


ABSTRACT 

"K yrkesv iken - korologi, kronologi, karaktär" behandlar en partiellt ut-
grävd medeltida boplats i Grundsunda sn, norra Ångermanland. Uppsat-
sen syftar till att presentera lokalen samt sätta in den i sitt historiska 
sammanhang längs norrlandskusten. Utifrån tidigare forskares tolkningar 
formuleras 'tre. hypoteser om platsens funktion - fjärrfiskeläge, baspunkt 
och lokal centralplats - vilka diskuteras med utg~ngspunkt i frågeställ-
ningar rörande platsens korologi, kronologi och karaktär. Källmaterialet 
består huvudsakligen av fyndmaterial och rapporter frän 1930-talets ut-
grävningar samt senare vidtagna undersökningar. 

Bearbetningen av materialet visar att fornlämningslokalen är större 
och mer komplex än vad som tidigare varit känt. Flera tidshorisonter 
har konstaterats, men tonvikten faller inom 1200-talet. Bland aktivite-
terna på platsen framträder särskilt metallbearbetning, handelskontakter 
samt kyrklig verksamhet. Lokalen har varit bebodd året om, och hus-
djurshällning, fiske och · säljakt har ingått i näringsfånget. 

Av hypoteserna kan fjärrfiskeläge uteslutas, medan baspunktsfunktio-
nen är svår att skulja frän en lokal centralplats. Emellertid poängteras 
skillnaderna, ·framför allt i tid, mellan Kyrkesviken och andra kända 
"baspunkter". Slutligen betonas att Kyrkesviken inte kan ges samma för-
klaring som övriga medeltida maritima kulturcentra längs norrlandskusten. 
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1. IN....EDl-..iING 

1;1. FÖRUTSÄTTNINGAR 

Norrlands medeltid är ännu i mångå avs~enden outforskad och okänd. Or-
sakerna är flera, men framfår allt bör bristen på käUmaterial och tidspe-
riodens särställning mellan förhistorisk och historisk tid framhållas. Detta 
innebär att- de olika' fors~ningsdisciplinerna har svårt att var för sig nå 
hållbara resultat. Ett mer eller mindre utvecklat tvärvetenskapligt arbets-
sätf är med andra ord en förutsättning vid studier av problemkomplexet 
i fråga. . 

Synen på övre Norrlands medeltid har under det senaste årtiondet för-
ändrats radikalt. Den "gamla" skolan - företrädd av exempelyis Ahnlund (1955) 
och Olofsson (1962) - byggde enbart på de fåtaliga och svårtolkade samti-
da skriftliga dokument som berör området. Utifrån detta material drogs 
slutsatsen att norrlandskusten norr om Bygdeå i princip helt saknade. seden-
tär bebyggelse före Nöteborgsfreden 1323. Därefter skulle en kraftig expan-
sionsvåg, initierad av den svenska kronan, ha inletts. 

Ovannämnda modell har, ifrågasatts framför allt av Sundström (1984), 
vilken förutom att omvärdera det skriftliga källmaterialet, även har an-
vänt sig av paleoekologiskt, arkeologiskt och namnvetenskapligt material. 
Vidare har under 1980-talet äldre medeltida samiska lämningar i övre Norr-
lands inland varit föremål för studier av bhmd andra Zachrisson (1984), . 
Bergman (1987; 1988) och Hedman (1988), medan Wallerström (1982, även 
198'3; 1986; 1987a, även 1987b) har behandlat ett par medeltida handels-
platser, kulturkontakter och bebyggelseutveckling i Norrbotten. De övergri-
pande orsakerna till förändringarna i det medeltida Norrlands bebyggelse _par 
skisserats av Baudou (1987c) och, för övre Norrlands del, av Lundgren (1987: 
30-40) och Lundholm (1988). 

Bristen på historiska källor och ensidigheten hos dessa gäller i stor ut-
sträckning även södra och mellersta Norrlands kustland; det senare området, 
Medelpad och Ångermanland, nyligen behandlat av Blomkvist (1986). , 

Det medeltida arkeologiska käUmaterialet är i Mellannorrland - liksom i 
övre Norrland - ytterst magert, men också i stor utsträckning obearbetat 
och opublicerat (Huggert 1986a; Hedvall & Nordell 1988). Avsaknaden av me-
deltida städer i Norrland (med undantag av Gävle) och därmed exploaterings-
tryck på kulturlager frän denna tid, är självfallet också en av orsakerna till 
vår ringa norrländska medeltidskunskap (Wallander 1986:B). Mer omfattande 
utgrävningar · i detta område har framför allt utförts vid medeltida kyrkplat-
ser, samt vid ett par så kallade baspunkter längs den medeltida segelleden. 
De senare har mest utförligt behandlats av Huggert (1976, även 1978). 

Bristen på arkeologiskt källmaterial gör det särskilt angeläget att de få-
tal undersökningar som verkligen gjorts bearbetas och offentliggörs. Samti-
digt bör framhållas att det befintliga materialet inte kan betraktas såsom 
representativt för den medeltida bebyggelsen som helhet i området. I detta 
avseende är de pågående undersöknin9arna vid den medeltida byn/gärden 
Västerarnäs (Arnäsbacken) i Arnäs sn, norra Ångermanland av särskilt in-
tresse (Grundberg 1988b; Hedvali & Nordell 1988:15-17). Eftersom i stort 
sett alla medeltida, bylägen sannolikt låg på samma plats som de sentida 
byarna, är emellertid inte heller Västerarnäs - som saknar kontinuitet efter 
c. 1500 - en fullt representativ lokal. 
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1.2. SYFTE 

FöreJiggande uppsats behandlar en av de ov·annämnda undersökta så kallade 
baspunkterna längs norrlandskusten; Kyrkesviken i Grundsunda sn, norra 
Ångermanland. Lokalen utgrävdes partiellt under 1~30-talet, och materia-
let är för närvarande under bearbetning av förf. (GrundhPra 1988a). Stu-
diens övergripande syfte är att presentera lokalen och sätta in den i sitt 
historiska sammanhang längs norrlandskusten. Såsom utgångspunkt härvidlag 
har nedan redovisade tidigare forskares tolkningar (kap. 1.3.) använts, vilka 
diskuteras utifran mera konkreta frågeställningar kring platsens korologi, kro-
nologi och karaktär. 

Förhoppningsvis kan uppsatsen - genom det skiftande källmaterial som 
presenteras - även antyda vilka forskningsmöjligheter som finns rörande Norr-
lands medeltid. Enligt förf. mening har denna region varit en viktig del i det 
medeltida östersjöområdets utveckling,· och borde således vara av intresse 
även för forskare som arbetar med Mellan- och Sydskandinavien. Studier av 
Kyrkesviken och liknande platser i Norrland är tillika av generell betydelse 
'för förklaringen av den medeltida urbaniseringen (Andersson 1986:44-45; Huggert. · 
1986a:35). ' I 

1.3. TIDIGARE FORSKNING 

Kyrkesvikens utgrävare Gottfrid Holmlund fick tyvärr aldrig möjlighet att 
själv bearbeta och i skrift framlägga sina forskningsresultat (Grundberg 1988a). 
Hans enda längre framställning om platsens historia trycktes i Tro och gär-
ning 1934 (Holmlund 1934b), men denna avhandlar endast den kyrkliga an-
knytningen. Inte heller framlägger Holmlund några mer genomarbetade ana-
lyser av boplatsens historia i grävningsrapporter eller bevarade föreläsningsma-
nuskript. 

Avsaknaden av ingående tolkningsförsök gäller även Holmlunds medhjäl-
pare Michanek och Holmqvist, vilka i var sin tidningsartikel översiktligt pre-
senterade två olika säsongers grävningsresultat (Michanek 1932; Holmqvist 
1933), även om de - liksom Holmlund - ger vissa antydningar. Michanek gär 
längre än' Holmqvist i sin tolkning, genom konstaterandet att det sannolikt 
rör sig om "en samlingsplats, antingen en marknadsplats eller en helgedom 
eller bäggedera" (Michanek 1932). 

Den första arkeolog som efter 1930-talet tolkar kyrkesvikenlokalen ur 
ett helhetsperspektiv är ThAlin (1966:21-22). Utifrån kyrkotraditionen resone-
rar hon sig fram till att platsens läge talar emot en sockenkyrka, samt att 
avsaknaden av fiskelägenas typiska bodgrunder motsäger ett fiskarkapell. 
Med "Bure kloster" i norra Västerbotten som jämförelse menar hon att det 
"möjligen" kan ha varit fråga om "en hospitsanläggning av samma typ som 
den pa Vätö i Roslagen, anlagd till de sjöfarandes tjänst av gräbrödraklostret 
i Stockholm, kanske med tanke pä Finlandsfararna". "Kanske," fortsätter hon, 
"har vi här ytterligare ett i serien av hospits utefter kusten". Vidare om-
nämner Thålin i sammanhanget "det medeltida sommarfiske som bedrevs 
utanför Angermanländska kusten av 'Gävle-fiskarna'" (1966:21-22). 

Emot dessa tolkningar argumenterar Huggert (1976, även 1978), vilken 
emellertid är överens med Thälin om den maritima anknytningen (1976:197). 
Huggert ser Kyrkesviken, i likhet med S:t Olofs hamn i Hälsingland och Jung-
fruhamn i Västerbotten, som "en baspunkt vid medeltidens segelled längs 
Norrlandskusten 11 (1976:201). En baspunkt definieras i detta sammanhang som 
en plats med en viss mängd serviceinrättningar av bestämda slag (1976:193). 
Han anser det vidare vara "tänkbart" att handelssjöfarten under medeltiden 
varit avgörande för dessa platsers uppkomst och utveckling (1976:201 ). 
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Huggerts studie av Kyrkesviken - den grundligaste som hittills publi-
cerats - bygger huvudsakligen på en öv·ersik_tlig genomgång av fyndmate-
ri alet. Utifrån detta konstaterar han att "dateringarna synes falla inom 
1200-, 1300- och 1400-talet, kanske· med tonvikt på de båda tidig~re Ar-
hundradena" (1976:192). Platsen tolkas som en "välbeställd social miljö" 
med'"långväga kontakter" (1976:193). Där skall bland annat ha 'bedrivits 
rnetallhant verk,· boskapsskötsel; fångst och fiske, samt hantverk i form av 
träarbete, möjligen läderarbete och näverslöjd, samt 11kvinnlig handaflit" 
(1976:192). Huggert diskuterar· även "kapell- eller kyrkogrunden 11 och tidi-
gare forskares tolkningar av de.nna (1976:194-197). Framställningen uppges 
emellertid inte syfta till att närmare studera baspunkternas funktioner 
(1976:181). · . 

Efter Huggert. är Westerdahl (1981a; 1982a) den som mest ingående be-
handlat Kyrkesviken. Denne ser platsen såsom "ett. slags- förstadium, fastän 
primitivt, till en 'stad' eller marknad/köping" (1981 a:24). De klerikala nam-
nen. pä de "knutpunkter pä medeltidens sjöled längs Norrlandskusten" som 
diskuteras ( f ig. 1 ), antyder enligt Westerdahl kyrkans aktiva roll i kolonise-
ringen av övre Norrland under högmedeltiden efter Nöteborgsfreden 1323. 
Dessa "viktiga rasthamnar, fiskehamnar, kanske föregängare inom ·fjärr-
fisket till senare tiders 'gävlebohamnar' ,U skall ha haft stor betydelse för 
köpenskapen, menar Westerdahl (1982a:6-7), och häller därmed flera tolk-
ningsförslag öppna. 
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På ett lokalare plan sammankopplar Westerdahl Kyrkesviken med "en 
inre genomgående farled, där trafiken gått i skydd innanför det farliga 
utfaret kring Skags udde 11 (1982a:9; 1986:197). I detta avseende klassas 
platsen såsom ett maritimt kulturcentrum med kommunikationsteknisk bas 
vid en innerfarled (l982b:88). Vidare funderar Westerdahl bland annat pa 
varför Kyrkesviken övergavs, och nämner därvid möjliga förklaringar sasom-
ändrad karaktär på kusttrafiken vid nyare tidens början (övergivande av 

· innerfarleden), landhöjningens inverkan och sinande fiske (1981a:25). Till 
de aktiviteter som Huggert sammankopplar med platsen, fogar Westerdahl 
(1981a:10) även benslöjd. 

Waiterström (1982:40; 1983:38, 50) vill se Huggerts "baspunkter" och 
Westerdahls "knutpunkter" - eller "rasthamnar" som han själv kallar dem -
i samband med en centralsvensk exploatering av f iskresurserna i Norrbotten 
under 1200- och 1300-talen. Den direkta orsaken, menar Wallerström, var 
de genom det fjärde laterankonciliets Ar 1215 påbjudna omfattande faste-
reglerna (1982:39-41; 1983:35-36, 47; 1986:20-21; 1987a:163). 

Lt.Sldström (19831; 1983b; 1985) vidgar perspektivet ytterligare, och 
jämför Kyrkesviken, Jungfruhamn och S:t Olofs hamn med tre hamnar pa 
Gotland och en på Öland. Gemensamt för hamnarna, menar Lundström, 
är att aUa utom en bär klerikala namn, samtliga ligger i karga kustområ-
den utan direkt anknytning till den omgivande bygden, och de har h~ft 
egen gudstjänstlokal och begravningsplats trots den relativa närheten till 
respektive sockenkyrka. Det sistnämnda ser Lundström som ett bevis för 
att hamnarna brukats av "främlinqar" (1983a:146). 

Liksom WalJerström menar Lundström att de norrländska hamnarna är 
ett led i den ekonomiska exploateringen av naturresurser längs norrlands-
kusten under medeltiden. Det är fiskrikedomen som, bland annat på grund 
av de mänga fastedagarna, utnyttjas av borgare frän de mellansvenska stä-
derna. Detta sä kallade fjärrfiske, som sägs ha sina rötter långt tidigare än 
under 1400-talets mitt då det i fullt utvecklad form är känt arkivaliskt, 
har således gett upphov till särskilda' hamnar med egen administration (1983b: 
114-115). Medan Wallerström snarast ansluter sig till Huggerts baspunkts-
hypotes för transport av fisk frän Norrbotten, ser således Lundström ham-
narna såsom fasta säsongsfiskelägen. Lundströms tolkning har helt anammats 
av Burenhult (1984:217-220) i dennes översiktsverk om Sveriges förhistoria. 

Baudou (1986; 1987a; 1987c; 1987d) ser Kyrkesviken i samband med 
1200-talets utvidgade svenska bosätrning i övre Norrlands kustland, då 
Bottenviken inlemmas i "den internationella östersjöhandeln" och den nord-
fennoskandiska kulturprovinsen· underlägges Mälardalens och sydligare om-
rådens "politiska och ekonomiska intressen"(1986:32-33). Kyrkesvikens upp-
komst under tidig medeltid markerar så tillvida "övergången till en ut-
vecklad marknadsekonomi 11 (1987a:408). Det nya eko"lomiska systemet i 
Bottenviken, menar Baudou, skapar ett nytt bebyggf,lsemönster - det ma-
ritima kulturlandskapet - som står i motsats till det tidigare med sjäJv-
hushäll på lokalplanet (1987b:62-63). Med "'änvisnin~ till Huggerts bas-
punkter samt ~yrkbyn i Piteå, förlägger han vidare "en helt ny situation" 
i Bottenviken pa grund av politiska och ekonomiska förändringar till "1100-
och 1200-talet 11

• Hamnarna sägs återspegla "det nya i handelspolitik och 
skeppsbyggnadsteknik i Nordeuropa" (Baudou 1987d:10). 

Huskonstruktion och -funktion i Kyrkesviken har nyligen behandlats av 
Hedvall & Nordell (1988), varvid den utgrävda husgrunden kategoriseras så-
som boningshus (1988:51). Tidigare har platsen diskuterats av Petersson 
(1983), vilken bland annat anser att åtminstone någon av väggarna i sist-
nämnda hus har varit lerklinad (1983:29-30). Petersson ser också platsen 
samband med att Norrland 11antagtigen" far en fastare knytning "till det 
södra Östersjöområdet vid denhär tiden i och med Hansans blomstring" 
(1983:81 ). 
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1.4. PROBLEM OCH FRAGESTÄLLNJNGAR 

Med utgångspunkt i de o.van redovisade mer -eller mindre väl underbyggda 
tolkningarna, kan ett antal olika hypoteser om Kyrkesvikens funktion upp-
ställas. Tre av dessa kan förenklat betecknas och definieras som följer: 

* _Fjärrfiskeläge; säsongsfiskeläge 'för !:>argare frän mellansvenska städer 
* Baspunkt längs "Norrlandsleden"; servicestation för sjöfarare/handelsmän 
* Lokal centralplatsr handelsplåts eller scickencentrum/kyrkov·au 

Någon närmare karaktäristik av dessa definitioner och skillnaderna mellan 
dem skall ej framläggas här,_ eftersqm de endast ingår som delar i den all-
mänt resonerande slutdiskussionen. De testimplikationer som kan uppställas 
för respektive hypotes är därför inarbetade i resonemanget, och inte redovi-
sade explicit. 

För att kunna diskutera frågan om Kyr-kPsvikens funktion och roll i hi-
storien, har förf. ansett tre grundförutsättningar vara särskilt angelägna att 
klarlägga. Dessa tre frågeställningar rör platsens korologi, kronologi och ka-
raktär, vilka kortfattat kan definieras som följer: 

* KoroJogi, avser att fastställa fornlämningslokalens rumsliga utbredning och 
omfattning, d.v.s. inom vilket område fysiska spär i form av fornlämningar 
förekommer. 

* Kronologi, avser att faststä}Ja Jokalens huvudsakliga användningstid, samt 
när den först togs i bruk respektive övergavs. 

* Karaktär, avser att faststäl!a vilka typer av aktiviteter/näringsfäng som 
förekommit pä ·platsen. Häri ingär även frågan om säsongs- eller helärsbo-
sättning. 

Klarläggandet av dessa tre frägekomplex utgör huvudsyftet med uppsatsen. 

1.5. MATERIAL OCH DISPOSITION 

Som underlag för studien används, förutom arkivmaterial och litteratur i 
anslutning till ämnet, utgrävningens fyndmaterjal och rapporter samt senare 
vidtagna undersökningar. 

Efter detta inledande kapitel följer en omrädesbeskrivning som behandlar 
företrädesvis Grundsunda sockens södra del, där kyrkesvikenlokalen är belä-
gen. Beskrivningen omfattar topografi, fornlämningar och lösfynd, samt hi-
storiskt känd bebyggelse. I kap. 3 presenteras det källmaterial som har ut-
nyttjats vid bearbetningen, samt nägra därmed sammanhängande kälJkritiska 
problem. 

Uppsatsens tyngdpunkt ligger i kap. 4, där materialet bearbetas i syfte 
att fastställa lokalens korologi,_ kronologi och karaktär. I de korologiska (4.1.) 
och kronologiska (4.2.) avsnitten har de olika källorna/undersökningarna först 
behandlats separat, för att cii=irefter jämföras och sammanfattas kortfattat. 
Avsnittet om platsens karaktär (4.3.) har däremot utformats så, Att respek-
tive aktivitet behandlas sammanhållet (d.v.s. med alla använda källor) för 
att ge en bättre helhetsbild. 

Det femte och avslutande kapitlet diskuterar översiktligt - utifrån bear-
betningens resultat - platsens roll i· ett större perspektiv. 

