg 1987. 

Enligt provundersökningen kan bebyggelsen ha till
kommit under sen vikingatid/tidigt 1100-tal. Sannolikt 
har den fortlevt 4tminstone till omkring 1400-tal. 

Byggnadslämningar, bAde med och utan spiselrösen, har 
p!träffats, likasA syllstensrader och källargropar. C-14 
provet som togs omedelbart utanför kastalens murverk gav 
dateringen 1290 ± 60 Ar. Tornet, och troligen ocks! den 
omgivande bebygg~lsen, förstördes av en brand. Därför är 
det inte omöjligt att kolprovet kommer fr!n ett instörtat 
torntak, och alltsä egentligen daterar tornets tillkomst 
(Broberg 1987:6). 
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3.9.4. Bearbetning 

Det är. vilket framkommit, ytterst 1 i te grävt i Totra, 
varför det inte g!r att dra n!gra l&ngtg&ende slutsatser 
om byggnadsteknik eller planlösning. 

Undersökningarna i Totra har hittills visat att det 
sannolikt rör sig om tv& bebyggelsestadier. Anläggning
arnas orientering och läge tyder på detta. De kraftiga 
kulturlagren och höga fosfatvärdena ger en antydan om att 
det inte varit en tillfällig bosättning (Broberg 1987:5). 

3.10. Vall, Va1bo sn, Gästrikland 

Uppgifterna om Vall är hämtade ur Anders Brobergs 
artikel i Populär Arkeologi nr 1, 1985 och ur hans 
uppsat.a. i.Fr&.n Gäatr.ikland 19.86 .. 
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3 .10 .1. Historik 

Fr!n 1443 finns en förteckning över Valbo kyrkas 
egendomar. Här nämns för första gången Valbo prästgård, 
eller Vall. GArden hade fyra markland jord, vilket 
motsvarade fyra till fem normalstora gArdar (Broberg 
1985:9). -

Efter reformationen drogs gArden tillfälligt in till 
kronan och blev avelsg!rd. Ar 1617 brukas marken av fyra 
arrendebönder. 1700-talets skifteskartor visar att gArden 
l!g norr om Kungabäcken (se fig. 14), men av senare 
kartor framgAr att bebyggelsen även .lAg söder om densamma 
(Broberg1985:9). 

Fornminnesinventeringen gav information om ett vik
ingatida höggravfält ca 200 m öster om prästgArden. Detta 
tyder enligt Broberg pA, att Vall har kontinuitet som 
bebyggelseenhet frAn vikingatid (Broberg 1985:9). 

En prästg!rd ligger givetvis i anslutning till en 
kyrka. Valbo kyrka låg på gårdens ägor (Broberg 1986:59) 
och omnämns första gången 1314. En byggnadshistorisk 
undersökning av byggnaden gav spAr av en romansk absid
kyrka frAn sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Kyrkan 
byggdes ut rejält under senare delen av 1300-talet och 
försågs dA med bl.a. rakslutet kor. I 1684 Ars rannsak
ningar stAr det. att Valbo kyrka är den äldsta i Gäst
rikland och att den varit "moderkyrka 11 för landskapets 
alla kyrkor. FrAn 1357 finns en uppgift om att land
skapets prost hade sitt säte i Valbo (Broberg 1986:58). 

3.10.2. Topografi 

Vall ligger vid riksväg 80, strax väster om Gävle och 
ca 500 m fr!n Gavle!n. Kungsbäcken rinner rakt igenom 
området. 

öster om byn ligger det vikingatida gravfältet. 
Längs Gavleån och Kungsbäcken best!r marken till 

största delen av lerblandad sandjord. 

3.10.3. Resultat av arkeologisk undersökning 

Riksväg 80 skulle förses med en avfart över Valls 
gamla bytomt. PA sensommaren 1983 gjordes därför en 
provundereökning. dA flera husgrunder påträffades norr om 
Kungsbäcken. Det frilagda området var ca 1 300 kvm stort. 
Inom detta kunde tvA tydliga husgrunder konstateras. De 
var täckta av ett kraftigt lager, innehållande tegelflis, 
ben, sot och kol. I norr övergick tomten till fossil 
Aker, med spAr av rektangulära parceller (Broberg 
1986:60). Grävningen avslutades 1984 (Broberg 1986:58). 