De teckningar . och kartor som finns inf qrda i den löpande texten, kom-
pletteras av en fotobilaga som är placerad efter referensförteckningen. 
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2. OMRADESBESKRIVNING 

2.1. TOPOGRAFI 

Kyrkesviken ligger i Grundsunda socken, norra Ångermanland, fägefvägen 
c. 18 km ostsydost Örnsköldsvik (fig. 2). Platsen ligger i södra Grundsundas 
starkt sönderflikade kustband, och tillhör säledes, såsom dess nordligaste 
utpost, det särpräglade och branta ångermanländska sä kallade Högakusten-
omrädet. Socknens norra del karaktäriseras snarare av den betydligt lägre 
och jämnare västerbottenskusten. Omrädet utgör både ur klimat-, vegetations-
och kuJturhänseende en tydlig gränszon. Westerdahl (1q88) har påtalat norra 
Ångermanlands tydliga funktiol'l sasom kulturellt gränsomräde alJtsedan me-
solitisk tid, men menar att detta inte är naturgeografiskt betingat. 
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Fornlämningsområdet vid Kyrkesviken (Raä 121) är beläget pä inre de-
len av en större halvö, intill det område där landtungan mellan två fjärdar 
(SkalJörs- och Ultrafjärden) är ~rim smalast - det sa kallade Kyrkedet. An-
läggningarna ligger på och intill en c. 100x50 m (NNO-SSV) sand/moplata, 
väster om det tvärbranta Kyrkedsberget (fig. 3). Platan ligger ungefär 1'3 
m.ö.h. 1 rnedan det intilliggande berget nar över 35 m. Omrädet tillhör Ulttä 
byskog (c. 3 km SSV byn,, men vetter mot Banat jäl i nordnordväst och ·den 
stora Risöfjärden i väster. 

,···· 
K,rlledel 

··-:.:~: ... 

-~ '\. \\\\ 
. 

\°\.'-. ,, 

......~ 
\ 

F.ig. 3. KO.Il.ta öve.1t Ky1tke~v.iken., dält ·1 mo.UvO.ll.Oll. ky1tkog1tu.n-
de.n och 2 mug1tu.nden tHuggut 1976:188). . 

Halvön med Kyrkedsberget består av diabas, som vid Kyrkedet ·avgrän-
sas mot norr av rnigmatiserad metagrävacka. Omkring 2 km norr om .Kyrk-
edet avlöses denna av urgranit (Miskovs.k.y 1984:74-75, berggrunds-
karta efter SGU). · 

Den stenlösa sand/moplatän är beväxt med granskog (gallrad under 1970-
talet), med inslag av tall söder om kyrkogrunden och ungt.all väster om den-
samma. Markbetäckningen består av blåbärsris och mossa. Platåns väst- och 
nordsluttningar är steniga och har delvis berg i dagen. Väster om pla-

-tan består terrängen av risig, tät granskog med markvegetation av mossa 
och lingonris. Låglandet i norr - Kyrkedet - är. idag delvis vattensjukt, myr-
aktigt, och beväxt huvudsakligen med granskog. 

Upp till platån och det centrala fornlämningsområdet kommer man idag 
frän sydväst via en stig som leder från vägen (där en informat.ionsskylt 
är uppsatt) österut över några berghällar. Frän samma utgångspunkt leder 
även en skogstraktorväg till platåns norra del •. 
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2.2. FORNLÄMNINGS- OCH LÖSFYNDSSITUATION 

Vid Riksantikvarieämbetets fornm~nnesinventerJng 1961 registrerades inga 
fasta fornlämningar av- stenälderskaraktär i Grundsunda sn. Ett 40-tal sten-
artefakter påträffade mellan 45 och 70 m.ö.h. indikerar emellertid flera bo-
platskoncentrationer (Grundbero 1987:5; Westerdahl 1985:44-46). Frän socknens 
södra del härrör dock endast ett enstaka stenföremål, nämligen en pilspets 
av flinta med urnupen bas (HM 18368). Denna, liksom flertalet andra sten-
artef akter, tillhör sannolikt brqilsåldern, det vill säga den tid till vilken hu-
vudparten av de c. 150 rösena i Grundsunda dateras. · De flesta av dessa rö-
sen ligger på en nivä mellan 35 och ~O m.ö.h. (Baudou 1968:86). 

Av särskilt intresse i detta- sammanhang är ett eller möjligen flera rö-
sen (Raä 125 och 126) på Burholmen inom synhåll tvärs över Skallörsfjärden, 
cirka en kilometer väster om kyrkesv'ikenlokalen. Det förra (Raä 125) av-
vägdes av förf. 1988 till exakt 14,00 m.ö.h., sedan en fixpunkt placerats 
närheten genom kommunens försorg. Den mer tveksamma anläggningen 
Raä 126 ligger av ekonomiska kartan att döma p_å 20-metersnivän över 
havet. ' 

Norra Ångermanland ~-ar under yngre järnäldern ett kulturellt gränsom-
räde, vilket bland annat komrner till uttryck i gravformer, ortnamn och 
andra företeelser som här f i nnei- sin nord- eller sydgräns (Baudou 1986:29; 
1987c:68-69, 74-75 fig. 2; Westerdahl 1988)~ 

Lösfynden frän järnåldern är få i Grund sunda .. Från södra delen av sock-
nen härrör blott tvä artefakter, nämligen en ovar eldslagnit1gssten funnen 
Stensätter, samt en kedjehållare av brons - det ·sa kallade Finnasrnycket 
(fig. 4). Det senare, påträffat i byn Finna c. 3,5 km västsydväst Kyrkes-
viken pä andra sidan Risöfjärden, är försett med en sekundär skeppsrlst-
ning och dateras av Stenberger (195.1:174) till "äldre vikingatid eller tiden 
närmast dessförinnan", men av Westerdah1 (1985:160) till perioden· 600-800-talet 
e.Kr, 

--

Fig. 4. F.&t.ruu,mqcket, kedje-
hå.tlalr.e med ~keppMi~tn.&tg. 
Tec~n. H. Fa-lth-Ell (Sten-
bvr.ge1t 1951 :172J. 

Grundsundakusten är rik pä tomtningar av olika typer i klapperstensfält; 
men de flesta Av dessa är ännu inte registrerade i fornlämni~gsregistret. 
Datering och funktion är osäker, men liknande anläggningar i norra Väster-
botten har anknytning· till sälfängst och dateras framför allt till järnålder 
(Broadbent 1988: Nilsson 1988). 
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Inom socknen är .. vidare labyrinter rikligt förekornmande. Av omkring 
.160 kända förekomster längs hela norrlandskusten, härrör över 20 frän 
Grundsunda sn (Westerdahl 1985:176-184). Genom lichenometriska studier 
har .. 1?rpadbent (1988:159) konsta_te_r,atv att labyrinterna i Norr- och Väster-
botten huvudsakligen lades mellan 1450 och 1850. Vid norra delen av Tvär-
lan'dsberget, c. 650 m ostnordost kyrkesvikenlokalen, återfinns en "falsk" la-
byrint (Raä 70) i form av en spiral omkring 35 m.ö.h. 

Pa Kyrkedsberget finns slutligen även en ryssugn, belägen c. 125 m syd-
ost kyrkogrunden. Anläggningen - vid flera tillfällen förvanskad (?) - finns 
beskriven av Holmlund i en grävningsrapport (1932:27-28) och skall enligt 
traditionen ha använts såsom pottaskugn under 1800-t.alets mitt· eller förra 
hälft. Westerdahl (1981b:31) avfärdar emellertid detta, och tolkar den 
iställe_t som ryssugn använd under "rysshärjningarna" i området 1721 .. 

2.3. HISTORISK BEBYGGELSE 

De första skriftliga uppgifterna om byar i Grundsunda återfinns i några me-
deltidsdokument från 1400-talet (Grundberg 1987:10-11 ). I dessa omnämns 
ett flertal grundsundabyar, men endast två belägna i socknens södra del. 
Dessa tvä, Banafjäl och Ulträ, är också de största byarna i socknen i histo-
risk tid, med 55 respektive 50 skatteseland. Banaf jäl, där ett Jagrnansting 
avhöJJs är 1413, gränsar till Ultra (inom vilkens byskog fornlämningsomrädet 
ligger) ej långt ifrån Kyrkesviken. Bykärnorna i Banafjäl och Ulträ ligger 
c. 3,5 respektive 2,5 km frän fornlämningslokalen (fig. 2). De i kap. 2.2. 
nämnda rösena (Raä 125 och 126) ligger på Banafjäls ägor. Pä en gård i 
Uiträ uppges vidare ett mynt från 1400-talet vara upphittat (Björkman & 
von Sydow 1941:396). 
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den äldsta bevarade skattelängden - "Gärder och hjälper" - frän år 1535,, 
uppräknas samtliga sentida byar i södra Grundsunda (Strödda räkensk. & handl. 
t.o.m. 1630, Gärder och hjälper, fo1. 695-697, KA). Av särskilt intresse i 
detta sammanhang är byarna runt Risöfjärden (fig. 2), eftersom anläggningar-
na vetter mot denna fjärd. Förutom Banafjäl (och Ultra byskog) är dessa 
Skede (med Vike), Finna och Ällön. Byn Finnas fyra gärdar ödelades 1721 
när ryska styrkor detta är brände ner byn. Genom att gårdarna pä den ur-
sprungliga bybacken efter detta flyttades ett par hundra meter, finns rester 
efter några av de gamla husgrunderna kv~r ostörda av senare bebyggelse. 
Enligt Westerdahl (1985:160) skall det tidigare omnämnda Finnasmycket ha 
ha påträffats pä en plats ej längl frän dessa husgrunder. 

Ar 1651 köpte en borgare frän Norrtälje, Olof Andersson, 11ett gammalt 
torp, eller fäbostäUe" av Ultra byamän, beläget c. 1 l<m ostsydost kyrkes-
vikenlokalen (Köpebrev 30/7 1651, ÖM; Db Grda sn 1672 4-5/1 fol. 5, § 4, 
N. Ång. domsaga Ala:2, HLA). När byamännen är 1674 önskade återlösa 
detta torp uppgavs att han där hade 11een wälbygdh gårdh upsatt, åker och 
äng upbrutit," och ej kunde tvingas ifrån gärden (Db Grda sn 1674 13-14/2 
foJ. 8, § 9, N. Ang. domsaga Aia:2, HLA). OP-tta hemman återfinns pa kartor-
na frän och med är 1676 (Vnr. X7, LMV). Pä 1696 års karta över Ultra/ 
Sund (Vnrl 29:1, LMV) är en äng som i beskrivningen kallas "gubbekiäret" 
utmärkt 3-400 m öster om Kyrkedsberget (fig. 5). På kartor frän 1838 
(Vnrl 29:6, LMV) och 1841 (Grda sn, akt 142, ÖLM) finns en 'Kyrkedsrödning' 
inritad längs norra delen av själva Kyrkesvi!<en, och synes i det närmaste 
tangera södra delen av fornlämningslokalens sand/moplatä (fig. 6). 
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F.i.g. 6. Veta.f.j ttv ka1tta 
å.Jt 1838 (Vnk.f. 29:6, LMVJ. 

Under 1800-talets början uppb-röts några fiskartorp pä Skallören 700-
1000 m nordnordväst kyrkesvikenlokalen, på andra sidan Kyrkedet. 

Modern bebyggelse har inte stört det centrala fornlämningsomrädet, ehuru 
en väg har brutits strax nedanför detta (omkring 8-10 m.ö.h.). 
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J. MA TERIALREOOVISNING 

3.1. TRADITION OCH TIDIGA ANTIKVARISKA UPPGIFTER 
, 

Den första antikvariska uppgiften om Kyrkesviken härrör från ar--1828, då 
"kalvskinnsprästen" N.J. Ekd.ahl, (1828) kortfattat omnämner "Ruiner efter 
et Kapell 20 a 30 alnar. långt 11 på Ul träskogen. 1850 omnämns anläggningen 
i en beskrivning av lantmätaren J.A. Liljeblad (1850), och fyra år senare 
inrapporterar kronolänsmannen Ax. Huss att han påträffat "ruiner efter en 
påbörjad byggnad" (kyrkan) på ·platsen .(Grda kyrkoarkiv 0:1, HLA). För-
anle,dd av denna uppgift beordrade landshövding Gynther länsmannen A. La-
gergren att besikta och uppmäta anläggningen i fråga, vilket också verk-
ställdes samrT)a . är (Grda sn, A TA). Förutom mättuppgi f ter koncentrerades 
beskrivningen pä traditionerna kring platsen. 

. Ar 1864 besökte Karl Sidenbladh (1864:30-31) 11stensättningen" vid Kyr-
kes"'.iken, varvid denna noggrant beskrevs och avritades { f ig. 7). Sidenbladh 
(1869:211) beskriver iiven platsen i Antiqvarisk tidskrift 1869. 
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bladh.1.> MmU,ng, ATAJ • 

Efter diverse mindre upplysande omnämnanden av platse.[l ~i olika skrif.ter, 
påtalar folksko.lläraren Gottfrid Holmlund i ett brev till riksantikvarien är 
1 n4 (Dnr 301 /24, A TA) såsom ämbetets ombud i området, behovet av alt 
framrensa och undersöka grundvalen i Kyrkesviken • 

. Traditionerna kring platsen(se kap. 4.3.6.) har redovisats i olika hög grad 
i alla· ovannämnda källor, och sammanft;1ttas av Holmlund bland annat i 
0Tro och gärnfnq" (1934b:17-19). Opublicerade uppteckningar från 1920- .och 
1930..:talen finns även i Nordiska museets folkminnessamling (HA) samt i, 
. Dial~kt- och folkm_ir:mesarkivet i Uppsala (ULMA). 
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3.2. SKRIFTLIGA KÄLLOR, KARTOR OCH ORTNAMN 
: i 

I de bevarade medeltida breven frän Ångermanland, vilka nyligen har be-
hand)-ats, av F,ritz (1986), finns inga uppgifter rörande Kyrkesviken. De me-
deltida skriftliga källor som berör Grundsunda sn härrör framför allt frAn 
1400-talet och 1500-talets först'a hälft (Grundberg 1987:10-11). Materialet 
från nyare tidens början - främst kamerala handlingar i Riksarkivet (RA) -
har i annat sammanhang genomgåtts av förf ., och innehaller inga upplys-
ningar som kan relateras till platsen i fråga. Frän och med 1600-talets mitt 
blir domböckerna viktiga historiska källor, och en stor del av Grundsundas 
domböcker från 1600· och 1700-talet (pä RA och HLA) har tidigare stude-
rats av förf. Därvid påträffades någon enstaka gäng ortnamn med anknytning 
till Kyrkesviken. 

De äldsta kartorna över norra Ångermanland samt dess socknar och byar 
härrör frän 1640-talet. Samtliga kartor över området före 1860 i Lantmäte-
riverkets (LMV) i Gävle arkiv samt Överlantmäterimyndighetens (ÖLM) i 
Härnösand arkiv har studerats. 

Kartstudierna har framför allt givit resultat i fråga om ortnamn. Dessa 
redovisas, liksom nägra uppteckningar av genuina dialektuttal i Holmlunds 
grävningsrapport och i ULMA, i kap. 4.3.6. 

3.3. 1930.TALETS UTGRÄVNINGAR OCH RAPPORTER 

Folkskolläraren, hernbygdsforskaren m.m. Gottfrid Holmlund fungerade under 
1920-talet som Riksantikvarieämbetets lokalombud i socknarna Arnäs och 
Grundsunda i norra Ångermanland (Grundberg 1986:23). I denna egenskap upp-
märksammade han att skadegörelse hade förekommit på den husgrund som 
utpekades såsom Grundsunda sockens första kyrka vid Kyrkesviken i södra 
Grundsunda. Av denna anledning ansökte om och erhöll Holmlund 1931 till-
stånd att frilägga och utgräva grunden i fråga. Holmlund hade själv ingen 
grävningserfarenhet, men han instruerades av amanuens Bertil Berthelson, 
Raä, i samband med en bP.siktning pä platsen (brev fr. Raä t. Holmlund 
'i931-07-1S, dnr 2138/38, ATA). Inga fynd framkom emellertid vid utgräv• 
ningen (Holmlund 1931 a). Efter 'ut förd undersökning inventerades närområ-
det, varvid Holmlund påträffade ett antal apiselrösen. Genom provstick in-
till rösena c. 40 m norr om kyrkogrunden konstaterade han att området 
öster om dessa bestod av ett flera decimeter tjockt kulturlager - den sa 
kallade "svarta jordens område''. Tre kvadratmeterstora rutor mitt på detta 
område uppmättes och undersöktes, varvid bränd och obränd lera, djurben, 
slagg samt järn- och benföremäl påträffades (Holmlund 1931b). Sammanlagt 
omfattade 1931 års fältarbete cirka tio dagar (Holmlund 1933:15). 

Utgrävningen av "svarta jordens områdE"" fortsatte under sexton dagar 
är 1932 me'2 hjälp av bland andra läroverksadjunkt Torsten Michanek, var-
"' id c. 7~ m undersöktes (Holmlund 1932). Grävningen tillgick sä att rutor 
om 4 m i ett mindrP koordinatsystem undersöktes och sällades. Päföljande 
är, 1933, assisterades Holmlund vid den tolv dagc:1r länga utgrävningen av 
Wilhelm Holmqvist, Raä. DokumPntationen blev noggrannare detta är, sä 
till vida att fynden infördes pä millirneterrutat papper för varje ruta, exakta 
niväavvägningar ut fördes samt sekti-oner (fvå · sC.) grävdes och ritades. Arbe-
tet inriktades dPnna säsong på ·västra delen av den husgrund som iakttagits 
väster om "svarta jorden", samt "stora ·spisgrundet" inom denna husgrund 
(Holmlund 1933). 1934 fortsatte Holmlund och Michånek under nio dagar med 
undersökning av husgrundens nordö~tra del (Holmlund 1934a). 
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Under samtliga dessa fyra säsonger arbetade Holmlund med lejda med-
hjälpare helt utan ersättning, vilket arbete sammanlagt omfattade 78 dags-
verken och 42 "gossdagsverken". Till detta kommer de länga bilresorna till 
och från Holmlunds bostad i Järved (Holmlund 1933:15, 1934a:10). 

Holmlund ansåg efter 1934 ars utgrävning, att "nästan lika mycket ar-
bete" som ut förts under de gängna åren krävdes för att undersöka hela bo-
platsområdet (1934a:10-11). Bland annat ämnade han undersöka husgrundens 
byggnadskonstruktion mera ingående. 1935 gjordes dock inga undersökningar 
på platsen pä grund av Holmlunds sviktande hälsa, och· redan under våren 
påföljande är (1936) avl1d han 52 är gammal. En mindre avslutande utgräv-
ning omfattande c. 5 m söder. om husgrundens sydöstra hörn utfördes emeller-
tid under ledning av Michanek samma är (Michanek 1938). 

Sammanlagt und2rsöktes under de fem säsongerna - förutom kyrko.grun-
den - ett c. 150 m stort område (fig. 8). Respektive säsongs utgrävningar 
är ingående beskrivna i grävningsledarens handskrivna rapporter med ritningar 
och fotografier av skiftande kvalitet (Holmlund 1931a, dnr 3345/31; 1931b, 
dnr 3282/31; 1932, dnr 3812/32; 1933, dnr 2588/33; 1934a, dnr 4363/34; 
Michanek 1938, dnr 3033/38, A TA). Tillsammans med korrespondens i ämnet 
förvaras dessa i Antikvarisk-topografiska arkivet (AT A). Holmlunds egna 
rapportavskrifter, korrespondens m.m. (renskrivet av sonen Sune Holmlund) 
förvaras numera bland Holmlunds efterlämnade hembygdsforskningsmaterial 
i Grundsunda hembygdsförenings arkiv. I första hand har emellertid original-
materialet i ATA utnyttjats i detta arbete. 
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···Holmlunds tolkningar oeh spekulationer i rapporterna kan i flera fall 
ifrågasättas, men han är föredömligt explicit, varför det vanligen är lätt 
att följa resonemanget och skilja mellan fakta och fundering. 

Resultaten av respektive säsongs utgrävningar refererades kortfattat i 
tidskrifter och dagstidningar pä orten av såväl utgrävarna själva, som ev 
reportrar (Carli 1933:49; 1934:46; Holmlund 1931c; 1932b; 1934b; Holm-
qvist 1933; Michanek 1932; Nya Dagligt AJJehanda 1931-08-25; Örnskölds-
viks Allehanda 1931-08-31; 1932-11-26; Örnsköldsviks-Posten 1931-08-05). 

3.4. FYNDMA TERIAL 

På Holmlunds begäran äterställdes fyndmaterialet - med undantag av ett 
fåtal artefakter - efter undersökning på Statens historiska museum till 
"Grundsunda hembygdsmuseum". Varken museum eller hembygdsförening, 
vars bildande Holmlund verkade för, existerade emellertid under 1930-
talet. Holmlund tillverkade dock en större monter för fynden, vilken för-
varades i församlingshuset eller i den så kallade Husumgården i Grundsun-
da (Holmlund 1934a:10). Detta material flyttades sedermera till den år 
1947 invigda hembygdsgården på Grundsundavallen, där det förvarades till 
1975. Vid denna tid var framför allt järnmaterialet så kraftigt korroderat 
att en konservering var nödvändig. Denna utfördes pä initiativ av Per Lund- . 
ström pä Statens sjöhistoriska museum, där .också fynden förvarades tills 
de 1978 överfördes till Örnsköldsviks nybildade museum. 1981 deponerades 
även Statens historiska museums fynd (förutom silversöljan SHM 19785:6, 
vilken inte kunnat återfinnas i SHM:s samlingar, se kap. 4.2.4.) hos Örn-
sköldsviks museum, där delar av f yndmaterialet numera finns utstäUt. 

Fyndomständigheter med mera beskrives i grävning!'-rapporterna, och 
fynden finns frän och med 1933 även noggrant inritade med nummer pä 
planer över respektive utgrävd ruta. De nummerlappar som ursprungligen 
fästes på delar av fyndmaterialet saknas dock helt numera, varför identi-
fieringen av merparten av fynden gentemot rapporterna är ytterst besvär-
lig. Detta gäller i synnerhet de åtskilliga mindre, svårdefinierbara, fynden 
av metall. Förf. har mätt och vägt samtliga fynd, men eftersom omregi-
streringen ännu inte är avslutad kan inga fyndnummer uppges i denna fram-
ställning, med undantag av de som tilJhör Statens historiska museum. De 
sistnämnda fynden (inv.nr 19785:1-6, 20513, 20758:1-2, 22161:1~2) är be-
skrivna i SHM:s fyndkatalog. 

Det bevaråde fyndmaterialet består av följande ungefärliga fyndnummer! 
järn 100, kopparlegeringar 45, sten 50, ben (artefakter) 11, silver 2. Vad 
gäller kopparlegeringar och framför allt järn är det verkliga antalet fynd 
betydligt större, enär åtskilliga fragment ingar i samma fyndnummer. Vidare 
ingår 3055 g obrända ben, 2437, 7 g slagg, 2774,5 g bränd lera samt 602,2 g 
keramik i materialet. En översiktlig uppräkning av fyndkategorier lämnas av 
Huggert (1976:189). Närmare 50 artefakter har under 1987 och 1988 avri-
tats av Helen Haglund. 

3.5. FOSF ATKARTERING 

Det centrala fornlämningsomrädet (sand/moplatän) fosfatkarterades pa initia-
tiv av Per Lundström, SSHM, är 1975. Fältarbetet utfördes pä frivillig basis 
av Arne SödP-rström, Per-Inge Engström och Holger Öhlund. Jordprov togs 
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; -.. ! '"-c' , -: ,·:: ,! .. ~- :' .· ( ··:~ ) • '.•<'" ,,/ ,;~.i 
var..;f.ernte m.elet:; med hjälpa•8'1 en_ roindre-Ht:rädg,ärds.spa.cle", -och. sammanlagt 
insamlades 251 prov - alla på c. O, 15 m djup. Jordart, kolförekomst e~t:.t::. 
dok,urnflnteracj~s dessvärre jnt~. v~d,pr,ovtpgningen ,(muntl. uppg. Arne 5öder-
ström, :.198v). ,, _ . . . ,, . . . . , :, , 

Den. uppri:jJt 9de.-·kartan pv~ri jordprov (daterad.i-17 · nav. 19,75), visar att · 
.koordinatsystemet anpassats ~Jter.. ter,ri,ingen och• att• en 360:kornpass"·har: 
använts. Hjälplinjer och markeringar i terrängen ·fanns inte :kvar vjd inven-
teringen 1987. Den sä kallade "smedjan" är vidare felritad på kartan, efter-
som denna egentligen är orienterad i riktningen ONO-VSV. Fosfatkarte-
ringen omfattar inte området med spiselrösen i väster, ~tler platans· fort-
sättning i söder. Särskilda referensprov utanför platan togs inte heller. 

Fosfatvärdena ,har -databearbe,tats _av förf. pä .inst. för- prkeqlogi med-
hjälp av Lars-Göran Spång, varvid medelvärdet samt standardavvJkels~n. 
har. satts- som gränsvärden. __ ., ·., 

,,.{· 

3.6,,. , . FL YGFÖTÖGRAFERING 
. . ' 

19.1~. flygfotografer.ades området r~nt 1 Kyrkesvike~ genom Örnsköldsviks 
kommun, pr~märL för c!lt täcka behovet vid en förmo_dad l;<artläggning. •· 
Fot~gr_aferingen, genomfördes i lod med färgfilm i, skala 1 :4600, och har 

. beteck.ningen 16 682f. Negativet med fornlämning~området har bildnummer 
01:03 (LMV). Kol)ti:3ktkppior av ,det.ta negativ_ har :studer~ts i sv/v respekti-
ye färg (d.iapo~ittY ). . · 

3.7. OSTEOLOGiSK. ANALYS . . •, . , ". 

En osteologisk analys av det bevarade benmaterialet från utgrävningarne 
ut för-0es 1981 av. Per Ericson. Qenna omfattade. totalt 3055 g obrända 
djurrester, .varav 2667 'g kunde ~rtbest_ämrnas enligt följande (Ericsqn 1981 ): 

art ~onstaterad förek_omst. 

Nöt (Bos taurus) 
Får/get (Ovis aries/ 
Capra hircus) 
Får (Ovis ariei,) 
Get .(Capr-a hircu~) ,:1 
Tamsvin. (Sus. domesticus) 
Säl ob,est. (Phoca. ind,et) 
Gråsäl . (Hal i-choerus .grypus) 
Hare (Lepus timidus) _ 
Abborre (Perca fluviatilis) 
Gädda (Esox lucius) 
Si Il (Clupea harengus) 
Lax (Salmo salar) 
Laxai:t (Salmonidae) ,· 
Karpfisk (Cyprinidae) 

2 
7 

( 1) 
( 1) _ 
, 2 

2. 
<11 . 
1, 
1 
1 
1 
1 

. (1) 
1 

/' ••.• 

·It,!•·•." 

.. uppskattad förekomst 

5 - 6 

;. 

3. - 4 

; . .., 
. . : 

.. Köns- respektive ålders.t:>e?tämning gjordes ej '(jd detta tillfäHe., I analys-
rapporten uppges. benens beyaringsgrad vara "ganska god'; och fragmente-
ringen "måttlig" (Ericso11 1981). 
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MerpArten av materialet härrör frän rutorna 1-lll, men även en hel del 
med osäker proveniens ingar. Benmaterial påträffades under alla grävnings,. 
säsonger. · 

Grävningsrapporterna antyder att det bevarade osteologiska materialet 
endast är en del av det som påträffades vid utgrävningarna (Holmlund 
1932:14). Sa tillvida är materialet ej statistiskt/kvantitativt användbart. 
Icke desto mindre innehåller det såväl fiskfjäll som -kotor, vilket tyder pA 

·-en viss kvalitativ noggrannhet vid provtagningen. 

3.8. C14-DATERJNGAR 

1982 utfördes vid Laboratoriet för Isotopgeologi i Stockholm tva C14-
analyser av material frän Kyrkesviken. 

Analysnummer St 8102, som enligt Westerdahl (1982:10) bestod ev ett 
stycke obränt trä frän kulturlagret, gav resultatet bp 865-85. Träbiten 
ansågs "möjligen" bestå av den yttre (mindre tätvuxna) veddelen av gran. 
Biten var några centimeter lång och mjukt rundad (muntl. uppg. Christer 
Westerdahl 1987). Enligt Westerdahlsanalysrekvisition (ÖM) härrör detta 
träprov från är 1935. Detta faller emellertid pa sin orimlighet, eftersom 
inga undersökningar gjordes detta ar. Asken som enligt Westerdahl inne-
höll provet och uppgiften om proveniens har ej kunnat återfinnas. Jord-
prov av olika slag togs under aUa grävningssäsonger (1931-1936 samt 1936), 
varför provets exakta ursprung ej närmare kan bestämmas. 

Provet med analysnummer St 8190 bestod enligt kartongen av kol frän 
bottenlagret i ruta Il (provgrävning 1931), och gav resultatet bp 1035!90. 
Jordlagren i det tre kvadratmeterstora provrutorna bestod av en c. 0,0.5 m 
tjock "markbetäckning", ett "myllager" (d.v .s. kulturlager) om c. 0,2 m samt 
därunder ljusgul ren "sjösand". Här och var fanns en grövre och rödare sand 
inblandad i kulturlagret (Holmlund 1931b:4-6). 

Det analyserade materialet har sedan det uppgrävdes pa 1930-talet ut-
, satts för en rad olika förvaringsmiljöer, men torde i sina kartonger ej ha 
kommit i kontakt med annat organiskt material. 

C14-värdena har kalibrerats av förf. med hjälp av Stuiver & Pearsons 
(1986) kalibreringskurvor. 

3.9. BIOSTRATIGRAFISK UNDERSÖKNING 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) gjorde 1981 /1982 en översiktlig 
kvalitativ biostratigrafisk undersökning i myren vid Kvarnberget. Denna 
ligger 3 km öster om fornlämningsområdet, pä en nivå av 15-20 m.ö.h. 
Med endast en C14-datering (St 8101) och den ringa mängden provmate-
rial är det preliminära diagrammets tidshorisont osäker (Mi11er 1982:11-13). 

3.10. JNVENTERING OCH KAR TE RING 

Ar 1961 inventerades området vid Raä:s fornminnesinventering, varvid de 
tvä utgrävda anläggningarna registrerades. 

Under senhösten 1987 gjorde förf. en förnyad inventering samt en nivä-
.. kartering av fornlämningsomrädet •. Vid den sistnämnda deltog dels Per-Erik 

Egebäck och dels Agneta Ahlrn. Under sommaren och hösten 1988 gjordes 
vissa kompletteringar med assistans av Elisabeth Backman. 
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, ... ·~·, 

1987 upprättades ett koordi,natsystem med utgångspunkt ifran kyrko-
grundens sydvästra hörn (X500 Y300), med x-axeln i rakt nordlig riktning. 
Anledningen till att fosfatkartans system ej användes, var ·avsaknaden a·v · 
exakt inmätta fixpunkter på denna; 1975 ars markeringar i området kunde 
inti, återfinnas 1987. Vidare är detta tidigare system anpassat efter området 
(17 förskjutning), men med 360':kom8ass 'vilket gör det besvärligt att an.: 
vända avvägningsinstrument med 400 skala (gon). Såsom framgått av kap. 
3.5. är fosfatkartans inläggning av. den utgrävda 'byggnaden dessutom felaktig. 

Vid nivaavvägningen inmättes var femte meter med · instrument och Jatta. 
Som fixpunkt användes den även av Holmlund använda nordvästra hörnste-· 
nen i den undersökta husgrunden. Denna gavs den fiktiva höjden 15 m.ö.h., 
eftersom närmaste instrumentavvägda nivåfix vid karteringstilJfället fanns mer 
än 3 km från lokalen. Under hösten 1988 flyttades denna nivåfix ut till lo-
kalen genom kommunens Plan-·och byggkontors och mätn. tekn. Ejler Fors-
bergs försorg. Den använda fixstenen visade sig motsvara höjden 12,86 m.ö.h. 
Sammanlagt avvägdes 558 punkter, vilka värden sedan har datorbehandlats på 
inst. för arkeologi med hjälp av Lars-Göran Spång. 

·:., . 

~\ 

·:.: 
· .. " 

·, 

t r , 
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4. BEARBETNING 

4. 1. KOROLOGI 

4.1.1. Topografi och strandförskjutning 

Strandförskjutningen och de topografiska förhållandena är av fundamental 
betydelse för kyrkesvikenlokalens korologi, eftersom de kraftigt begränsar 
antalet möjliga bebyggelseytor -i när,or;nrådet. 

Platsens niväförhållan~en har. m'.ed; u;lgångspu,nkt i nivelleringen av områ-
det (kap. 3.10.) försökt· äskådligtjöras Oi eten _preljrninära och ofullständiga 
fig. 9). (Bilden är ett först'a, m1ndre t'yi;~at ·försök att med interpolering 
framställa en tredimensioneJl karta 9v·er fornlämningslokalen; tyvärr har 
en väsentligt utökad och förbättrad version inte hunnit framställas.) 

anl. 

• anl. 
anl. 6}-s· 3)-5) 

f-YJ. _9. 06ut.l..6tiind-lg t:Jr.e.,U.meM-i.one...t.t. b-i.f.d övVt 6oJtn-
länwu.ng~lok~e..n, _med unge..~ä,cUga pii:tt6e..Jt 6öJt ~e..g-i.-
4t:Jr.eJta.d.e a.n.lä.ggn-<.ngaJt ang~vna..(Interpolering enl. 
GINTP1, Geopak vers for. 5..~ 1985.} 

Höjdförhållanden? framgår ävt:!n av fig. 10. Strandförskjutningen i omrä-
det behandlas närmare i kap. 4.2.1., varvid konstateras att denna under 
perioden 1000-1500 e.Kr. preliminijrt beräknas uppgå till -11,0 mm/är (Ram-
qvist 1983:50, efter Miller 1982). Med tanke pa de förhållanden som diskute-
ras i kap. 4.2.1. fär det anses särskilt angeläget att med fortsatta avväg-
ningar fä fram nivakurvor för höjder mellan 7 och 9 m.ö.h. 
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Förutom höjden över havet måste emellertid även de topografiska för-
hä!Jandena beaktas .. Dessa har_ översiktligt beskrivits i kap. 2.1. -Hela· sand/ 
moplatäns norra del (c. 13-14,5 m·.ö.h.) erbjuder lämpliga bebyggelseytor, 
men begränsas helt och hållet av det branta Kyrkedsberget i öster. Det se-
nares vindskyddande funktion har säkerligen varit väsentlig för bebyggelsens 

·lokalisering. I norr och väster begränsas platån åv delvi~ steniga och ojämna -
sluttningar (c. 11-13 m.ö.h.). I sydväst och nordväst. går berg i dagen, i form 
av släta, sluttande hällar. Strax nedanför _platån i väst och nordnordväst fö-
rekommer mindre terrassliknan_de ytor (c. 9,5-11 m.ö.h.), vilka dock delvis 
omges av ojämn och" stenig terräng samt på några ställen berg i dagen. På 
lägre nivåer i norr· och nordväst är marken jämn, men myraktig. Platåns 
sydligaste del - i riktning mot själva Kyrkesviken , är ej fullt sä plan som 
den är i norr, men· erbjuder även här' möjliga bebyggelselägen. Sluttningen 
är emellertid kraftigare och längre i detta område. Ett smalare parti av 
platån fortsätter dessutom i nordost - där den så kallade Kyrkedsvägen gick 
fram under historisk tid (se kap. 4.3:6.) - men terrängen blir här på Kyrk-
edsbergets nordsida betydligt blockrikare och sumpigare. 

Ett intressant område ur mari timhistorisk synpunkt är. det område som 
kallas Prästviksmyran. Denna ligger nordnordost Kyrkedet, c. 400 m frän 
det utgrävda partiet (fig.3). Av ekonomiska kartan framgår att denna plats 
vid 10- och framför allt 5-metersnivån sannolikt kan ha utgjort en idealisk 
lagunhamn. Detta har påtalats av Westerdahl (1982a:9), men intresserade 
långt tidigare Per Lundström (muntl. uppg. C. Westerdahl). Lundström (1971) 
har betonat lagunhamnarnas stora betydelse· utifrån gotländska exempel. Om-
rådet runt Prästviksmyran har ännw inte inventerats med hänsyn till lämp-
liga bebyggelseytor eller fornlämningar. 

I kombination med strandförskjutningen ger de naturgeografiska/topogra-
fiska förhållandena på platsen goda förutsättningar för vidare studier av lo-
kalens ru·msliga utbredning. 

4.1.2. Flygfotografering 

De flygfotografier (kontaktkopior) som studerats har tyvärr ej bidragit med 
information om fornlämningsbeståndet vid Kyrkesviken. Detta beror dels pä 
bildernas skala (1 :4600) 9ch dels på det kraftiga skogsbeständet på platsen 
vid fotograferingstillfället. 

Emellertid kan de variationer i skogsbeständet som framträder här och 
var i området, möjligen bidraga med viss information vid närmare studier. 

4.1.J. Inventering och kartering . 

Vid förf. inventeringar i området 1987 och sommaren/hösten 1988 påträffa-
des ett antal tidigare odokumenterade anläggningar. Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering 1961 registrerade endast kyrkogrunden (anl. 1) och 
byggnadsfundamentet (anl. 2), som bägge hade undersökts av Holmlund. De 
beskrevs då bland annat som följer: 

"1. H~und, 12 x · 6 m (Ö-V) .och ,O,~ - Q,6 m h.- Golvplan av kraftig, 
· tuktad sten. Bevuxen med· små tallar ocl) granar. På ett träkors 

finns följande inskription: Våra fäder lade denna grund till ett 
tempel. · 
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Ca 40 m NNÖ - N om nr 1 

2. Husgrta'lCI, ca 15 x 7 m (ÖNÖ - VSV), antydd av låga, difusa övertorvade 
vallar. Grundens matt kan ej exakt anges, då den är ytterst otydlig." 

1933 ars utgrävningsrapport meddelar Holmlund emellertid även följande 
under rubriken "Hustomter i närheten'': 1tJfrån fixpunkten vid nordvästra hör-
net av 'storstugan', 58,4 m. rakt i sydväst, finnes ett spisgrund rätt tydligt 
framträdande, bestäende av smärre stenar och jord. Rakt söder därom, 22 m., 
är ännu ett, som dock är något mindre. Här synes spär av en vägg." (Holm-
lund 1933:14). Sistnämnda röse omnämner Holmlund redan 1931: "Jag gjorde 
en liten öppning i mitten och hittade grus, askliknande jord, svart, kolliknande 
mylla samt skörbränd sten. Två meter öster om grundet var en obetydligt 
liten vall av sand såsom om en vägg slätt där." (Holmlund 1931b:10-11). 