Fyra kronologiskt skilda perioder kunde konstateras, 
trots att senare störningar rört om i lämningarna. De lAg 
i ett upp till en halvmeter tjockt kulturlager. med rela-
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Fig.15. Ur A. Broberg 1986. 

tivt dåliga förhAl landen för bevarande av trä. Den första·· 
perioden. fas I. sträcker sig mellan Aren 1650-1900. Till 
denna fas hör två husgrunder. Fas Il. 1550-1650. hade 
även den tvA samtida boningshus (Broberg 1986). 

I fas III. 1400-1550, fanns ett boningshus A7/10 (se 
f ig. 15) . Husgrunden avgränsades. i väster av en störning, 
och i öster av schaktgränsen. Huset var troligen byggt-· ". 
direkt p! marken. eftersom inga syllstenar påträffats. 
Byggnaden hade en härdpall. Rester av trägolv fanns 
väster och söder om pallen. En byggnad med trägolv, A6, 
var delvis bevarad. Den låg sydväst om A7/10 (se fig. 15} 
och saknade också syllstenar. Fynd av betseldetaljer och 
ryktskrapor tyder på att byggnaden kan ha fungerat som 
stall. Ett lager med gödsel kunde ocksa konstateras 
nordväst om A6. En brand avslutade fas III. Det framgick 
att döma av husgrundernas och kulturlagrets utseende. 
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Fig.16. Ur A. Broberg 1986. 

Fynd av mynt gav en datering till 1500-talets första 
Artionden. Keramiken låg inom en större tidsrymd, ca 
1400-1550 (Broberg 1986:63f). 

Den äldsta perioden, fas IV. hade även den tv! hus
grunder, Al2 och Al3/14 (se fig. 16). De saknade syll
stensrader och har alltså haft syllar som legat direkt p! 
marken. A13/14 hade ett delvis bevarat trägolv som var 
4,5 x 5 m stort. Detta begränsades av en störning i väs
ter och av schaktgränsen i öster. Byggnaden hade likt 
A7/10 en härdpall som byggts av sten och kalkbruk, med en 
lAg träram runtom. A12 bestod av ett delvis bevarat trä
golv sydväst om A13/14. Kulturlagret var fett och bestod 
bl.a. av djurben. keramik samt diverse verktyg. Inga mynt 
framkom vid utgrävningen av denna fas. Keramiken gav 
en ungefär datering frAn 1275-1400 (Broberg 1986:62f). 
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3.10.4. Bearbetning 

Fas III och IV har b!da varsitt boningshus med 
uppbyggd härdpall, enligt Broberg av samma typ som man 
har hittat i Björka i Hälsingland, Sigtuna och Lingn!re i 
Uppland. N!gon skorsten har inte funnits i husen. Röken 
har troligen g!tt ut genom ett rökf!ng i taket (Broberg 
1986:63). Husen saknar syllstensgrunder, vilket m&ste ha 
förkortat husens livslängd. Byggnaderna hade trägolv. 
Ibland framträdde träet endast som millimetertjocka 
mörkfärgningar, vilket försv!rar tolkningen av byggnads
konstruktionerna. 

Brobe~g skriver att A13/14 var ett timrat hus uppdelat 
i tv! rum, med en centralt placerad härd (Broberg 
1986:63). Förmodligen har A7/10 varit konstruerat p! 
liknande sätt. A12 har haft en funktion av.okänd 
karaktär. A6 har fungerat som fähus (Broberg 1986). 
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4. ANALYS 

4.1. Teknik och form 

I de följande delkapitlen ska vi göra ett försök till 
jämförande studier i fråga om husens konstruktion på de 
tio platserna som presenterades ovan. 

4.1.1. Fundament 

Fundamenten till husen är av varierande slag. Det är 
naturligt att man byggt terrasser pA platser med brant 
sluttning, somt.ex. i S:t Olofs hamn. Syllstenar eller 
syllstensrader pA vilka husen timrats, medverkade till 
att de inte angreps av röta i samma utsträckning som om 
syllarna lagts direkt pA marken. 

I Lappviken har vi exempel p! ett hus byggt utan 
syllstenar. Man har försökt hindra angrepp pA träet genom 
att kola syllarna. 