Trots att dessa uppgifter ej hade uppmärksammats av förf. vid invente-
ringen 1987, påträffades dessa två nämnda •spisgrund' samt ytterligare en 
dylik strax norr om de andra, alla nedanför och väster om platan. Den an-
tydda husväggen noterades emellertid inte. I inventeringsanteckningarna be-
skrevs anläggningarna som följer (anl. 4 och 5 motsvarar Holmlunds "hus-
tomter"): 

48 m SV om nr 2 är 
3) Spiselröse, 2 m 0 och 0,35 m h. Beväxt med mossa och täckt med gran-

barr. 4 stenar synliga ovan mossan, fö_reträdesvis skarpkantade. I södra 
delen beväxt med gran (0,14 m (2)), ochi.mitten 4 mindre granar och en 
björk (sällsynt i området). (X520 Y250) 

7 m S om nr 3 är 
4) Spiselröse, 3 m (2) och 0,5 m h. Stenarna är företrijdesvis skarpkantade 

och 0, 1-0,2 m st. Beväxt med mossa och täckt med granbarr. I NV delen 
beväxt med gran (0,25 m (2)). (X510 Y250) 

20 m 550 om nr 4 är 
S) Spiselröse, 2 m Q) och 0,3 m h. Röset är flackt och otydligt, och före-

trädesvis bestående av skarpkantade stenar. Beväxt med lingonris och 
mossa, och täckt med löv samt barr frän gran och tall. I NV beväxt 
med en enbuske och i mitten av smärre granbuskar. (X485 Y255) 

Vid provstick med jordsond intill ovannämnda rösen kunde 0,05-0, 15 m tj 
sot- och kollager konstateras under blekjorden vid anl. 3 och 4, samt upp 
till 0,20 m tj direkt under humuslagret vid anl. 5. Området ligger i eller 
nedanför västsluttning och terrängen består av risig, tät granskog, mossa 
och lingonris. Anl. 5 ligger i nära anslutning till ett mot väster brant sluttan-
de berghällsparti i söder. 

Under 1988 päträff ades tre liknande anläggningar även norr om platans 
nordvästra del: 

29 m NV om nr 2 är 
6) Spiselröse, 4 x 3,3 m (VSV-ONO) och 0,4 m h. Overtorvat med mossa 

och beväxt med blåbärsris och 4-5 granbuskar. Ett fåtal stenar synliga. 
Röset är synbarligen utrasat, och genomskuret av älgstig (NNV-55O). Be-
gränsas i SO av traktorväg. (X575 Y270) 



. . "-,:;; 

21 

6 m 050 (110 gon) nr 6 är 
7) Rest av spiselröse {?}, oregelbundet c. 1 rn Q) och 0,3 m h. Övertorvat 

med mossa och beväxt med lingon- och blåbärsris samt i Ö kanten en 
större gran. Begränsas i NNO av traktorväg. (XS75 Y275) 
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2,5 rn 550, nr 6 är 
8) Spjselrö'se, 1,~. x 1,2 rn ·(N-S) och: 0.,4 m h. Overtorvat med mossa och be-

växt med bl_åbärs- och •ling.onris samt i S kanten en större och en mindre 
gran. Begränsas i N av traktorväg. (X570 Y270) 

Möjligen kan dessa tre rösen (anl. 6-8) ursprungligen ha utgjort endast en 
eller tvä anläggningar, som sedan har förstörts av skogstraktorvägen eller 
tidigare verksamhet i området. Fet, s9tig iord fanns i $Ondprofilerna sär-
skilt intiU 'anl. 6 och 8. . - .. 

Pä själva platån är marken· sandig/moig .. -octi saknar :tHJsynes naturligt 
förekommande sten. Av demna anledning kan varje förekomst ay sten beteck-
nas som intressa_ri.t. Den tydligaste av dessa är: 

- , . -· 
9) Stenrad,-·4 m I. Bestående av,. 8 synliga olikformade stenar i rak linje 

(ONO-VSV). 1-2 m NNV om V ändstenen är 6-7 utspridda stenar. (X.560 Y320) 

Denna anläggning ligger i svag nordsluttning med gles tallskog. 
.. - .Övriga pä platån påträffade mer eller mindre synliga stenförekomster 

är markerade på kartan (fig. 10) med s. Vidare har ett antal gropar av 
olika. slag påträffats, vilka är markerade med G. På enstaka ställen kunde 
sot för"ekomma i sondprofilerna. .. 

Inventeringen visar att platsens aktivitetsomräde sträcker sig utanför de 
undersökta partierna. Särskilt bör läggas märke till rösena nr 3-8, vilka ligger 
-utanför och på lägre nivå än den annars till synes begränsande platan. Holm-
lunds -tolkning av nr 4 och 5 sqm i•spisgrund" föref~ller plausibel på samtliga. 

Ste.,nraden nr 9 måste tolkas' som syllstensrad .tifl en byggnad och/eller sten-
skoning mot nordsluttningen. Möjligen kan även stenarna söder om denna höra 
samman med någon form av byggnad. Inget kulturlager i närheten har kunnat 
konstateras med hjälp av jordsond. .., 

De olika groparnas ålder och funktion fär betraktas som osäker, och utan 
undersökning _av. dessa och de identifierade anläggningarnas funktion och da-
tering är det s.värt att bedömma hur området har varit planerat. 
, , [,)en_ kor:i.staterade smidesverksamheten på platsen för anl. 2 .(kap. 4.3.3.) 
kan 'vara b'etydelsefull ur. korologisk synvinkel, eftersom dylik verksamhet var 
eldfarlig och sannolikt lokaliserad ett stycke ifrån övrig bebyggelse (se t.ex. 
Mårtensson 197):126). 

Utvidgad, systematisk inveriteririg med jordsond har stora möjligheter att 
leda till nyupptäckter. Denna bör omfatta mop!atäns· fort.sättning i söder, samt 
områden nedanför platån i väst.er och norr. Vidare är inventering av området 
runt den eventuelta lagunhamnen vid Präst viken (kap. 4.1.1.) angelägen. 

4.1.4. tosfatkarter-ihg 

Som framgår av kap. 3.5. är de.n utförda fosfatkarteringen begränsad 
tilJ själva sand/moplatän, och dokumentationen bristfällig. Däremot tor-
de området inte vara nämnvärt påverkat av aktiviteter i historisk tid. 

De 2S1 proven gav ett medelv~rde på 52 g~ men i denna summa 
ingår tre extremt höga värden omkring 700 p • På den databearbetade 
kartan (fig. 11) har gränsvärden s.ati.s till medelvärdet respektive medel-
värdet : standardavvikelsen. Två områden med hög? fosfa~halter fram-_ 
träder tydligt, varav def enä ligg·er .. i och intill det utgrävda omrädet 
vid an!. 2, och det andra väster och söder om kyrkogrunden (anl. 1 ). 

1· ~•":.,.t.~,_-.:..,..·/~ 
4• ·~ •• (4l'~t..r ... ·.~~. ·. ,··: :.,;\ 
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KYRKEDSBERGET . 

1) I 1111[ "' 
51- '" lll.ll SI 

• 79 r ... .,..,.~~-,~·:.7r:~·,zfftll"rH, i i I i I I I i i I 

F-ig. 11. Fo~6atkalr.ta. 6~a.m,MJilld genom btte~pole~btg. ·unge6älr.Uga pta.v.ie~ 
6ö~ anl. 1 och 2 ma1tke~ade. (Interpolering enl. GINTP1, Geopak version s:4s 
1985) 

,· 
Av fig. 12, som redovisar varje femmeterspunkt för sig, framgår 

att enstaka högre värden även uppträder utanför dessa områden. Bland 
annat bör punkterna intill Kyrkedsberget i norr noteras, vilka tycks 
sammanfalla .med grop- och stenförekomsten som framgår av fig. 10. 

De tre extremhöga värdena Jigger alla intiJI ant. 2, och häl')ger tro-
ligen samman med utgrävningarna pä platsen ("dumphög" el. dyl.). Om-
rådet med förhöjd fosfathalt sträcker sig dock även utanför de under-
sökta partierna. ; · ·· 

Den tydliga koncentrationen. kring anl. 1 är intre~sant, eftersom 
. själva kyrkogrunden vid utgrävningen inte lämnade några som helst spär 
av aktivitet. Emellertid undersöktes inte området utanför grunden. Vid 
provstick med jordsond vl=ister om densamma p~träffades vid karterings-
tiltfället dock klara· sot/kollt:iger i några enstaka so,:ic:Jprofiler. 
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4.1.S. Sammanfattning 

De korologiska studierna har givit för handen att fornlämningslokalens om-
räde även sträcker sig utanför sa11d/f.11oplatån, och uppvisar ett fler tal forn-
lämningstyper. Nio säkra anläggninga( har hittills registr.en1ts. Området är 
emellertid begränsat av de topogr_afjska förhaIJandena, vilket ger goda förut-
sättningar för fortsatta inventeringar av olika slag. Fosfatkarteringen visar 
vidare att platån ·sannolikt inrymmer flera bebyggelseytor, varav särskilt 
området väster och: söder orrl" k'yrkbgrunden kan nämnas. 

.. 
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4.2. KRONOLOGI 

4.2.1. Strandförskjutning 

De anläggningar som redovisats i kap. 4.1.3. ligger alla inom det område 
som har -avvägts av förf. Anläggningarna har följande ungefärliga höjder (när-
maste/lägsta nivellerade femmeterskoordinat): 

anJ.nr koordinat m.ö.h. 

1 X500 Y300 14,34 
2 X550 Y290 12,62 
3 X520 Y250 10,71 
4 X510 Y250 10,99 
5 X490 Y255 12,32 
6 X580 Y270 9,70 
7 X575 Y27S 10,03 
8 X575 Y270 9,92 
9 X560 Y320 12,88 

Dessa värden kan användas för att bestämma när anläggningarna tidigast 
kan ha tillkommit med hänsyn till strandförskjutningen. Vid beräkningarna 
har Ramqvists (1983:50, table 3:8) tabell, som sammanställts utifrån Millers 
(1982:13) preliminära strandförskjutningskurva för norra Ångermanland, an-
vänts. Ramqvist (1983:183) påpekar att kurvan är osäker för nivåer under 
40 m.ö.h. Om tabellen jämförs med Broadbents (1982:131) mer detaljerade 
för norra Västerbotten erhålles följande värden för vikingatid och medeltid: 

Ar n. Ång n. Vbtn 

800 11, 14 11,63 
900 10,57 10,53 

1000 10,00 9,45 
1100 8,90 8,38 
1200 7,80 ,l~r;..-, .. •• \ ~. ·r ·1,3'f 
1300 6,70 6,30 

"· ,_,,Jl,,, 1400 5,60 5,29 
1500 4,50 4,29 

Vid uträknandet av en terminus post quem för anläggningarna, måste hän-
syn tas till varierande vattenstånd respektive topografi. Mareografmätta 
havsvattenständsvariationer som täcker hela 1900-talet finns närmast vid 
Ratan i Västerbotten och Draghällen/Spikarna i Medelpad. Differensen mellan 
högsta och lägsta vattenstånd pa dessa platser uppgår till 2,44 m respektive 
1,94 m (Gotthardsson 1982:56). Med ledning av dessa värden torde en margi-
nal mellan nor·malvattenständ och högvatten på 1,00 m kunna användas i be-
räkningarna. 

Den lägst belägna anläggningen, spisel röset nr 6, ligger på ni vän 9, 70 m.ö.h., 
men topografin är förhällandevis jämn i den allra närmaste omgivningen. 
5-10 m väster om anläggningen begränsas den. lilla terrassen, och terrängen 
närmast nedanför ligger ungefär 8,50 m.ö.h. Terrasskanten c. 9,00 m.ö.h. bör 
således ha varit av betydelse för både anl. 6, 7 och 8. Med hänsyn tagen 
till högvatten, torde anläggningarna tidigast ha anlagts under 1100-talet. 
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På motsvarande sätt gäller för anl. 3 och 4 av topografiska skäl sanno-
likt nivän 10 m.ö.h. som gräns, eftersom terrängen sluttar mot norr vid denna 
höjd 5-10 m norr om anl. 3. I detta fall skulle 1000-talets mitt kunna gälla 
som bakre gräns. 

·För-den norra delen av själva· platån -kan 11,50 m.ö.h. användas som gräns-
värde, vilket också skulle kunna omfatta anl. 5. Den tid(gast tänkbara anlägg-
ningsperioden blir därmed sannolikt 900-talet. Här kan påpekas att det C14-
prov som gav resultatet vikingatid (St 8190, se kap. 4.2.2.), härrör frän nivan 
c. 13,00 m.ö.n. Detta innebär· att provet tillhör lokalens initialskede, om det 
härstammar från bebyggelsen p_ä platsen. 

Strandförskjutningen i kombination med anläggningarna i området antyder 
tre olika terminus post quem: 900-taJet, 1000-talets mitt och 1100-talet. 

4.2.2. Stratigrafi 

Av grävningsrapporterna framgår att det c. 10 x 7 m stora så kallade "svarta 
jordens område" bestod av ett fyndförande kulturlager under torven, som i 
det centrala området var c. 0,25 m tjockt; vid ruta 05 hela 0,35 m tj. La-
gret tunnade ut betydligt i ytterkanterna och avlöstes av ett annat fyndfö-
rande högst 0,08 m tj "ljusare jordartat lager" utanför "svarta jorden" (Holm-
lund 1932a:3-4). Här och var innehöll kulturlagret mindre partier av en gröv-
re, rödare sand samt lerhaltig jord, och un~er kulturlagret fanns en ljus, 
opåverkad "sjösand". 

l 1'•nt'r49 4 - C. -D, 
:.t. .. AL•rlH "°'""1'1..S. 

. SK 4 / C1 : /.- ;/ f 
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--·--, . ......: .. ~_:_ .... :.: ....... El. :.tu-~_:_ 
. . . I • 

, -+- ·. ~.S,ktö,L~--=~=!_T_: __ i7_'_-·f~'~f, 
. , , . , ; .... 1.... I·-•~· . , ... ~--. r•~-~--~ •~: ,i ' 

- __ ., ... --·. ---·-·-•-·----------·--
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f.i.g. 134. Sekti.on.M.i..tni.nga1r. 6-tån hu-6gll.undeM no.1t.dviutlta höJtn, -6e 
6-lg, 13b (Holmlund 1933J. 
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Holmlund (1932a:7) kt..inde konstatera att sjä.lva k~lturlagret var omrört', 
genom att keramik frän ett och samma kärl hittades säväl i lagrets· ö.vre 
som undr·e del. Att fl_era tidshorisonter fanns pä platsen. framgär dock åv, 
att stenar i olika anlägg.ningar som Holmlund (1932a:5, 11, 16) undersökte, 

· vilade på _flera cm av kulturlagret. Den "grav" (se kap. 4.3.S.) som påträffa-
des var ,vidare nedgrävd i den opåverkade sanden 0,1 m· under, kulturlagret 
(Holmlund l932a:20), o,ch .i ruta E2 var kulturlagret täckt av ett 0,08 m tj 
lager med "oren" _sand (Michanek 1938:3). 

~J.AN AV ~ro~,,:1 HUSG!CVNPEN, f;J'i?lJN.D:sUNL'A 6Np[""1,811rµpyp. 
((i:.,crli99.:ui~ tDru l>ortia;e=) 

G. 

J7 

17 

H 

~1-~a.Yi I -= --fr..e :..t t:--= -,- -p: =~~r:;,,,;1=- -1 4 - -t 0 · 

G~. 

IC:, 

#•cJ~,,.,,~.;,,.-t;/.::lrY·r:7_ 
il. O-,-..ui1.-, ------•,-,...ori-!. = • 1«/ct i.Dra d • ,... .. :1""9 •/. •""&A-a 

• ' J. • ... ,. " ... 

F.i.g. 13b. PlaM.-i.tn.ing öv,ut a.nlii.ggn..uig 2, hU.6g1Wnde.n, ålt 1933 
lHolmtu.nd 1933). . 
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Av de två sektioner som grävdes vid undersökning av husgrundens västra 
del 1933 (fig. 13a) framgår att åtminstone den norra väggen vilar pä ett UPP' 
till O, 1 m tj lager av "sand och mylla", vilket delvis motsvarar det fyndfö-
rande kulturlagret. Detta fungerade uppenbarligen även som en vaH åtminsto-
ne på utsidan av de västra och norra väggpartierna. Det c. 0,04 ·m tj "kol-
förande" lagret därunder, som även påträffades i östra delen av husgrunden 
(Holmlund 19341:S), innehöll däremot inga fynd (Holmlund 1933:3-6). 

Vid undersökning av det så kallade "stora spisgrundetn visade sig även 
detta vila på det 0,2 m tj kulturlagret (Holmlund 1933:11 ). De stenar som 
täckte 11smälthärden" (se kap. 4.3.3) låg vidare i marknivå och var inte över-
lagrat av kulturlager (Holmlund 1934a:6). Som framgår av kap. 4.3.3. så före-
faller dessutom området omkring denna anläggning vara rensat frän kultur-
lager. 

Av det ovanstående kan slutas att det stratigrafiskt äldsta, fyndlösa 
brandlagret möjligen kan härröra från röjning på platsen med hjälp av eld, 
eftersom .~ulturlagret vilar direkt på detta. Det tjocka kulturlagret antyder 
en läng·v~rit eiler intensiv kontinuerlig bosättning. Denna har sannolikt följts 
av en eller flera senare perioder, som om fat tal åtminstone västra delen av 
husgrunden, inklusive "stora spisgrundet". 11Smälthärden" i östra delen av hus-
grunden och flera andra anläggningar på "svarta jordens omräde" torde också 
vara senare än kulturlagret, men kan även sammanfalJa med detta eller dess 
senare del. Holmlund (1932a:22; 1933:9-10) spekulerade i om stora respektive 
lill~ spisgrundet möjligen härrör frän två olika hus, men menar att den så ra-
ka och fikformiga norra långväggen talar emot detta. Husgrundens östra del 
och "lilla spisgrundet" inom denna, har emellertid ännu inte undersökts så att 
det kan tolkas stratigrafiskt ( fig. 13b). 

Sammanfattningsvis kan säledes minst tva tidshorisonter beläggas pä platsen. 

4.2.3. C14-analys 

Av materialredovisningen (kap. 3.8.) framgår att ätminstone ett av de två 
C14-provens ~oveniens är oklar (St 8102). Bägge torde dock härröra frän 
det c. 1 SO m utgrävda området med bebyggelselämningar, där det flera deci-
meter tjocka kulturlagret emeJlertid var omrört (kap 4.2.2.). Vidare kan slu-
tas att C14-proven inte kan kopplas till någon bestämd anläggning. Resul-
taten ger dock kronologiska hAllpunkter för aktivitetsområdet. 

Vid kalibrering av värdena (Stuiver & Pearson 1986) erhälls följande re-
sultat: 

anatisnr 

St 8190 

St 8102 

mtrl 

kol 

trä 

okalibrerat 

+ bp 1035-90 

bp 865!85 

kalibrerat (la,-) 

AD 895-1037 

AD 1034-1260 

kalibrerat (2~) 

AD 790-1190 

AD 1000-1280 

Den vikingatida dateringen härrör frän "bottenlagret" av det c. 0,2 m 
tjocka kulturlagret i ruta 11, .som vilade direkt på den "rena sjösanden". 
Rutan är belägen c. 2,5 rn SO om husgrundens sydöstra hörn. 

Dateringarna antyder en !äng brukningsperiod eller tvä ätskilda sådana, 
även om de teoretiskt kan sammanfalta under 1000-talet; vid två sigma 
även under 1100-talet. Inget ·av värdena gtk dock in i 1300-talet. 

l~) 
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4.2.4. Artefakter 

I det följande har artefaktmaterialet studerats ur dateringssynpunkt. Här-
vid har endast ett mindre antal föremål med begränsad tillverknings- och 
brukningstid behandlats, eftersom merparten av fynden är svärdaterade 
eller 11tidlösa 11 till sin form. Syftet med genomgången är inte att i detalj 
datera och typologisera varje enskilt' föremål, utan avser endast att samman-
taget ge kronologiska hållpunkter för fyndlokalen. 

Jämförelsematerialet best är av artefakter päträff ade i olika delar av 
östersjöomrädet, och som publicerats under 1900-talet. Det geografiska av-
ståndet inverkar sannolikt inte på dateringarna, eftersom· fyndmaterialef i 
sin helhet är "sydlig" tili sin karaktär och kontakten med östersjöområdet 
uppenbarligen varit livlig (se kap. 4.3.4.). Eftersom det befintliga bottniska 
materialet är otillräckligt publicerat eller otillgängligt av olika anledningar, 
saknas ännu sa länge regionala krono,logier för detta omräd~.• 

* Mynt (tig. 14) 
I södra halvan av ruta A6, det vill säga pä "svarta jordens" nordöstra om-
rAde, c. 7 m öster om husgrunden, päträff ades 1932 ett mynt frän 1200-
talet. Myntet är en gotländsk, dubbelsidigt präglad penning med rutat kors-
motiv på frånsidan och enkel pärlring samt kors med bokstäver i korsvink-
larna pä åtsidan (Lagerqvist typ XXII A:2a). Det dateras till c. 1210/20- ' 
1260/70 (Lagerqvist 1970:79-80; Malmer & Wisehn 1983:24). 
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Fig. 14. Gotliind~k p~nning. Teekn. H. Ha.glu.nd. 

* Kammar (fig. 15) ,,. 
Vid 1932 års grävning paträff ades ett flertal fragment av minst tre samman-
satta dubbelkammar av ben/horn (SHM 19785:1-5, 20513). De hittades i ru-
torna A4, A6 (intill myntet), C5 och DS. Ytterligare ett fragment fram-
grävdes 1933, ~annolikt i husets västra del. 

l enlighet med Broberg & Hasselmos typschema över :r,nedeltida ~,ar;nrnar 
tillhör fragmenten frän Kyrkesviken kamtyp 5, d.v.s. "sammansatt dubbel-
kam med dubbelt bägformad ändskiva och enkel skena" (1981:72-73). Denna 
typ synes i de östsvenska städerna vara "relativt koncentrerad till 1200-
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takt, möjliql'11 till ~rh1111drndetr. första hälft" (Broberg & Hasselmo 1981: 
128), och vid järnförPliw rrwd nwterial från Oslo och Lödöse bekräftas att 
dPIIH Är "c-n typisk 1200-lalskam" (1981:134). 

Atmi11stone en kam uppvisar st'! kallade "äldre drag", i och med att 
dcir1 har en svagt spolformiq skena sAmt ej helt nedskurn.a yttre tandra-
dt->r (Broherg l< Hc'Jsselmn 1981: 128, 134). 

l<arnmarna CJN en datering Ull 1200-talet. 
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.;;;i 

~.-..r- ............ .. ~~~-il;.a.-....... ___ U....C..:! 

w .. ...._... 

-.,, 

M 

~-

<ilW()l 

f .i.g. 15. SantnaMatta 
du.bbe.lkammaJt. Te.c.kn. 
H. Ha.glu.nd 



31 

* Äldre rödgodskeramik 
Tjugofyra bitar (150 g) s9, kallad äldre rödgodskeramik med fläckvis ut-
vändig gul-orange blyglasyr,' sannolikt fr_än ett och samma kärl, hittades 
under loppet av ett flertal gräv.nl'ngssäsonger. Dessa fanr:is framför allt 
sydöst och öst om husgrunden på· "svarta jordens område", och härrör frän 
en kanna med tummad botten. Några skärvor påträffades dock även inne 
i själva husgrunden (ruta H3 och H4). 

Godset motsvarar Broberg & Hasselmos grupp B11:1: "Oxiderat rödbrännan-
de lergods med utvändig blygl<!syr, sk 'äldre rödgods'. Glasyren kan även· 
förekomma fläckvis pä insidan. Importgods." (1981 :29). 1 Augustssons (1985) 
indelning kallas godset keramikgrupp 4, d.v.s. ett helt igenom oxiderat 
(rödbränt) gods. 

Det äldre rödgods som päträf fas i de mellansvenska städerna produce-
rades "under en mycket begr.änsad .tidsperiod,· ·ungefär 1250-1350,'' men har 
av allt att döma förekommit i begränsad utstr,äckning säv.ät årtiondena 
före som efter denna period (Broberg & H~sselmo 1981:126). Godset är 
särskilt frekvent i 1200-talets betydelsefulla hamnstäder (1981 :118). Även 
pä Helgeandsholmen i Stockholm begränsas huvudsakligen det äldre röd-
godset framåt i tiden "vid 1300-talets mitt eller möjligen under århundra-
dets senare hälft" (Oahlbäck 1982:213). I Halmstad är derina kerar:niktyp 
särskilt frekvent under f300-talets senare del, men -förekommer ännu under 
1400-talets mitt (Augustsson 1985:86, 100). _Denna vidare datering bekräftas 
även av skånskt material (Skanör-Falsterbo), där godset (typ 5) återfunnits 
i lager såväl frän 1100-talet som 1400-talets början (Ersgård 1988:25-32). 

Det huvudsakliga produktionsomrädet för denna keramik är nuvarande 
Nederländerna (Augustsson 1985:87). 

Keramiktypen ger en ramdater.ing · till per'ioden ·1250-1400. 

* "Nästan stengods 0 ( f i g. 16) 
Fyrtiotre skärvor (452,2 g) så kallad stengodsliknande keramik med mörk-
brun slammad yta (sinterengobe) frän ett och samma kärl, påträffades såväl 
inom grunden som utanför pä. "svarta ,jordens område". Dessa har till stor 
del kunnat påssas ihop, vilket' visar att kärlet av allt att döma tillhört den 
vanliga typeri av kanna' med rak mynningsrand, bandhank och tummad botten-
rand. 

Godset motsvarar närmast Broberg & Hasselmos indelning CI:2, "ej helt 
genomsintrat stengods sk 'nästan stengods'. Gult/grått gods med röd/rödbrun/ 
brun slammad yta. Importgods." ,( 1981 :29). Kannan har~ en förhällandev is hög 
sintringsgrad, men torde ändå kunna hänföras till "nästan stengods" och da-
teras till 1200-talet (muntl. uppg. Olof Stroh 1988). C-godset importerades · 
huvudsakligen frän Rhendalen och södra Limburg-omrädet i nuvarande Väst-
tyskland och Nederländerna (Selling 1976:XIII; Dahlbäck 1982:215). 

l Broberg & Hasselmos studie har C-godset endas_t behandlats summa-
riskt (1981 :28-29), men lämnar ändå viktiga upplysningar ur- dateringssyn-
punkt. Så konstateras exempelvis att CI-gods (samlingsbeteckning för flera 
typer av "nästari stengods") förekommer i' Visby' från tiden strax före 1200-
talets mitt, medan det kommer till Söderköping, Oslo och Lödöse under 
1200-talets· andra hälft (1981:127, 132). I de mellansvenskå städerna upp-
träder keramiken mot slutet av århundradet (1981:125, 127). CI:2-godset 
förefaller vara en starkt tidsbegrä~sad grupp som uppträder i mindre mängd 
omkring 1300 i samtliga studerade städer, och försvinner redan vid mitten 
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Fig. 16. Kä.Jtl av J.>t.e.ngod~Uknande_ke~am.lk.. {85%J 
Te.dm. H. Haglund. 

av 1300-talet (1981:120). Dateringarna är dock osäkra. 
I Skanör-Falsterbo har "nästan stengods" (typ 9) påträffats frän och med 

1100-talets slut och dominerar över det "egentliga stengodset" till 1300-
talet (Ersgärd 1988:31-32). Det är emellertid osäkert: om eventuell Cl:2-
keramik har hänförts till denna typ. Pa Helgeandsholmen förekommer sten-
godsliknande keramik under 1200-talets andra hälft,· med;m den blir sällsynt 
under 1300-talet (Dahlbäck 1982:213-215, 402). I Halmstad, där källmaterial 
finns frän och med 1320-talet, har endast några enstaka skärvor "nästan 
stengods" päträff ats (Augustsson 1985:95-96). 

Den stengodsliknande kannan kan sannolikt dateras till tiden 1250-1350. 
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.. Ringsölja av silver 
1933 påträffades "å stugans nordvästra del" en ringsölja (dräktspänne) av 
silvr,r, sqm numera är förkommen ur SHM:s samlingar. I föreml\lskntalogcn, 
.förd,,1'1V C.R. af Ugglaz 1933, beskrivf; spännet (inv.nr 19785:6) blanrl annat 
som .UHjer: "Bildc1t av en större och en 'mindre torserad ring, den senare pä 
el.t hogrP plan än den förra och buren av en p~ den undre ringen vilande 
'krona! .Bv filigransbyqlar och (Jranulationspärlor (delvis skadad). Vid ena si-
dcirl en framåt avsmalnande nä! med tredelat huvud. 1100-talet. - 1200-
lalet.s förra del." Denna datering bygger möjligen främst på kännedomen 
om sambandet med de andra fynden på platsen; mynt, kammar och keramik. 

193 7 uppger af Uggli:lf. ( 1937:178) all spännPI i likhet med ett anl.31 
andra söljor med filigran or:h granulation hä~rör frän tiden omkring år 1300, 
den frän Kyrkesviken dock "kanske ännu t:ildre". 

Ringsöljan av silver dateras preliminärt till 1200-talet. 

* Remsölja av brons (fiq._ 17) 
En enkelsälja av brons påträffades 1932 i nordöstra delen av ruta A4 i 
"svarta jorden". Söljan har profilerat t.värstycke och utbukt.ande sidostycken. 
Torne saknas, och a>-eln är delviii nedsliten. 

Tvä i det närmaste helt identiska remsöljor har påträffats vid utgräv-
ningar i Lund, varav den ena (K.M. 22601) - också denna utan torne -
härrör frän ett lager med "1200-talskeramik" vid kvartercl S:t Clemens 
nr 6 (Blomqvist 1948:144, fig. 24:3-4, 149). 

Fig. 17. Re11v.>ötja. a.v b1ton-6. 
TeQkn. H. Hag!und. 

Ytterligare en idenlisk sälja har påträffats i den finska borgen Vanha-
linna i Licto, [gentliga Finland (Luolo 1984:202). Denna anläggnings bety-
delse rninskade vid 1300-talets början~ för alt slutligen överges definitivt 
undf'r 1360-talet (1984:152-1~>3). Med hänvisning till Fingerlin (1971) med-
delar Luoto (1984:73) att formen är känd i Mellaneuropa frän och med 
1240-talet och i allmänt bruk under 1200-talets senare hälft, medan säkra 
dateringar saknar; frän 1300-talet. Den snarlika söljan av silver som ingt}r 
i den gotländska Arnundc-skal.len, sannolikt nedlagd vid 1300-talets mil!' 
(af Ug(~las 1936:4, 12), anser Luot.o (1984:73) vara V,mhalinna-si:.iljans när-
maste mot.svmigheL Detta silverexemplar har emellertid profilerad axel, 
och även delvis avvikande ut formnirn_~ av bäde l vär- och sidostyckena. Det 
dateras av af Ugglas till 1200-t.alets slut - 1300-lalet.s början (1936:14, pi. Vl:32). 

Rernsöljun av brorn, ger en huvudsaklig dHlering t il! 1200-talets andra 
hälft.. 
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* Bultläsnyckel (f ig. 18) 
J ruta J4 eller J5, del vill s~:iga intill husgrundens västra gavelvägg eller 
nordvästra hörn, hittades är 193j en bultlåsnyckel av medeltida typ. Nyckeln 
av järn är 12,9 cm lång och har den delvis flathamrade stammen central-
ställd på axet. Denna typ förekommer i Norden under perioden 1250-1300 
och i Novgorod 1300-1450, med några enstaka undantag både före och efter 
denna period (Andersen et. al. 1970:191, 193; Luoto 1984:86-87). 

Bultlåsnyckeln dateras huvudsakligen t il! tiden 1250-1300. 

V 
Fi.g. 11. Bult.e.å-6n~cket av jii.tr.n. 
Teckn. H. Hagf.und. 



35 

• J-fäslskosöm (fiq. 19) 
r iirul om spikar och klinknaglar förekommer i f yndmat.erialet även' ett tio-
tal hf\i;tskosörn,. av åt.minstone ,två olikH typer. Den ena. typen kara,kt,äri-. 
serds .=iv e.ll platt huvud· n,ed närmast triangulär profil, rak underkant och 
sålr>des skarp övergång till' klingan. Denna typ förutsätter .en sko med pl_an 
sör11för•sänkn1ng, vjl~et fµrekommer pä, dels .flikskon och dels den yngre 
"sf i;inska skon" (toffelskon) med söll)rilnnn. I Ar.hus synes denna söm emeUer-
t id v_ara begränsad ti_ll flikskon.· Någrn w><emplar frän Kyrkesviken har s.na-
r;1n•' vinkelställda underkant.er till huvud.~it och. därmed brant övergång_ till 
kliriqan; denna typ passar endast till fliksknn (Andersert et al. 1970:130). 

[)f'rt andra r,ömtyr>en kännetecknås civ etl plat~ huv.ud med plan överdel 
orh u1 ;m skarp övergå~1g till klingar'1.' Typen är avsedd för, 'en sko u_tc;1n sörn-
förs~riknir:1g 'eller sörnränna, d.v.s. der.i t icligare varianten av tof,felsko {Ander-
Sl'n ['\. 81,' 1970:130), , ,._ : .. ·.~: .. 

1,!,·.:. 

; l~' 

\ 

r Fig. 19. Hä~uko~öm av jäAn. 
Te.c.kn. H. Hagtund. 

I lik.skon var dominerande hästskotyp i Norden under 1100- och 1200"-

;i·:. 

t.alf'l, men den· föreko'm sporadiskt äVPn unclN 1300- och i enstaka fall även 
140!),.talet (AndNsen et. al. 1970:130-1 ~1; Lngwall 19-36:88-89). ToHelskon· 
cfö['(•n 1nt uppt räcic-r i Norden under andru dPlen av 1200-talet, och blir do-
mi111:rm1de först c~fter c. ,:mo. Sömrf-inrw pä denna sko utvecklas· under 1300-
t ;d1·1 :; andra hiilft. Toffelskon 'dominernr fram till 1400-talets slut, men fö-
rc'lmrnrner. äve11 under 1~00.:.talet (Andf'n,Pn et ·al; 1970:130, Engwall 1936:90-91; 
Nurl 1crq ( 1981 a:'.>46). --

' ,l'.t1 ·dr>s htirrör de förstnämnda söm! yperna sannolikt frän tiden c. 1100-
1 sno, nch dP.n ~enare frän c. 1250-1400. 
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4.25. Kyrkogrunden 

Dc-n ut~Jrijvda kyrkoqru,nden har en romansk planlösning med smalare rak-
slutet kor i öi;tPr. Dr:drni lyp dateras i Mellansveriyr-: vanliqP.r1 lill perioden 
1100-talets slut - 1200-talPl.s börjar1 (Bonnier 1982:3), men enstakc1 kyrkor 
med dennn form byg~des' eller t illbygqdes ännu under 1300-talet. (Broberg 
1987:58; Norberg (1981b:'I 13).Under iriflytandP av den gotiska traditionen orn-
byqqdci; vanli~1Lv1s de!,fln.byqqnader lill reklanqulära salkyrkor under 1200-
talets slut/1300-talnl!; början (Bonnier 1982:.3). 

Ett. flertal kyrkor rned s·malare rnkalutna kor är kändn från Ang8rman-
land, vilka i allrniinhPt med början omkring 1300 genomgick en rad typisk8 
för.ändringar (Hellrnan 1988:~). Berthelson (1939:23; 1953) daterar dem alla 
till 1200-talet; de äldsta till tiden omkring år 1200. Två av de ängerman-
Jfjndska kyrkornas datering, Gudmundrå och Nordingrå, stöds av mynlfynd 
(sannolikt gravgävor) frän tiden 1190-1215 (Hellrnan 1941:42; Holmqvisl 1939:28; 
Rasmusson 1939; 1941; Malmer & WisP-1-in 1983). 

Av de kändR änqerrnanländska kyrkorna av denna typ är det - förutom 
grunden vid KyrkP-sviken - endast Anundtijö gHmla kyrka som inte har fält 
sill kor utvidgat (rlen senare är däremot förlängd åt väster). Denno kyrko 
avlöstes emellertid av en hPlt ny salkyrka strax intill den förra, sannolikt 
under 1400-talet. Den gamla kyrkan tycks dock ha kvarstått under hela 
del ta ärhundradP- (Hell man u.ä.:6-7). _ 

Att Anundsjökyrkan bevarade sin romanska form så länge behöver inte 
betyda alt typen uppfördes även under 1400-talet .• Ett kyrkobygge kräver 
Mskilliql i forn1 av olikH typer av resurser (Bonnier 1982:2), varför en 
"fattig" församlinq i.;annolikt väntade i det längsta rned alt bygga en helt 
ny kyrka. I Anundr.jö hur rrnm som nämnls byggt ul den gamla åtminstone 
vid ell tillfälle, vilket tyder pö att den st.ätt en längre tid på platsen. 
Uvriga kyrkor av denna I yp i AngPrmanland har alla förlorat sin ursprung-
ligu form qenom el t till synes enhetliqt. mönster av ombyggnader (Berlhel-
son 197.3:212-214, 232-234), vilket antyder en begränsad stilmässig tillkomst.-
period i ornrädel. 

Vid ul.grävninqr11 nv kyrkoqrunden vid l<yrkesvikf:n gjordes inga Wsfynd, 
ar.Il dcilfTingen komplicerar. ytterligare genom alt av alll att döma f'ndast 
grunden blivit lagd (sP knp. 4.).6.). Vc1d detta betyder ur dateringssynpunkt 
tir emellertid osäkP.rt. 

Med ledning av planlösningen torde kyrkogrunden prelirninifrt kunna da-
l eras t i 11 1200-talet. 