Även i Vall är syllarna lagda direkt pA marken (se 
kap. 3.10.). 

En annan åtgärd mot fukt har varit att gräva dräner
ingsrännor ovanför husen, om de legat i en sluttning. 
Detta har varit fallet it.ex. Björka (se fig. 7). 

PA Atta av de tio platserna har man endast hittat 
syllstensrader. Troligen var detta det vanligaste sättet 
att bygga på under medeltiden i dessa trakter. 

4.1.2. Golv 

Endast p! två av platserna gick det med säkerhet att 
fastställa förekomst av trägolv, i Lappviken och i Vall 
(Andersson & Sundqvist 1982, Broberg 1985). Om golven 
vilat direkt pA marken, eller pA bjälklag, g!r inte att 
avgöra p.g.a. de dåliga bevaringsförhAllandena. I Kyrkes
viken och i Björka, A6, har troligen också funnits trä
golv (Holmlund 1933, muntl. uppg. Sjösvärd). 

Det fint lagda stengolvet i Lappviken förbryllar, dels 
p.g.a. husets perifera läge i förhAllande till kust
landet. dels med tanke p! att sten inte finns naturligt 
pA platsen. 

Man kan frAga sig om det fanns nAgon generell regel 
för vilken typ av golv som lades in i bostadsdel 
respektive ladug!rd/fähus. t.ex. trägolv i bostadedelen 
och jordgolv i fähuset. Troligen byggde man med mätt av 
kunskap, tradition, ekonomiska resurser och utifrån 
behov. Vi har ett exempel på trägolv i fähus från Vall 
(Broberg 1985). I Björka har det varit stampat jordgolv i 
vissa av husen, trägolv i andra (muntl. uppg. Sjösvärd). 

Mullbänkar kan ha förekommit i Lappviken. Detta 
antagande stöds av de dubbla stockraderna (se bild 1}. I 
Gene och p! flera av de övriga platserna har jordvallar 
påträffats. Ramqvist menar att vallarna i Gene kan ha 
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varit rester av mullbänkar (Ramqvist 1983). Vallar 
behöver dock inte utgöra bevis för att mullbänkar före
kommit# utan kan ha bildats genom att jord skyfflats upp 
mot väggens utsida för att minska golvdrag, eller helt 
enkelt när huset rasat ned. 

Det som framkommit vid grävningarna på AgnsjögArden, 
Arnäsbacken, Faxeholm och Totra har hittills inte givit 
några ledtrAdar ti 11 hurdana golve·n setf ut p! dessa · 
ställen. I S:t Olofs hamn fanns inga rester av trä på 
terrasserna. 

4.1.3. Eldstad 

Uppbyggda härdpallar var enligt Broberg typiska under 
medeltid (muntl. uppg. Broberg). I Lappviken, Björka och 
Vall har rester efter sAdana kunnat konstateras. Enligt 
H«\kon.Christie hade de ofta en träram runtom och var 
ungefär 1 kvm stora (se fig. 17). De brukad~ placeras 
mi.tt i rummet, men i små rum anlades de i nagot hörn 
p . g . eL utrymmesskä l . Väggen skyddades mot eld med en 
brandmur eller en rest häll (Christie 1976:22). En sådan 
brandmur har troligen de stenar som funnits vid härden i 
Gene bildat (se kap. 3.5.3.) (Ramqvist 1983:91). 

~ 
~~ 

A: Pers"jlckriv. 

B: Vertikalsnitt. 

~ 
A B 

Fig.17. Ur H. Christie 1976. 

I Arnäsbacken var härdarna anlagda pA olika sätt i 
husen, en del i mitten, en del i hörn och andra mitt på 
en vägg (munt 1 .. uppg. Ramqvist) . 

Två härdar i samma hus finns med säkerhet endast i 
Lappviken (se fig. 1). Vad gäller Kyrkesviken kan man 
diskutera··om de båda härdarna är samtida. I S:t Olofs 
hamn fann,man en härd i vardera ände PA en av husgrunds
terrasserna. Det gar inte att avgöra om det statt ett 
eller tv~·hus pA terrassen (Lundström 1981:20). 

Skorstenar, i bemärkelsen rökgAng i mur, infördes 
under medeltiden främst i sten- och tegelhus redan under 
1200-talet (Granlund 1970). I Kyrkesviken anser Jiolmlund 
att han hittat lerkl ining som hört ti 11 en rökgAn~( 
(Holmlund 1933). Det är svårt att dra en sådan slutsats 
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med utgångspunkt från några bitar lerklining,- men det 
sätter ändå fart på fantasin. 

4.1.4. Vägg 

Ibland kan man se märken i syllstockar efter vilken 
teknik s9.m använts för att bygga husets väggar. Ofta tar 
man för givet att det handlar om någon typ av timrings
teknik, men även flätverk kunde ha syllar. Märkena i dem 
blev dA h!l på jämna avstånd frAn varandra (Hauglid 
1980: 143) . · 

Ramverketeknikerna, sk i.f tesverk och stavverk, är 
timringstekniker som är svåra att skilja At. I det skick 
som bottensyllars och hörnstolpars basparti är bevarade, 
p!minner de bAda teknikerna mycket om varandra. Syll med 
n!t i qversidan tyder dock i -allmänhet pA stavverk 
(Gustafsson m.fl.. 1986:48). Det som i bästa fall fram
kommit vid de olika utgrävningar som vi behandlar i 
uppsatsen, är rester av syllstockar. PA dem finns inga 
märken som avslöjar.vilken teknik som använts, förutom i 
Lappviken där knuttimring kunnat beläggas (muntl. uppg. 
Sundqvist) . _; .. 

Carolina Andersson har i sin uppsats Om hus ... 
uppställt en hypotes att knuttimring har dominerat i 
barrskogso,nr,Adet och ramverksteknik i lövskogsomrAdet 
(Andersson 1986:35). Om vi skulle anamma denna, blir 
resultatet att våra hus genomgående varit knuttimrade. 

4.1.5. Planlösning 

På en del platser, t.ex. Kyrkesviken. Björka och S:t 
Olofs hamn. gAr det inte att avgöra om husen har bestått 
av flera rum, eller om flera hus har legat i rad. Arne 
Berg skriver att det frAn 1200-talet i Norge finns hus 
som har förlängts genom att man gjort en mellanvägg (Berg 
1986:31). Det är omöjligt att säga om detta sätt var känt 
även här. Möjligen kan huset i Lappviken vara ett belägg 
för detta, med rester av en knut mitt pA östra kortsidan 
(muntl. upp. Sundqvist). 

Huset i Kyrkesviken saknar sp!r efter rumsindelning i 
form av syllstensrader. Om det varit trägolv i huset, 
vilket Holmlund anser (Holmlund 1933), behövs dock ingen 
syllstensrad för att påvisa rumsindelning. Golvet kan ha 
legat pA ett bjälklag, som varit fäst i timmerväggen. 
Hade det däremot varit fråga om tv! hus, borde det 
funnits syllstensrader som sp!r efter kortväggar. 

En uppdelning av boningshuset i två rum dominerar 
materialet. I sju av tolv hus gick det att skönja en 
rumsindelning. Detta är fallet i Lappviken, Kyrkesviken, 
Björka, S:t Olofs hamn och Vall. Huset i Gene har inte 
haft n!gon rumsindelning (Ramqvist 1983). I Agnsjög!rden, 
Arnäsbacken, Faxeholm och Totra är alltför lite känt för 
att vi ska kunna säga n!got om hurdan planlösning husen 
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haft. Förhoppningsvis komner fortsatta grävningar att ge 
svar p& det. 

4.2. Funktion 

Lämningar efter byggnader på de lokaler som behandlas 
i den här uppsatsen är som tidigare nämnts ganska spar
samma. \lissa platser är endast provundersökta. Trots 
detta ska vi försöka funktionsbestämma de olika byggnads
lämningarna. 

De funktionskriterier som följer är i huvudsak hämtade 
frAn Carolina Anderssons uppsats (Andersson 1986). 