4.2.6. Skriftliga källor 

lnQF!n medeltida nl<rifllig l<ijlla nt-imner plntr.en vid l<yrkesviken vid m,mn. 
V11;sf'rlii_y-1 ri omntirnris sock1wn Grundsunda och byarna intill or.h pä vc1rs orn-
rAdf' p!H1 sen nunwru r~r beli-i~icm, men inqP.n av rlessa kan bel~iqqas avse just 
KyrkPsvikeri. S~ om! rilcrn f\Xt'mpelvis i Stoc-kholrns sl.ads tfo1kPböckPr (Alm-
quist 1935:162-16.n är 1517 nåqra pnrsonPr- frän 11Ylre by i Grundesunda" 
(d.v.s. lJJtrt\) st\:;orn arvlaq11rr. till f:'rt nyliqen avliden stoc-kholmsborgarn, och 
i en bilaq;:i till sHmma k~illn (Cc:1rlssor1 1944:61)-616) urnnärnns "Vma och 

·· ., Grundeswndc1" i narnh,md nwrl sjövärwn H:inq~; ktwl.en, sannolikt under 1480-
1.fi!Pt s förntn hr-ilft. 
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r·örr. genomgäng visar vidare att platsen inte heller omnämns i 1 S00-
t.alets karnernlr1 handlingar eller pä 1600-taJets geometriska kartor. Värdet 
av dylika e silentio-belägg kan visserligen diskuteras, men slutsatsen mäste 
ändå dras att varken nägon beskattningsbar jord eller n·ägbn bofast befolk-
ning funnits prt platsen efter_ 1530-talet; lerminus ant.e_ quem. 

4.2. 7. Sammarif atlning 

Strandförskjutningen och ett av C14-proven antyder· att bebyggelsens äldsta 
fas kan ha inlelln under 900-talel, vilket möjligen· kan sammanfalla med 
del stratigrafiskt äldsta brandlagret. F lem tidshorisonter är emellertid iakt-
tagbara, oc-h av topografiska skäl kan några av pl.atsens anläggningar tidi-
gast ha tillkon1mit under 1100-t.alet. Det daterbara fyndrnaterialet samt kyr-
kogrunden pekar samstämmigt mot 1200-talet och 1300-talels första del. 
Om verksamhet t1ar förekommit pä platsen efte-r den~a tid är osäkert. 
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4.·5. l<ARAKlÄH 

4.3.1. Agrara näringar 

De11 biostrat igrafiskfl undersökningen· vid Kvarnberget (fig. 20) uppvisar en 
viss mänqd kulturindikerande örtP.r genom hela lagerföljden, och evenluell 
röjninq l?ller annan mänsklig akt ivitel kan iakttagas på flera nivåer i dia-
grnmrnet, eventuellt undP.r medeltiden (Millcr 1982:11-12). Dat.Pringen av 
lc;1yerföljden är f'mellertid yt ten:l v::ig, och spektrat kan inte relalenrn di-
rf."kl till kyrkesvikcnlokalen. 
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Fig. ~O. V~agkam 6kån b~o~ttc.a.t,i_gta6~~k undek~ök-
n~ng v~d Kvaknbetget lM~llek 1982;12). 

Med hänvisninq till Hutt.unen & Tolonen (1972) sammanfattc1r Sundström 
(1983:57) de polle.nundPrsi:ikninynr som utförts i norra Angerrnanl,md, vilkc1 
vii,ar en marke,:ctq röjnjng~fa.r. i ~ustland,c.•t un,der vikingc1tid. Det rnfir1sklig8 
iriflytandr.t på kultur!1'lndskaprt ökar pätHgligt frän denna !'id, och även 
urrdPr rn0delt idf.'n förefoller jordutnyt t.jandet ha varit intensivt. Röjnino ge-
nom sv11djebruk Hnt yds av amilysrc~:;ultat pn, liksom alt linodlin<Jen i områ-
det. vHrit bet.yd;:indr. Den frän ~<yrkei;viken ni:irmast beWqnö lokalen i ovan-
nförn1da underncikninq är At esjciri i SjälPvc1d:; sn c.:. 25 km i vi:.ist lig riktning, 
nic~dnn övriqa lokaler ligqPr p::'t bl:'I ydl iqt li.in~1rc avstånd (HuttunPr1 & l 0!0-

ner 1 1972:10). 
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Ur lok all opografisk synvinkel förefaller kyrkesvikenlokalen vara mindre 
lämpad för odling under tidig medeltid, atminstor:ie i nagon större utsträck-
ning. Möjligen har Kyrkedet delvis kunnat användas, såvida det ej varit allt-
för vat t.ensjukt. Däremot har säkerligen boskap och smäkreatur kunnat finna 
betesmark på och omkring Kyrkedsberget. 

Att husdjurshällning förekommit pa platsen framgår av det osteologiska 
materialet. De analyserade benen uppvisar följande husdjur: nöt, får, get 
och tamsvin. Som nämnts i kap. 3. 7. är materialet ej kvantitativt (statistiskt) 
tillförlitligt, men minst sju individer far/get har konstaterats, nöt har upp-
skattats till fem å sex och tamsvin till tre a fyra individer. Den över-
representation av köttfattiga delar som konstaterats torde innebära att dju-
ren inte är ditförda säsom proviant. I den osteologiska rapporten (Ericson 1981) 
tolkas materialet såsom avfall frän slaktprocessen snarare än mältidsrester. 
Denna tolkning kan möjligen påverkas av de synpunkter som framförs i 
kap. 4.3.3. och 4.3.5., som innebär att benmaterial medvetet kan ha förts 
till platsen. 

Häst saknas i det osteologiska materialet - vilket är naturligt om det. 
rör sig om slakt- eller maltidsrester - men indikeras genom förekomsten 
av hästskosöm (med reservation för de källkritiska aspekterna som omnämns 
i kap. 4.3.3.). 

Boskapsdrifl har av allt att döma varit den dominerande agrara närings-
grenen på platsen. 

4.3.2. F angstnäringar 

Lokalens topografiska läge vid det skyddande Kyrkedsberget, intill den slut-
na men stora Risöfjärden och med det öppna havet i omedelbar närhet, gav 
goda förutsättningar för maritima fångstnäringar. 

Flera olika fiskarter ingår i det osteologiska materialet, nämligen abborre, 
gädda, sill, lax, laxart och karpfisk. De "nätsänken" som tidigare ansetts an-
tyda fiske (t.ex. Huggert 1976:189, 192) har dock med säkerhet haft annan 
funktion (se kap. 4.3.3.). Angående pärlfiske, se kap. 4.3.5. 

E.nligl den osteologiska analysen har vidare säljakt "uppenbart ingått i 
relativt stor utsträckning i näringsf ånget" (Ericson 1981 :2). Endast i ett fall 

-'., ,'/.·.":.::}_~•;;~:'.,?'.::~:··_':•::):::;~ . ~.-. ~-l~_.,.: ,: .. -. · .. ;• .,.;·,:.'."':;n.~,r.,-.:,,_.- . .'."!";:~~:.-.-.- • 

. .,..,~ iYl¼i 

F.i.g. 21. Spjut- elle,ic' lju-6tll~~peU av ben. Teckn. H. Hagl.und.. 
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hur sr-il11rl <'ri närrnnre kunnat bP.slärnrnas till gr~säl, men i rapport.en antas 
au c1llr1 nrilrrstf.~r kommer frrm denna arl. Bland fyndrnaterialel älerfinns 
Hvcn cri upjul - eller ljust.P-rspet s av ben rned •fyra mothakar (fig. 21 ), vilken 
snnnolikt h;ir anvi-lntg vid säljakt. Del I a fångstsätt· antyder all det. framför 
allt. vnrit jakt på gråsäl som bedrivits (Gustafssor.1 -1978:63s.64). 

At I 1;111tiviltsjakt bc~drivils framgår av at l hare har konstaterats blanci 
bP.nmnl Nic1lt:I. 

-<:::.:> 

Fig. 22. P~i~pet./2 av jäJc.n. 
Te.dm. H. Hagiu.nd. 

1åmJrpil~;petsen (fi4. 22) bör sannolikt ses sorn jaktpilspels, även om den 
ocksll twr kt1nnHt användas såsom stridsvapen. Även i dettn fal! bör dock 
förs i kl iqlil't i akt I agar,, p~ grund av rnet.al !bearbetningen pä platsen (kap. 4.3.3.). 

r·t-'lnqi;t11iirinqarm1 h;:1r dnminf'rRts av den maritima anknytningen - fiske 
orh siiljakl - nwn r:iven småviltsjakt hc1r förekommit. 

4.3.3. Metallbearbetning 

Redan v irl 1 r51 års rrovundersi:ikning av tre kvadratrneterstora rutor pä den 
så kallacfo "f;varta jordens område" öster om husgrunden, framkom tecken på 
rnetallhrmterinq. I rut:=i .3 hit.lades således flera slaggstycken pä olika nivå 
(Holrnlur,d 19>1b:8). Vid fort.satt undersökning i detta område påföljnnde är 
pMrföfmlr·s 1;;m1manlc14t 32 slc199bitar ,om tillsammans 1,6 k9,, mf'd en koncen-
tr.:-1lion till "nvarta jordens" sydligast.P del (Holmlurid ·1932c:1:13}. Över hela 
1952 An; qriivninqsyt.a, och på olika laqernivå, fanns vidare en hel del spikar, 
tPm1r ocli ,.111rfn:i järnföremäl, s8rnt åtskilliga till synes demolerade och kasse-
rndP metallbleck, företräder.vig av koppar (1932a:8-10). Dessutom hittades fle-
rn brynen vid undnsökninqPn (1932.a:9). Även vid Micharmks (1938) undersök-
nin.q 1;iirk:r c~n husqrurnfonr. syc!cir,t.ra del frf!mkom blawi annat järnföremål, 
cl I par i;laqqbit ar och koppnrblr.rt . ,,<, - ·. ,. , 

LJ11rln f\rc'r1 19·3.5 och 1934 qr8vder, större delen av husqrunden på platsen 
ut. I dt•!;:; viii;I rn del pMriiffwJe~ dörvid i stort sett samrrn-1 fyndkateqorier 
norn 11ii1rnit:; 1,v,m: järrifiin•rn~I, rnct.illlilec-k, brynen och slagg (Holrnlunci 1933: 
5, 6- 7, 14 \. I rnpporl en skrivPr ut qrUvaren på tal om metallblecken: "Det ser 
ut, 5t1111 tI111 de• lilivil krinql<w;tuclc- uti fin verk5l~d eller smedja!" (1933:7). 

: . . .' . ·__ . . ' -i .... , i : : ... ) 
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Ar 1933 utgdivdes merparten av del. sa kallade stora spisgrundet intill 
husgrundens södra längvägq, varvid "brända lerbitar samt en spik och ett hop-
vikel järnbleck samt en stor slaggklump" påträffades i den sydvästra delen, 
"nederst i lermyllan" som förekom rikliqt i röset (Holmlund 1933:11). Lika-
så form man en skedborr/navare (se kap. 4.3.6.) i anläggningens västra del 
(1933:12). Utanpå och mellan stenarna förefaller spisgrundet ha varit klinat 
med briind och obränd lera (1933:12-B). Av tidsskäl fullföljdeG ej undersök-
ningen av hela röset, varför "bottenstenarrm m.m." Jämnades kvar (1933:13). 

Även 1934 års undersökninq, dr.i utgrävningen koncentrerades till husgrun-
dens nordöstra del, ledde till fynd av samma slag som tidigare är. I norra 
delen av ruta G5 och södra delen av G6 gjnrdes emellertid även en annan 
upptäckt, nämligen en "smällplats för kopparskrot" (Holmlund 1934:4-7). 
Denna "härd" var i ytan c. 1 m bred och uppbyqqd på följande säl t. De 
sluttande kanterna i en grop med en ungefärlig diameter om O,'J m var klädda 
med förkolnat tunnlduvet trävirke, liknande "tjock takspån". Dessa skivor var 
upp till 0,01 m tjocka och 0,06 m breda, och placerade med c. 30° lutning. 
I mitten av gropen fanns ett c. 0,05 m tjockt asklager med endast några 
mindre kolbitar, innehållande "en hel mängd små 'hagel', smältkulor oc-h små 
klunsar av olika form utav koppar!" (Holmlund 1934:4). Sammanlagt tillvara-
togs 0, 7 kg smältkulor och klunsar av koppar, merparten inom en radie av 
0,2m. I asklagret låg även en del hårdare och 1ösr1re slagg (tillsammans 
c. 1/3. ;, ett antal benflisor, samt en plälbil av koppar (Holmlund 1934:6-7). 

Härden täcktes av ett antal mindre stenar (upp till 1 /2 tegelstens stor-
lek), med de brända och sotiga flat.sidorna vända nedåt. Ovanpå dessa ste-
nar fanns ett 0,03-0,04 m tjockt orent sandlager i marknivå. Under ask-
laqret. fanns ett några centimeter tjockt rent kolförande lager. Därunder 
vilade etl uppenbarligen ditfört 0,03-0,05 m tjockt lager med grövre bru-
nare sand på det högst några centimeter tjoc-ka fyndtomrna, kolblandade 
och sotiga brandlager som päträff ats även på andra delar av grävningsyt:an 
(Holmlund 1934:4-6). 

Den förkolnade veden i gropen kunde endast iakttagas i en halvcirkel 
i härdens norra del, men Holmlund ser det som möjligt. att den södra delen 
blivit spolierad. Av rapporten frarngär att rutorna G5 och G6, samt an-
gränsande del av HS var anmärkningsvärt fyndfattiga. I G5 och G6 var 
jorden sandblandc1d och tillsynes utan egentligt kulturlager, medan detta var 
mera märkbart i H'>. Rutorna F5, F6 ol:'h E~, var däremot fyndrika, med fle-
ra koncentrationer av kol blandc1l med aska och småsten. I nordöstra delen 
av F5 fanns en "kulle" innehållande flera järnbitar, en järnkniv, eldslagnings-
flinta, två smältkulor av koppar samt ett antal bitar lätt och porös koppar-
slagg (Holmlund 1934:3-7). Av detta kan sannolikt slut.as att det fynd- och 
kulturlagerfattiga området rensats och det fyndrika området tillkommit i sam-
b,md med srnälthärdens användning. . 

I sydöstra delen av ruta F 6, 1,5-2 rn öste,· om denna anläggning, p~-
t.räf fodes något som av Holmlund (1934:8-9) tolkades säsom nät.sänken och ov 
Huqgert. (1976:189, 192) som nät.sänke och vävtyngd. Det torde emellertid 
vara utom all tvivel ntl det egentligt=m rör siq om blästermunslycken uv 
sten, vilka använts i samband med metallhanterinqen. Ett dylikt av skiffer 
är intakt (se fotohil.) och kraftigt nedsotat på ena sidan, medan tvä av annan 
stenRrt uppenbarligPn har fragmentiserats pä grund av hög värme. 

Möjligen kan fiq. 23 av glimmerskiffer, som hittades i ruta A5 på "svarta 
jordens område" öster om husgrunden (Holmlund 1932a:15), ha fungerat som 
någon form av smäll- eller gjulränna, men del kon även vara fråga om ett 
bryne. Vid utgrävningarna iakt.togs vidare på flera ställen i undersöknings-
omrädel mindre konc-entralioncr uv "utspilld" grov; rödaktig sand (Holmlund 
1931h:',; 1932a:n. 21, Mictwnek 1938:2-3), vilken eventuellt kan h.-1 haft nå-
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F..tg. t 3. "Smä:l.tJc.ä.nnft" 
eitvr. b~yne av ~ki66e~. 
·rec..kn.. H.- Hagfund. · 11 

90n funkl ion i sf-lmband med metall hantverk· U,ix. sorr\ gjut- eller vällsand. 
Denna scmd,·kan möjligen tia hi:-irntats ur de gropar som påträffats''vid rutomfl 
C-1 ooh D1, vilka fyllts· rned kulturlagermaterial och senare' täckts med rer'i 1 

sand (H0lrnlund 19,32u:20). Den·-remsöljc1 som omnämns i· kap.· 4.2.3. (fig. 17)'. 
päträff adei; i ruta, A4 "inut i en mindre härd av smärre sk9rbrända stenart i" 
mitten av en 0,15 m !Anq och 0;05 m tjock rund "askklump". Enligt utgrä- ... 
varen föreföll det ''som om man -velat taga en gjut form av' densarrima" (Hoim-
lund 193Za:10b). 

I det idag bev8rade fyndrnalerialet älerfinns 435,3 g srn"ältklLJn,par oct;i · 
331,9 g siagg som sannolikt -härrör från hantering av koppar och brons. An- . 
talet bleckfragrrnmt av ,kopparlegering och myckPt varierande storlek uppqär ·, 
till c., .120, rned en sammcmlagd- vikl av c. 290 q. · · 

Vaq gäller ·järnbearbetning, så. förekommer förutom intakta artefakter nv' 
järn, ~ivfn lrol iqen kasserncie., ~ädami; dernolfirad'e pä ol ikc1 sätt. Med Wall an-,· 

_der.~ indP-lninq· (1977; ,198a:44). fanns -säkerhgen oävM ämnesJärll, halvfabrikat " 
och smidesavfall :r-eprmient~rat (se fotobil:~ 'Slaggrrtaterialet :bestär av ett 40-· 
_I al sk1ggkJumpar.,,: flV vi ll{a rnerparten har i:!n ·slör'sl n längd mellan 0,02 och 
0,06,,rn. Nä~Jr~i: ,si iirrP bitar förekommP.t ocks~;-·~eh 1· största, ~i O, 12 m lång, ·· 
väger 680,8 9 or.h hnr den ·för smideffs;Jaqq typiska plnhkoirJ'e1a formen (Dahl~ 
h~:ic'k 1 ~02dt~Oi .342). Dew samrrmrda~Jda claggmär'igden u·ppgär ''t\11 2437, 7 g, .,, 
VRr~v )8'.J2,.-s q (76CJ.{>) i r.t~qon grnd är rhaqnet isk.' Si•nl'fir1gsgraqr.r:i varierar i 
stor, uts!.ri:ickning, or'h bit.<1r är he-H · eller ·ctelvii•·förglasi:ide. Ar 193~ 
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analyserades en "gjutjärnsklump och prov pä kopparslagg" av Riksantikvarie-
ämbetet. I brev till Holmlund 1935-03-12 meddelar A. Oldeberg: "Järnklumpen 
innehaller en tämligen stor procent järn och troligen härrör den frän nägon 
primitiv smältugn. Detsamma torde vara fallet med kopparslaggen."(Kyrkes-
viken, Grda sn, AT A). . 

I samband med järnsmidet kan även nämnas att antalet brynen/brynefrag-
ment uppgär till c. 15. 

Möjligen kan metallhanteringen förklara en del av den förhällandevis sto-
ra delen benmaterial i omrädet, och sammansättningen av detta (se även kap. 
4.3.1. och 4.3.5.). Bland annat på Helgeandsholmen har man kunnat konstatera 
en betydligt högre fosforhalt i 1300- och 1400-talens smidesslagger, än 
i senare material (Dahlbäck 1982:343). En av orsakerna till detta kan vara 
att ett fosforhaltigt flussmedel, exempelvis benmjöl, har använts vid väll-
ningen under denna tid (1982:345). Fosfor kan bidraga till en sänkt smält-
punkt för järn, samt en ökad härdhetsgrad (Serning 1979:31, 61 ). Thälin-
Bergman (1979:117) pätalar att fosforrikt järn medvetet har använts i knivar 
under tidig medeltid, samt vid mönstervällning. Här kan nämnas att några 
av härdarna i hus VI, den sä kallade smedjan för järnbearbetning, i Gene, Sjä-
levads sn (daterad till tiden 300-500 e.Kr.), innehöll en relativt stor mängd 
ben, samt att fastsintrat benmaterial även fanns i slagger ifrän dessa (Ram-
qv ist 1983: 115-116, 17 6-177). Även i den omnämnda smäl thärden för koppar-
skrot i Kyrkesviken observerades som sagt ett antal benflisor, varom Holm-
lund skriver: "Ha de kanske för smältningen haft någon särskilt uppgift att 
fylla?" (Holmlund 1934:6). 