Eldstaden har alltid ansetts som det viktigaste 
kriteriet p& att en byggnads 1 ämning e·n ~rang fungerat som 
bostad. Andra indikationer kan t.ex. mullbänkar vara, 
vilka eventuellt kan ha tjänat som sovplatser. Fynden är 
naturligtvis ocksA avgörande. MAltidsrester och 
vardagliga varor, sAsom redskap av olika slag, pAträffas 
ofta i bostadshuset. Kulturlagret är tjockare där än i 
t.ex. ett förrAdshus. Eldstäder kan givetvis finnas i 
andra byggnader än bostadshus, t.ex. i en smedja. Oftast 
g!r det dock att h!lla isär dessa genom att se p! 
fyndmaterialet och i vissa fall pA husens form. I 
smedjan, liksom i de flesta verkstäder, p!träffas ofta 
mängder meci avfall frAn den hantering som har försigAtt 
d

.. ., . 
ar. 

Stall och ladugArdar kan ofta identifieras genom att 
man hittar rester av gödselrännor. Ibland kan även 
indelningen av bås skönjas. 

Det är svårt att uppställa kriterier för förrAdshus 
och uthus av olika slag, men även här fAr man lita till 
fynden. T.ex. kan korn av olika sädesslag indikera en 
lada. 

4.2.1. Funktionsbestämning 

Huslämningen i Lappviken har en eldpall och ett 
ugnsröse. Även om lämningen är förbryllande och udda, med 
bl.a. stenlagdt golv. m!ste det änd! hänföras till 
kategorin bostadshus. 

Att tolka AgnsjögArdens förmodade husgrund 14ter sig 
inte göras s! lätt. Det finns ingen härd som entydigt 
indikerar boningshus. Av de medeltida fynden, som 
huvudsakligen bestAr av järnförem41, finns bl .a. en 
fragmentarisk hästsko, hästskosömmar och spik. Huvud
parten av föremAlen var lokaliserade till ornrAde A 
(Stolpe & Allard 1962:46). Detaljplanen visar att ornr4de 
A är just den förmodade husgrunden. En gissning skulle d! 
kunna vara att det rör sig om ett stall. 

Lämningarna i Arnäs är ocks! ytterst lite undersökta. 
Vad som hittills framkommit är att Atta av husen har 
spiselröse. Det g!r inte att avgöra om alla är bostads
hus. Följaktligen är det inte heller.möjligt att uttala 
sig mer ingAende om de Aterst!ende tv& grunderna i Arnäs. 

,, 
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I hus III i Gene tyder härden pA att det rört sig om 
ett boningshus. Detta har även framkommit vid analys av 
förkolnade frön frAn husgrunden. De odlade växterna var 
väl representerade. likas& frön tran bär. 

Även huslämningen i Kyrkesviken m!ste räknas till 
kategorin bostadshus. om förekomst av härd skall anses 
vara det viktigaste kriteriet p! detta. Liksom i 
Lappviken finns det här tva härdar. Husens storlek är 
också ungefär densamma, d.v.s. ca 11 x 7 m. 

Fem av husen i Björka kan med säkerhet sägas ha 
spiselrösen. Det är A6. A8. A103, A114 och A116 (se kap. 
3.6.3.). Dessa borde allts! ha fungerat som boningshus. 
A6 och AS har troligen haft rumsindelning. Fosfatproverna 
runt A6 har givit höga värden. detta samt att det varit 
jordgolv i den halva som är utan eldhärd, gör att det 
kanske kan tolkas som fähus. Kanske kan även detta gälla 
för den östra halvan av hus A8? De dräneringsrännor som 
pAträffats ovanför husgrund A109 och All0 kan tyda pA att 
det har använts till förr!dshus av nAgot slag, där det 
förvarades varor som m!ste h!llas torra. 

Även i S:t Olofs hamn har det förekommit en rums
uppdelning. Det g!r visserligen inte· att säga om den 13 
meter l!nga grunden har bestått av ett eller tva hus. 
B!da delarna har haft eldstad. Detta skulle kunna stödja 
Lundströms tes om att halva huset varit bostad och den 
andra halvan arbetsplats/strömmingsbod (Lundström 
1981:20). Fynd som indikerar nAgon speciell verksamhet i 
respektive del har ej påträffats. Även de tv! andra 
undersökta lämningarna måste räknas in i gruppen bostads
hus om vi ska gA efter förekomst av härd som kriterium. 

I Faxeholm har ingen härd påträffats. Förklaringen 
till de'tta kan mycket väl ligga i att schakten endast var 
1 - 2 m breda. Innanför avgränsningarna till hus I 
framkom en del fynd, t.ex. en blyplomb, ett dörrbeslag 
och tv& armborstpilspetsar. Mogren skriver att det är en 
antydan till att det kan ha varit en magasinsbyggnad. 
Blyplomben kan ha suttit i ett kläde eller dylikt. 
Beträffande hus II framkom en möjlig lAsdetalj och tv& 
spikar som de enda fynden (Mogren & Syse 1986:lBf). Det 
gAr inte att funktionsbestämma huset utifrån detta. 
Detsamma gäller för hus 111. Fynden fr!n hus IV 
inskränker sig till spik och lerklining, vilket heller 
inte gAr att dra några slutsatser av. I hus V påträffades 
bl.a. tre hästskosömrnar och ett betsel, detta samt rester 
efter en trolig gödselränna väster om byggnadens 
syllstenerad, antyder att det här kan ha legat ett stall. 

Beträffande Totra mAste vi konstatera att det ännu 
inte g!r att säga nAgot ang!ende ·byggnadslämningarnas 
funktion. Att det finns husgrunder b&de med och utan 
spiselrösen är vad som hittills framkommit. aroberg 
uppger att det i schakt C påträffades fynd som bekräftade 
en smedja p! platsen! Det framg!r inte om smedjan låg 
inom en husgrund (Broberg 1987:6) 

Anläggning 13/14 i Vall, tillhörande fas IV, kan med 
hänvisning till trägolvet·och den uppbyggda härden sägas 
vara ett boningshus (Broberg 1986:63). Anläggning 12. som 
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ligger n!gra meter sydväst om föreg!ende hus. har Broberg 
inte kategoriserat. N&gon härd har tydligen inte p!träf
fats där varför ett boningshus bör anses uteslutet~,· Däre
mot farins ett rikt kulturlager med husMllsavfall '. i form 
av djurben. keramik och diverse. verktyg. Kanske kan det 
ha fungerat som verkstad eller grovkök? Boningahµset i 
fas I IF är 'av samma typ som det f öreg!ende. med' trägo 1 v 
och samma slags härd. Även här låg det en :byggnad strax 
sydväst otn boningshuaet. Troligen var det g.Ardens stal 1/ 
fähus. ett antagande som stödjer sig pA fynden av 
bet se ldeta l'j er och rykt skrapor. Värt att notera är att 
stal let)':fähu.set har haft trägolv (Broberg 1986 :63). 

4.3. Organis'atioh 

Under:1000-1200 kom de cent-ralsvenska landskapen att 
alltmer införlivas med det högmedeltida Europa. Den, 
svenska överhete-n var samlad i landets södra delar. Detta 
var en av de bidl"'agande orsakerna till att:Nor<rland 
alltmer kom att hamna i periferin (Blomkvist 19·~,p~:66). 

Trots att Norrland kom i ett perifert läge i förhAl
lande ti 11 landets administrativa centrum.-~''kom änd! 
handeln att bli omfattande längs hela Norr,landskusten 
under medelti'den. Westerdahl skriver att ,aetta delvis 
berodde p! a·tt stora delar av övre Norrland koloniserades 
söderifr&.n 6c'h att detta krävde omfattande sjöfart 
(WesterdahP'{982a:6). Säkerligen var även den katolska 
kyrkan intrfasserad av denna handel. främst fisket. 
eftersom fästa var'p&.bjuden en stor del av Arets dagar 
(Wallerström 1983:47). Baudou skriver att böndernas 
binäringar var avgörande för bebyggelseexpansionen'längs 
Norrlandskusten (Baudou 1987:71). Detta pekar ocks&. p&. en 
livlig hande 1. 