Behovet av eld är självfallet förknippad också med metallhantering. Två 
eldstAI av olika typer härrör från utgrävningsområdet, och i fyndmaterialet 
finns även eldslagningsflinta av varierande storlek med en sammanlagd vikt 
av 92 g. 

Som en jämförelse kan nämnas att medeltida verkstadslämningar i Lund 
där metallhantverk har förekommit, utmärks av lager med sot, träkol och 
slagg innehållande råämnen och restprodukter i olika former, såsom metall-
avklipp, smältor, barrar m.m. Till skillnad mot Kyrkesviken, så är emellertid 
även gjutformar och degelfragment vanliga i Lund (Bergman & Billberg 1976: 
199; Martensson 1972:125). 

Av ovanstaende torde framgä att metallbearbetningm i form av järnsmide 
(grov- och klensmide) och kopparsmältning varit omfattande vid. kyrkesviken-
lokalen. Möjligen kan också gjutning och finare metallhantverk ha förekommit, 
vilket, dock ännu ej har kunnat beläggas. Förekomsten av metallbearbetning 
plLplatsen kan, som Huggert päpekat (1976:192), medföra källkritiska pro-
blem, eftersom metallartefakter härmed inte behöver ha använts på platsen, 
utan kan vara ditförda i redan kasserat skick eller tillverkade för avsalu. 

4.3.4. Handel 

Att Kyrkesviken ha('. ett påfallande fördelaktigt läge ur handelssynpunkt fram-
gar inte minst av Westerdahl karta (fig. 24). Särskilt viktigt därvidlag är 
platsens kommunikationstekniska bas· i form av en skyddande innerf ar led, som 
Westerdahl (1982a:9; 1982b:88; 1986:197) pävisar. Denna inre farled förut-
sätter emellertid sannolikt· två släp- eller omlastningssträckor - mellan Killings-
näs och Skedeviken samt· över "Kyrkedet" mellan Kyrkesviken/Skallörsf järden 
och. ~rästviken - där. passpunkterna idag· ligger mellan 10 och 15 m.ö.h. Ort-
narnnsledet • -ed betecknas som "ett. gammalt nordiskt ord för tandtunga, näs, 
särskilt mellan tva vatten. Oftast ayser det en plats där man brukade dra 
batar över land" (Bra Böckers lexikon 6:214). 
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,UF lokal synvinkel ligger jKyrkesvH<en centralt och lättillgängligt för den 
gamla sörbygden i Grundsunda (kap. 2.3.), ·och kan således inte, vilket Lund-
ström (1983a) menar, placeras in bland hamnar "belägna vid karga kustornrä-
den utan egentlig kontakt med, bygden" ·0 983a:146). O~tta gäller i högsta grad 
även vintertid, då kommunikationerna - ännu in pä 1900:..talet - gick via vin-
tervägar över isen. Se även kap. 4.3.(>,:.angäenqe "Kyrkedsvägen" • ..... , . 

a.ter•!:"•\~ .. 
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·~.' l \ a• •# Fi..g. t4. K<Vt.t.a. övu al-
--- - - --- \J 0 te1t.na.tiva ".inne.Jt~aJtledu" 

,,-'(~ ______.J) G)_ .i om1r.ådet (We-6teJr.dahl 1982a.:8J. 
Såvida det påträffade myntet · (c. 1210 /20-1260/70) verkligen har använts 

som betalningsmedel, utgör detta självfalJet det bösta beviset 'pa ett mone-
tärt ekornomiskt system. Att så är fallet förefaller troligt, eftersom det 
hittades i kulturlagret' intill bebyggelselämningarna (och ej i anslutning till 
kyrkan där det möjligen kunde ha betraktats som uteslutande gravgäva). Myn-
tet är slaget pa Gotland, och antyder således denna orts dominerande ställ-
ning inom östersjöhar:,_deJn före c.' 1270 (Huggert 1985:106). 

Y'tterligare bevis på plats~ns· långväga kontakter lämnar keramikfynden. 
Det _äldre rödgodset är sannolikt q1lverkat någonstans i det nuvarande _Neder-
länderna (Augustsson 1985:87), meqan den stengotlsliknande keramiken här-
stammar frän Rhenområ_det eller" södra Liniburg i nuvarande· Västtyskland och 
Nederländerna (Seiling 1976:Xlll; Dahlbäck 1982:215)'. · Hur dessa varor sedän 
har nätt Kyrkesviken är naturligtvis omöjligt att med säkerhet avgöra. Det-
samma gäller flintan, som sannolikt härrör frän Sydskandinavien, .samt brons-
och kopparartefakterna vars råvara åtminstone importerats.' 'Ä\ien" om det' ej 
går att belägga, är det vidare troligt att rökelsekaret, söljan med filigran 
och granulering . rn. fl: sil verföremäl har tillverkats pä annan ort, medan övriga 

' · . föremål såsom .järn- och kopparartefakter m.m. säkerligen har kunnat. frc;1i:n-
ställas på platsen (se kap. 4.3.3.). För bekräftelse av detta krävs dock it\~ 
gäende metallurgiska analyser av slaggrester e.t.c. I det_ sistnämnda fallet_ 
är produktion för avsalu fullt ~öjlig. Liksom med flintan torde även det öv-

. riga stenmaterialets ursprungsområden kunna fastställas vid närmare studier. 
Artefaktmaterialets sammansättning har som helhet stor!3 likheter med 

material frän medeltida städer i Mellan- och Sydskandinavien, och påvisar i 
flera fall handel och kontakter med_ dessa områden samt södra östersjökusten. 
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4.J.5. Hantverk 

Förutom metallbearbetningen sä har även andra typer av hantverk bedri-
vits pä platsen. Ingenting tyder emellertid pa en mer omfattande produktion 
för avsalu. 

Av. föremälsfynden att döma sä har åtminstone textil- och träarbete fö-
rekommit. Det förstnämnda indikeras av en sländtrissa av ben (fig. 25), me-
dan den vävtyngd som Huggert (1976:189, 192) omnämner däremot med all 
sannolik.het har samban.d med metallbearbetninq (kap. 4.3.3.) 

... 
\! 

tti . 

f.i.g. fS. Oknekad 4.fiind-
J:k.l4-M av ben. 
Teckn. H •. Haglu.nd. 

Det säkraste beviset för träarbeten utgörs av en skedborr/navare av 
järn (fig •. 26). Detta redskap förknippas vanligen med båtbyggeri (Arwids-
son & Berg 1983:34). Sannolikt har flertalet klinknaglar använts vid bät-
bygge (Lundström 1973a) även om de också kan ha använts som nitar vid 
annat träarbete (Liebgott 1979:100). För naglar, spikar m.m. liksom för 
skedborren gäller återigen osäkerhet med tanke pa metallbearbetningen på 
platsen (kap. 4.3.3.). Knivar har säkerligen använts till manga skilda göro-
mål, och .,inte minst till arbeten i trä. · 

Hugger.t (1976:192) anser att "sylen" (järnnålen med omböjt öga och 
ring?, fig. 27) har kunnat användas vid näver- och läderslöjd (jfr Andersen 
et al. 1~_70:143). · 

Vid den osteologiska analysen konstaterade Ericson (1981:2) att det be-
varade ber.1materialet sannolikt härrör frän slaktproce~sen, · och inte frän mål-
tidsrester (jfr kap. 4.3.1. och 4.3.3.). Han finner det dock märkligt att under-
käks- oc~. kanonbensfragment av nöt är så välrepresent.erade, eftersom dessa 
vanligtv,is ~.användes till redskapstillverkning. Westerdahl (1981a:10) drar av 
detta slutsatsen att benslöjd sannolikt har förekommit på platsen. Några 
koncentrationer av avfall från tillverkningsprocessen, halvfabrikat eller dy-
likt har dock int.e noterats i grävningsrapporterna eller A~erfunnits i det 
bevarade benmaterialet. Dessutom var det ovannämnda förmodade rämate-
rialtt sa blandat med annat slaktavf all i det omrörda kulturlagret, att nå-
gon särskild förvaringsplats för detta ej kunnat urskiljas., Ett undantag ut-
gör möjligen "graven"' eller "markoffret" i ruta 03 (Holm~und 1932:20-21), 
bestående av käkdelm frän ·får/qet, kraniedelar av nöt', ftamtand av svin 

,., 
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rned mer:i il rll'!a111 1981, bil. 3) under el.I mindre ri.isn (t'. 1 '>-- ll,', tn), ned--· 
grävt i :;,11u_l,·11 1·. 0,1 rn under kulturlagret. 8enarlefakterr1;1 i lyndmateria-
le~ best('r ·.i\. r!I t' Hnfcil kamfrr'.igment (kap. 4.2.4.), en sHir1dt ri!::;:i rwmt en 
spjt1~::i• i;Ji«:r lj11:,ll'l'8!Wl.s (kap.'·4.3.2.).·· ;, '' 

. Närnr_1:1:;_ l-:111 tH'ks~ _al:t delar av t1tl musselskal påträffocl1•i; 1 yl lagret i 
rutci Il.I. ellr;r dr•:;s närhet (Holmlund ..;931b:6). Skalet härrör rrn•d i;ti.irsla sii-
k~rfwt fl:A11 ~-11 flodpärfrnussla · (Marqaritana Margaritifera), vilk:1 IPver i 
sölt~ slriir11111:,r'1dr• vAtlen (munl.l. uppg. Hasse Fängst.am 19flfl). l\rnket att an-
vända mu:;i;r·lpiirlnl' höf)ade under medeltiden, och·· ökadP knd r iqt under pe-
riodens si:,I :, /lrlltmdrnden (Rydbeck 1981). De dyrbarn ptirlorr111 var efter-
traktade ni\\ iil fiir profan som kyrklig klädedräkt, och ornlnl11:; under 1500-
talel i sa111h;111d rned norrli'-indska älvar av både Olaus M,HJtnii; llCh Gustav 
Vasa (Gr::i1J111wl 1981:635-636). 

Det frirl'f:tlll•r urpenbart att älminstone trä- och textiJhanl.verk i viss 
utsträcknir 1q '111r förekommit pä platsen. 

c::::::::J -

.o 
, i. l 
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' 

F.i.g:. 26 .och '1.7. Ske.dboklf. ( 77% J 
åeh ";.,y.t_it av. jä1tn. 
Te.c.kn_. ff,:' .Ha§t.ilnd. 
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4.3.6. Ecklesiastik 

Platsens kyrkliga anknytning bekräftas av flera av varandra mer elier mind-
re oberoende källor; kyrkogrunden, fynd, ortnamn och tradition. · 

Det starkaste beviset är den utgrävda grundvalen till en romansk· kyrka 
med smalare rakslutet kor i öster (se fig. 7 'lch kap. 4.2.5.). · Länahusets 
grund består av 1,4 m tjocka skalmurar (dubbla st.enrader), korP,t dock 0,1 m 
smalare. (Holmlund 1931a:3)~- · 

Sidenbladh (1864:30-31) antecknar frän sin undersökning: ,iStenarne ligga, 
såsom två undersökta hörnstenar visade, löst på marken utan grundgräfning 
och bilda blott ett hvarf; endast på ett eller två ställen ·finnas· stenar af 
ett andra hvarf. Spär efter murbruk finnes icke. Några andra ste'nar, än de, 
som teckningen visar framförda till ändan af någon vägg, kunde icke i 
grannskapet upptäckas". Dessa iakttagelser överensstämmer huvudsakli9en 
med' Holmlu·nds resultat. Denne påträffade emelJertid ing·a tecken på ett 
andra varv, vilket dock möjligen kan hänga samman m'ed · att ortsbefolk-
ningen bevisligen hämtat· "häll sten" fräh grunden. Holmlund kunde också 
konstatera att södra långväggens inre stenrad var försänkt i den rena sanden 
(Holmlund 1931a:2-8). · 

Avsaknaden av egentlig· grundgrävning, · flerå stenvarv, murbruk e.t.c. 
antyder att stenkyrkan aldrig färdigstä!Jts. · Teoretiskt kan en träbyggnad ha 
varit uppförd ä fundamentet, vilket emellertid förefaller uteslutet med 
tanke på de· tjocka skalmurarna. Förhöjda fosfatvärden väster och söder om 
grunden (kap. 4.1.4.) visar docl< att aktivitet förekommit intill densamma. 

Varken kulturlager eller artefakter· påträffades inom kyrkogrunden, men 
40 m norr om denna utanför det utgrävda huset gjordes fynd av eckle-
siastisk karaktär. I ruta E2 framgrävdes således 1936 efr fragment (3, 1 x 
2,6 cm) av ett rökelsekar av brons (fig. ·28a). Av fragmentet - bestående 
av en del· av kärlets lock med· rester efter ögla' för glidstäng, två räkhål 
samt ornering - torde inga närmare dateringsmässig11 slutsatser kunna dras. 

·~-

/ 

F.i.g. 214-b. F1t.a.gment a.v }[Öke..Ueka.lt. a.v b}[on:6 och 11do-0tock". 
Teckn. H. Ha.glu.nd. 
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l SHM:s inventarieförteckning antecknade emellertid C.R. av Ugglas 1938 
"1200-talet /?/", och Huggert menar, utan uppgift om referens, all det 

.'.'synes kunna härröra redan frän 1200-talet" (1976:191). 
· 1932 påträffades vidare pä "svarta jordens omräde" ett doslock varom 
A. Oldeberg i ett brev daterat 1932-12-21 (dnr 3812/32, AT A) gav följande 
·utlätande: "Det runda !ockliknande föremålet med gångjärn kan hava ut-
gjort lock till ett medeltida smörjelsekärl." Denna tolkning får betecknas 
som osäker, om än fullt möjlig. Smörjelsekärl (chrismatorium) var (och är) 
tillt~a med rökelsekar viktiga liturgiska kärl inom den katoluka kyrkan, 
och .räknas till de icke heliga kärlen (vasa non sacra) (Andersson 1981:6.19, 
625-626; Las!:len 1980). Fig. 28b. 

F öremälens fragmentisering samt fyndplatsen i anslutning till huset där 
metallbearbetning bedrivits, innebär att de ej nödvändigtvis behöver ha an-
vänts pi.'\ platsen även om detta förefaller troligt. 

De ortnamn i området som har klerikal anknytning är följande: Kyrkedet, 
Kyrkesviken, l<yrkesberget, Kyrkesvägen, Kyrkesrödningen, Prästviken, Präst-
viksmyran och Prästviksrödningen. Sorn synes bygger samtliga namn på de 
två förleden· l<yrk(ed) och Präst(vik). 

Kyrkedsvägen är det i skrift tidigm,t kända namrn~t, vilket är 1651 i en 
upplåtelsehandling skrivs "kiyrkioedz wägen" (Köpebrev 30/7 1651, ÖM). 
Denna väg gick fram över sand/moplatån intill kyrkogrunden och finns mar-
kerad på en karta från 1696 (Vnrl 29:1, LMV), fiq. 5. Holmlund (1931a:15) 
anger att detta var vintervägen mellan Ulträ- och Risöfjärdarna. Innehållet 
i 1652 års faslebrev återges i 1672 års dombok (Db Grda sn 4-5/1 1672, 
fol. 5, § 4, N. Ang. domsaga 1671-79, Ala:2, HLA), varvid namnet skrivs 
11kiyrki0Edzwägen 11• 

På nyss nämnda karta över Ulträ/Sund, upprättad av N. Spohle 1696 om-
nämns "Kyrkio edz berget", året därefter vid en arealavmätning av byskog 
i Grundsunda "Kyrkio Ed Bärget" (Grda sn, akt 19, ÖLM), och detsamma 
1705 "Kyrkedsberget" (Grda sn, akt 22, ÖLM). 
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Fig. 29. Ve.talj av ka1t.ta åt 1841 (Gtda ~n, akt 142, ~LM). 
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1828 omnämner Ekdahl (1828) "Kyrkes Wiken", och 1838 omnämns pä 
en karta öv•er Ultra "Kyrk eds wiken" och "Kyrk Eds rödningen", samt 
11Prestwiken 11 och Prestwiks rödningen (Vnrl 29:6, LMV), fig. 6. Tre är se-
nare, 1841, antecknas pä en karta av Ottman "Kyrk Edsviken", "Prestviken" 
och "Prest viks rödn. 11 (Grda sn, akt 142, ÖLM), fig. 29. I 1800-talets anti-
kvariska beskrivningar omnämns vidare "kyrkoviken" (1854), "Kyrko eller 
Klockviken" (1854), "Körkesviken" (1864) samt "Prest och Kyrkviken, Kyrko-
Edet" (1865). Prästviksmyran omnämns inte före 1800-talets mitt, men före-
kommer bland annat pä ekonomiska kartan. 

1927 upptecknade E Ila Olsson (Ordsam!. 1372:1, ULMA) följande genuina 
dialektuttal av ortnamnet ~<yrkesviken efter en 69-ärig man: "T ork svika". 
Holmlund (1931a:16) registrerade, fyra ar senare följande uttal bland orts-
befolkningen: "Körkesvika, Körkesberget, Körkesvägen och Körkedet''. 

Westerdahl (1982:10) tolkar namnet Präst.viken som att präster frän Grund-
sunda kyrka landstigit där på väg till "kapellplatsen". 

Redan i samband med det första antikvariska omnämnandet av Kyrkes-
viken 1828 omta~as den folkliga traditionen kring platsen. Ekdahl (1828) 
meddelar nämligen att en klocka sades vara nedsänkt i Kyrkesviken, ämnad 
till det. kapell som man kunde se ruinerna ,efter. 1850 omnämner Lilje-
blad (1850) att grundvalen "efter den allmänt gängse sägen skall hafva 
varit den första kyrkan i socknen". Den fylligaste traditionsbeskrivningen 
frän 1800-talet lämnas fyra är senare·, 1854, i samband med länsmannen 
A. Lagergrens besiktning av anläggningen: Denne berättar bland annat föl-
jande:. 

"Att sluta av Ruinens läge äfwen som af gamla sägner har den varit 
ämnad till Kyrka, ehuru den icke blifuit fullbordad. 

Traditionen förmäler härom, att i en långt aflägsen forntid, 
några sä kallade 'Sörbyggare' eller Fiskare från Gefle och städerne 
deromkring, huilka i denna Skärgärd idkade Strömmingsfiske, i slutet 
af 12:te ärhundradet pä detta ställe ernat anlägga ett Kappel, hvar-
till den nu befindtligr.1 Ruinen varit grundval. När grunden var lagd 
anskaffades en Kyrkoklocka och en prouisionel Stapel uprestes, en-
ligt en annan sägen uphängdes Klockan mellan tvänne träd; När nu 
ringning första gängen skulle. med den nya klockan företagas lyckades 
det ta icke bättre, än att kolfven eller KJäppen flög ur klor-kan och 
stannade icke förr ärt på .Grundsunda Sockens nuvarande Kyrkovall, 
men sjf'lfwa klockan tog en motsatt riktning och for ned uti den 
bredwid liggande hafswiken, hvaraf denna fäll sitt namn Kyrko eller 
Klock viken. 