Kyrkan spelade troligen en huvudroll tillsammans med 
den världsliga makten. ifråga•om handelns organisation i 
denna landsända. Sp!r av detta kan skönjas i ortnamns
materialet. Än idag finns namn med kyrklig anknytning vid 
medeltida hamnlägen längs hela Norrlandskusten 
(Westerdahl 1982a~6f). Kyrkesviken och S:t Olofs hamn kan 
nämnas som' exempel. Westerdahl menar att Kyrkesviken 
varit ett maritimt kulturcentra. eftersom det är en 
hamnplats med kontinuitet och har legat i det medeltida 
farledssystemets knutpunkt. Platsen l!g vid en viktig 
innerfarled och har troligen haft betydtilse för inlandets 
bebyggelse. Hamnen kan ha fungerat som handeleplats för 
inskeppning av varor utifr!n (Westerdahl 1982b:88f). 
Huggert har en liknande hypotes om att Kyrkesviken och 
S:t Olofs hamn varit baspunkter efter en medeltida 
segel led längs kusten~. Vad som kännetecknar en baspunkt 
är ett visst utbud av serviceinrättningar för materiella 
och andliga behov (Huggert 1978b:80). 

Lundström och Westerdahl talar om att S:t Olofs hamn 
och Kyrkesviken varit föregångare till senare tiders 
gävlebohamnar (Lundström 1981. Westerdahl 1982a:7). 
Lundström menar att det redan under medeltid varit 
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fjärrfiskare i S:t Olofs hamn och inte hälsingebönder. 
Detta förklarar han med att de sistnämnda begravde sina 
döda i sockenkyrkan. De hade inget behov av ett kapell 
med en kyrkogård på en ö som endast besöktes tillfälligt 
{Lundström 1981:35). Fynden pa de bAda platserna talar 
för borgelig påverkan och långväga kontakter (Lundström 
1981:34, Huggert 1978b). I S:t Olofs hamn har ben tagits 
tillvara som förutom fiske indikerar säl- och sjöfAgel
fAngst. Boskap har troligen inte hållits i nAgon större 
utsträckning. I Kyrkesviken påvisar benmaterialet viss 
boskapsskötsel. fångst och fiske (Huggert 1978b:79,82). 
Pollendiagrammen visar också att man röjt skogen och att 
kulturindikerande växter finns i alla undersökta lager 
(Mil ler 1982). 

Lämningarna i Lappviken ska kanske ses i samband med 
kyrkan och den ökade handeln. Att en smedja funnits på 
platsen har belagts genom utgrävningen (Andersson & 
Sundqvist 1982). Annars tyder inte fynden p& nAgon 
speciell verksamhet, men det är väl inte otroligt att 
huset kan ha samband med missionen. 

Huvudnäringarna i Björka och Vall kan anses vara 
boskapsskötsel och jordbruk. I Gästrikland kan även 
framställningen av järn ha haft stor betydelse för 
ekonomin. Mycket tyder på att det varit en välm4ende bygd 
{Broberg 1986:58). 

Den osteologiska analysen frän Björka tyder p! stabilt 
lantbruk i frAga om djurbesättning. Mjölkproduktionen har 
tydligen varit viktig. Makrofossilanalysen tyder pA 
!kerbruk (muntl. uppg. Sjösvärd). 

Beträffande det enda huset i Gene är det troligt att 
även detta ing!tt i en agrar ekonomi. Gårdens storlek har 
inte gAtt att fastställa (muntl. uppg. Ramqvist). 

Huslämningarna i Arnäsbacken har förmodligen också 
utgjort en del av en agrar miljö (muntl. uppg. Ramqvist}. 
Westerdahl undrar om detta kan vara den gamla prästgArden 
(Westerdahl 1985:153). De fortsatta undersökningarna av 
huelämningarna kommer förhoppningsvis att skingra den 
r!dande kunskapsbristen. 

Under 1300-talet bestod Hälsingland, enligt hälsinge
lagen, av allt land norr om Gästrikland (Wallander 
1986:206). Uppgifterna om att en hälsingefogde funnits är 
belagt från &ren 1347 och 1363. Den tidigare titeln p! 
kungens uppbör~sman var kungsåre. Om titelförändringen 
speglar en ändring av förvaltningsorganisationen gAr inte 
att säga (Fritz 1973:54). Enligt Mogren sker förändringen 
av titeln troligen i samband med att hälsingelagen 
ersätts av landslagen (Mogren & Syse 1986:8). Om Lite är 
känt om förvaltningen över Hälsingland under denna tid. 
Totra kan, vilket Broberg också pApekar, ha varit ett 
fäste för ledungsverksamheten (Broberg 1987:7)". Ledungs
organisationen omfattade kustlandskapen i Norrland upp 
till södra Västerbotten (Jonsson 1982:119). Det vi vet om 
de båda fästena Faxeholm och Styresholm är att de 1398 
rAdde över varsitt fögderi, Hälsingland respektive 
:Angennanland samt varsin del av Medelpad (Fritz 1972:69). 
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I och med Engelbrektsupproret sattes ungefär hälften 
av rikets borgar ur ·spe 1 (Fritz 1972: 69). bl. a. som 
tidigare nämnts Faxeholm. Om Styresholm ocksA brändes 
eller övergavs under denna tid g!r inte att avgöra 
utifr!n skriftliga källor (Wallander 1986:206). Upproret 
ledde till att den gamla förvaltningsordningen med smA 
fögderier försvann. De återstående fästena fick stora 
underh&llsomrAden (Fritz 1972:69). 

I övre Norrland skapas ett slags utposter för den 
svenska centralmakten i älvdalarna under 1200-1300-talen. 
där kyrkor och fast bosättning etableras (Wallerström 
1983:50). 
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5. SAMMANFA'ITNING 

Husen längs Norrlandskusten har varit timrade under 
medeltid. De flesta har haft syllstensrader. men ett 
f!tal har timrats direkt p! marken. I ett fall 
konstaterades att syllarna· som lagts p! marken varit 
impregnerade genom kolning .; Trägolv har bevarats i en del 
av husen. men i de flesta fall har det organiska 
materialet helt saknats. Detta f!r till följd att 
byggnadsteknik inte kunnat bestämmas. I de flesta fåll 
blir det rena gissningar. Knuttimringsteknik har kunnat 
beläggas p& tre av platserna: Lappviken. Agnsjög!rden 'och 
S:t Olofs hamn. Takkonstruktioner är helt uteslutet att 
g! in p&:. eftei··som inga fynd gjorts av s!dana. Där 
rumsindelning förekommit kan skönjas en tendens till 
uppdelning i tv! rum, med en centralt belägen eldstad. 

Kriterier för de olika funktioner husen haft är. 
förutom fyndens sammansättning. härd och eventuellt 
mullbänkar för boningshus och förh!llandevis tjocka 
kulturlager, gödselrännor och b!sindelning för stall och 
ladug!rdar. För uthus och förr&dshus är man helt hänvisad 
till fyndsamnansättningen. Dessa har troligen haft 
förh!llandevis tunna kulturlager. 

Huset i Lappviken har enligt kriterierna ovan varit 
boningshus, likasa hus III i Gene och husgrunden i 
Kyrkesviken. I Björka har man grävt ut b!de boningshus. 
troligt förr&dshus och eventuell stalldel. i S:t Olofs 
hamn boningshus och bodar, i Faxeholm ett eventuellt 
stall och i Vall b!de boningshus och fähus/stall. Totra, 
Agnsjög!rden och Arnäsbacken är för lite undersökta för 
att vi ska kunna säga n!got om husens konstruktion eller 
funktion. 

För att göra resultatet mer översk!dligt finns en 
tabell pA följande sida. 
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FUNDAIIENT &OLY ELDSTAD . Yl&& PLANLöSNIN& 
1yl1• syll· 1t,n trl Jord Hd utan· aullbink1r / ru11lnd1lning 
·stenar stackar Jordv1ll1r Hd utan 

LAPPYIKEN X . X X X X Il 
A&NSJö&ARDEN X Il • ARNlB HUS 1 ·r -å-· • Il X 
KYRKESVIKEN •.. :.- x? Il x? 
&ENE : . X • X X 
BJöRKA.HUS A6 X X? X X Il 

HUS AB X X x? 
HUS A103 I Il X 
HUS At09· Il X Il 
HUS A110 I X Il 

. HUS A116 . X X •Ji • , · I • 'cS • 

81T OLOFS HAt111 , ... : : - ,t.•1 .. , :' : __ :1J· •• 

ttrlil 13xSI x?: X X 
: 51151 . x? Il X 

6141 11? X X 
FAIEHOLN HUS I x? 

HUS U 
HUS H 
HUS IV 
HUS V I Il.: 

TOTRA Il I Il X VALL A7/l0 x? • Il- I I x? 
A6 11? X 

Al2 x? • A13/14 x? X I X I I X 
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