En gammal sägen förmäler dessutom att Klockan någon gäng for-
domdags, vid var-kert och lungt väder varit synlig pä hafsvikens 
botten samt HI t försök till densammas upfiskandP blifuit vidtagne, 
men då deri kommit till känten av Båten har fästet lossnat och den 
åter försuunnit. 

Denna tilldragelse har. gifuit anledning till Grundsunda nu varande 
Kyrkas upbyggimde på den plats der kläppen stannat { .•. )" 
(Grda kyrkoarkiv, 0:1, HLA) 

Sägnen äterberättas blar,d annat i en uppteckning tran 1926, där den 81-
årigc, in formant en påtalar att kolven när dn, landade sloq ihjäl "en gammal 
kiirir,y, oc-h gpnom det sä fann dom den" (Sägner Il Grdc1 sn, HA). Enligt 
en var·ianl sä flcit isHillel kläppe:'n bort, or-h återfanns vid platsen för den 
nlJ\·arandr· kyrkan (Hc1sseltwrq 1922:27). Er,,_ anmin sagesman frän Ultrå med-
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delade- 192l,: "Vid den vik, som vi kallc1 PrästvikH, var del meningen att 
präst gärden skuJIP byggAs" (Säqner Il, Grdn sn, HA). 1931 berättade en 
äldrP man all det "häl" i Kyrkc=>sviken som enligt hc-1ns Pqen vittnesbörd 
aldri9 frysP-r till, skr1ll vara rtatsPr1 där "klockan köstader; ner" (Ul MA 3321:3). 

LPvi Joli,ir1ssor1 (1922:3'>) äterger 1922 (jfr 19:,1:138) Pn i övriqt frän 
Grundsundu okänd kyrkosi:igf'n. Enligt dennc.1 skul!P socknPnE: kyrkklocka 
(ut Hn närmare plalsangivP.Jsp) lrP är i rc1d vrn·.if• julrnnr~1011 h,1 b\·äv&l iväg 
genom luften en hPI mil och lögt sig pä en backC:-'. Dl'lta toqs säsnm ett 
tecken på att kyrkplc1t seri var f~lvald, vareflpr dr-·n flyttades· till den ut-
pekade plc1tsen. 

Till KyrkPr.viken knyts även en mimnvers över df! sju personer som skall 
ha uppfört Grundsundas törsta kyrka. Dessa sk Fil! enl igl Holmlund ( 1934b: 18-19) 
ha vc1ril: 

"N' Sju! i Garnmg:11 
o. n'Skaller i Tjärn 
o. n' Run i Vike 
o. n· Mask i Gäl€' 
o. n' TCJr(d), Björn oc-h Ola 
frän f' agerby" 

{Mask bör vara l\.fark, men har konsekvent felstavats i artikeln') 
Ovannämnda sägner ingär alla i en rik 0C'h vitt utbredd sägenkategori 

om 'socknens först,~ kyrka'. Motivkomplexet har ingäende behandl.:its av 
framför allt Strömbäck (1976a:12-1~>; 1976b:37-42 och där ariförd litt.). 
Mol i vet med kyrkklockan och "klärpen" är en variant som förekommer 
företrädesvis i r,orra Anyermanland (Strörnbäck 1976b:42). 

Namnverst-r i Norrland - inklusive den frän Kyrkesviken - har behand-
lat i; av Nordlander (1914). Holrnlund (19~qa;10) konstaterar at.t sex av per-
sonerna i versPn boddt:• intill Risöfjärden, medan ett ortnamn {"Gäle") är 
oidentifierat. I ett. brev t il! Holmlund 1912 meddelar Nordlander att inget 
av dt· dä sex kända personrrnmnen var· kristet (Grda hemb.fören. arkiv). 

Säg11er som utrekar 'den första kyrkan' är vanliga vandrings- och för-
klciringssäqner även i Grundsundas grannsocknar (Grundbe>rg 1987:10), men 
l<yr:<r~svil<en 8r dn1 1·nd:, 8\ def;sri snm ~e>vi&!jgp·, har na1t k y;+!ig an-
kn>: r,ing. lntrf'ssarit ä?' ocks," att säg'iernas vitt nc:sLöro o:,·1 att endast grun-
dt•r• blE·v lagd tyd<•; stvrkas i•v de ari<eologiskc• rest,,ta!·pri. 

Platsens förhällandevis centrala och I Ät till,7::in9liqc1 läge nära gränsen 
mellan socknPns största byar (se kap. 2.:-::) gör, v.ilket ocksä Huggert (1976: 
196-197) pär.lf'kat, minst lika attraktiv som sqcknen:: nuvarande kyrkovall. 

Med tanl:p pä ortnumnr.ns och sägnerrntu -:förklarin9sk2raktär l<ari df.'sr8 
i rit E' ses säsom oberof-md(~ av varandra, men rlat:sfä1s kyrklig~ anJmyt.-1ing ar 
icke desto mi 1·1dre oomtvistlig. 

4.3. 7. Arr.tidnbosöUning 

Frt.q,ff1 orn ert perinc:lr:Pr!l f•ller sbi,ongsm~isbigt t:1r,ytljar1de r.1\· i0kal1::n ä1 
avgörande for toil<ningen av dess kara!.:t 81'. Att plau .. t~r, ut:1yt tjats und1:•r 
sommarhalvärf·t. nfir v8ttnE'l läq bppet, kr1n förutsätta&, dPl tyder Lland 
anm:it. mussPI- c,ch f 1sl-.:forekomst en pä. lnt ressant are är om p! c:ts(•n oc.:ksä 
varit befoikad vintertid; 8\'en i detta fnll är det osteolc,yiska matnialet 
av s~irnkild , ikt. 

Sälf'df>5 kc,n förP-komstPn c1\• s, in anses indikerc:1 vintPrbos2ttniny (We::;t-
holm 19f:3:L! 12). Oc~-r..:1 'slakt ..idr·r, nr::Jmliq1'r1 i r1ormal.-1 föll först i riovemher 
märn.1d, det vill sfo1c1' -~r;.n,H'(·' .·,ärt. cmdr~ djur. Df' VcJT :_OC'ksri låt·I cl att ut1odr8 
\'i11tr·rtid U.~te11 14fhi(bli"i.''fJ~ ·s1m1m;,1 sätt är f/i1· ·1äth~kr\t'l'r:i··djur \if.id yäller 
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F-4). $0 OC!h ~1. 8Jtodd och 
4m4Jl6koii-lna a.v Jåltn. 

· ~-Tt<l~tt.~ H. Ha.gb.J.m!~ 

Btrind art~faktrneterii1htt p•kar ~!ide brodd (fl;. ~Ö) och &tav!!konlng mg. J1 ), vilket HugljE!rt (1i1,:i91) l'lfl~ pllpilllt1t, rtial vlnt~rtids aktivitet 
pl pläuen. Dessa för~ni•l MJI-d~tk J ot1'11attrai •~ ~e ~ldipet~ framförda kliU• 
krilhtka aspekterna avs111tHdtt rf'\~ta1JlTtSre,1"t16l t1<ap. "•j,).). . · 

Av allt att dfä'r'\a hkt löklål~t'l Vil'lt btfblkad året om. 

4.).8. . SatnmanfattnlruJ . 

~y~k~~~l!<:enloka-!eri ·upp11,1r }lt\ IMtlil: ~Jak• akt1vit•U~tJ virav· ttt'l tycks · 
~äråk1lt ·utmärkand~. -D~bs ut h"teie111b~atbtthln,;i m&d bade järnsmide oth . 
k.opp,al'/brohs~mält:.ning, h•r'l~i!! ötr:l\ kcint1kt.et, rl'\td tislersj66mrtidet, samt ' 
kyt~lig v~rksamhet~ OeaalJtaM hir· hlintvt~k 1 ~brtt\ tv• trä.i. onh textilsr-
b~~• fär&kornmit pA ph'itill'I i. å81'\t1olJkt töt hullb&tica,: · - . 

f!'-ialdt• a~ljakt oc~ ar"li•vH,•ja~t h~r haft b111tydel6b I ft>t feirsärjningen, 
lilocm husd1ursht1llning av ntdt1 · flr, get tkh •Yih. .. · 

Pt1tlen har varit befolkad ltet om, . · . · , · · 

·-:~_:t..~ 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
\ 

5.1. RESULTAT AV BEARBETNINGEN-

Bearbetningen av materialet har gett följande svar på frågeställningarna 
om platsens korologi, kronologi och karaktär: 

* Korologi: Fornlämningslokalen begränsas av de topografiska förhållandena, 
men sträcker sig utanför sand/moplatän och uppvisar ett flertal olika forn-
lämningstyper. Nio säkra anläggningar har hittills registrerats, och fos-
fatkarteringen indikerar flera aktivitetsytor inom platån. 

* Kronologi: Flera tidshorisonter kan iakttagas inom lokalen, varav den för-
sta tycks inledas under vikingatidens senare hälft. Lokalens huvudsakliga 
bfuJ<ningstid infaller av materialet att döma under 1200-talet, och sanno-
liktn·.~yergavs den _ffire 1300-talets mitt. 

* Karaktär; Av de' olika aktiviteter/näringsfång som har förekommit på plat-
sen förefaller tre vara särskilt utmärkande, nämligen metallbearbetning; 
handel eller· andra kontakter med östersjöomrädet samt kyrklig verksamhet. 
Bosättningen: på platsen har varit permanent (helår) och bland annat om-
fattat husdjurshällning, fiske och säljakt. 

Denna information måste emellertid sättas i samband med varandra, för 
att kunna tolkas rätt. De konstaterade skilda tidsskikten inom lokalen inne-
bär således att tolkningen av bäde karaktär och korologi (boplatsens dispo-
sition) är avhängig dateringen. av respektive anläggning, eftersom hela aktivi-
tetsytan inte behöver ha utnyttjats samtidigt och med samma ändamäl. 
Pa grund av de begränsade undersökningarna finns det med andra ord en 
viss risk för att tolkningen blir alltför komplex, vilket bör hällas i minnet 
vid den följande diskussionen som avser att behandla lokalens huvudsakliga 
användningstid - 1200-talet. Som utgångspunkt för diskussionen används de 
på grundval av tidigare tolkningar (kap. 1.3.) uppställda hypoteserna fjärr-
fiskeläge, baspunkt och lokal centralplats. 

5.2. F JÄRRFISKELÄGE 

Hypotesen om f järrfisketäge har som framgår av kap. 1.3. hävdats fram-
för allt av Lundström. Vad Kyrkesviken beträffar sä uppfyller denna lokal 
emellertid inte nägon av Lundströms viktigaste kriterier för ett sådant. 
Sålunda visar bearbetningen att det rör sig om en permanent åretruntbo-
sättning. Vidare har platsen en klar anknytning till den omgivande bygden 
och kan inte sägas ligga i ett utpräglat kargt kustomräde. Inte heller kri-
teriet kapell med egen begravningsplats trots närhet till sockenkyrka upp-
fylls. För det _första så har ingen begravningsplats eller bogårdsmur pa-
träffats vid Kyrkesviken, och även om sä vore fallet, så förutsätter detta 
med Lundströms tolkning att en sockenkyrka fanns på annan plats under 
1200-talet. "Kapellgrunden" i Kyrkesviken har för övrigt inga likheter med 
övriga kapell, och borde snarast betecknas såsom kyrkogrund. Vad gäller 
"den relativa närheten" till den nuvarande sockenkyrkan,. så torde det dess-
utom vara svårt att i de mellannorrländska socknarna överträffa i frägava-
rande 15 km längs kusten. 

Hypotesen om fjärrfiskeläge är således inte applicerbar pä kyrkesviken-
lokalen. · 
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5.3. BASPUNKT 

Baspunktshypotesen bygger huvudsakligen pä Huggerts och Westerdahls ar-
beten. Kriteriet för dessa "rasthamnar" är att de skall innefatta en viss 
mängd serviceinrättningar av bestämda slag som svarar emot religiösa, eko-
nomiska och sociala krav (Huggert 1976:186). Definitionen är vag, men 
innefattar bland annat kapell/kyrka och -begravningsplats. För Kyrkesvikens 
del är den kyrkliga anknytningen uppenbar, men dess funktion är osäker 
eftersom kyrkogrunden sannolikt aldrig blivit färdig och begravningsplats 
ej påträffats. 

Såsom ingående i ett system av hamnar längs den medeltida segelleden, 
förutsätts vidare att ett antal bas- eller knutpunkter varit samtida. Det 
finns därför anledning att närmare jämföra dateringen av Kyrkesviken 
( 1200-talet) med de andra oftast diskuterade oc_h bäst kända hamnarna 
längs norrlandskusten; S:t Olofs hamn i ldenor sn, Hälsingland, Jungfruhamn 
i Lövånger sn, Västerbotten, och Kyrkbyn i Piteå sn, Norrbotten. 

* 5:t Olofs hamn 
Denna anläggning behandlas utförligast av Huggert (1974; 1976, även 1978; 
1986a), Lundström (1973b, även 1973c; 1981) och Miller (1974). 

Terminus ante quem för hamnens utnyttjande är enligt den kvartärgeo-
logiska undersökningen 1400-talets mitt (Miller 1974:71). Utan närmare pre-
cisering meddelar dock Huggert att "föremålsfynd belägger människors åt-
minstone sporadiska vistande på platsen även senare" (1974:43). 

Bland artefaktfynden frän platsen återfinns tre silvermynt (Lundström 
1981 :28-29; Huggert 1986a:33), varav det äldsta är en penning präglad för 
Magnus Eriksson (1319-1364) "förmodligen under 1320-1330-talen" (Huggert 
1984:19-21; 1986a:33). De tvä övriga består av en hel och en fragmenta-
risk hal vörtug slagen i Abo för Erik av Pommern ( 1396-1439) "där mynt-
ningen kom igång ett stycke in pä 1400-talet" (Huggert 1986a:33). Det 
övriga fyndmaterialet frän lokalen är endast översiktligt publicerat (t.ex. 
Lundström 1981 :26-28), men "synes härröra från 1200-tal och fram i 1400-
talet" (Huggert 1986b:169). Det är företrädesvis bronsföremål som "upp-
skattningsvis" sägs vara daterbara till denna tid (Huggert 1976:183), men 
hur manga framgår inte. Lundström (1981 :34) sammanfattar att artefakt-
materialet antyder att bosättningen "kan" gå tillbaka till 1-200-talet, me-
dan Huggert (1986a:34) ser det som "en öppen fråga" om bebyggelse exi-
sterat under detta århundrade. 

* Kyrkbyn . 
Kyrkbyn har mest ingående behandlats av Lundholm (1976, 1978), men över-
siktligt även av Wallerström ( 1982, även 1983; 1986). Enstaka fynd har dess-
utom studerats av Huggert (1983; 1985; 1986b). 

Wallerström sammanfattar dateringen av platsens uppkomst: "Fynden är, 
om man bortser frän närvaron av ett par fragment av spännbucklor av vi-
kingatida typ, tidigast hänförbara till 1200-talet. Dateringen f är stöd av en 
strandlinjedatering som visar att bebyggelsen inte kan vara frän äldre tid 
än 1100-talets slut. Den fas i bebyggelseutvecklingen som närmast kan för-
knippas med kommersiell verksamhet kan knappast vara från tiden före 
1200-1300-talet" (1986:16). Wallerström antyder emellertid att .1200-talsda-
teringen endast (?) stöds av glasskärvor ( 1982:30), vilket är en förhållande-
vis dåligt känd och svårdaterad fyndgrupp - inte minst vad gäller 1200-
talet (Arbman 1981 ). Endast en bråkdel av de 3700 registrerade fynden är 
vidare publicerade, och de få omnämnda artefakternas fyndsammanhang är 
ej af)givna (Lundholm 1978; Huggert 1983:56). Materialet har inte heller 
varit tillgängligt för studier. 
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Huggert har dock visat att alla sju påträffade mynt är slagna under 1300-
taJet, med en koncentration till tiden 1350-1370 (Huggert 1985:'1 ti2, 107)~ En 
njurdolk ,hijrrör sannolikt från senare delen av 1300-talet eller 1400-talets 
förs.ta hälft (Huggert 1986b:164), och ett fragment av ett pilgrimsrnärke 
tillhör föi:-ra delen av 1400-talet (Huggert 1983:61). 

Lund~1olm (1978:98, 104) anser att det tredje av de fem bebyggelseperio-
derna upphörde "när hamnen blev svär att bruka och kyrkplatsen flyttades 
till Öjebyn, d.v:s. ca 1425" (1978:104). 

Wallerströms konstaterande rörande "kommersiell verksamhet" är väsent-
lig, eftersom det i detta fall är de eventuella baspunkternas längväga, syd-
liga kontakter som är intressanta. Om sådana funnits under 1200-talet får 
utifrån tillgängliga uppgifter anses som osäkert. 

* Jungfruhamn 
Jungfruhamnlokalen har under senare tid behandlats framför allt av Huggert 
(1976), Broadbent (1987; 1988) och Nilsson (1988). 

Med en överslagsberäkning utifrån höjden över havet, ser Huggert (1976: 
200) det som tänkbart att anläggningen varit i bruk omkring 1200. Till 
detta har Lundström (1983b:114) slutit sig, genom att hänföra platsen till 
"äldre medeltid". 

Vid senare lichenornetriska undersökningar har emellertid Broadbent 
(1987:26) kunnat konstatera att steninhägnaden runt den .så kallade Jungfru-
graven sannolikt uppförts säsom bogårdsrnur runt ett fiskekapell. Två bygg-
nadsfaser antyds, under 1500- respektive 1600-talet, varav den äldsta har en 
minimidatering till är 1567:!Js år. Terminus ante guem för hamnens använd-
ning har med hjälp av strandförskjutningen bestämts till 1600-talets mitt 
(Broadbent) 1987:26). Tvä tomtningar vid Jungfruhamn har undersökts arkeo-
logiskt, vilka C14-dateras till vendeltid respektive vikingatid (Nilsson 1988: 
22-23). 

Medeltida aktivitet på platsen har således inte kunnat beläggas. 

Förutom den här redovisade tidsmässiga skillnaden finns emellertid även 
andra väsentliga olikheter mellan lokalerna, nämligen helärsbosättningen som 
är belagd endast vid Kyrkesviken. Vad gäller S:t Olofs hamn sä finns det, 
menar Huggert '.'kn~ppast något som direkt tyder på annat än temporärt 
bega9nande) 1 .{Hug,9er·t 1976:194), och detsamma torde gälla Jungfruhamn. 
För Kyrkqyns vidkommande har. byggnadslämningar av säsongskaraktär på-
visats, samtidi.gf som utrymmen för husdjur s.aknas (Wallerström 1986:15). 

En annan skillnad mellan platserna gäller kapell- eller kyrkogrunderna 
och dessas datering. Utan att närmare gå in pä terminologi med mera tor-
qe skillnaden mellan grunden i Kyrkesviken med sin planlösning och de 
tjocka skalmurarna, och de rektangulära grunderna i S:t Olofs hamn och 
Jungfruhamn vara uppenbar; de senare kan karaktäriseras som fiskekapell. 
I Kyrkbyn har ingen anläqgning med kyrklig anknytning påträffats (Huggert 
1986b: 162). 

I detta sammanhang bör för övrigt framhä!Jas att kapellgrunden i när-
heten av S:t Olofs hamn, vilken har förutsatts vara samtida med den me-
deltida hamnanläggningen, d.v.s. före 1450, (Huggert 1976:184; Lundström 
1981 :36), inte har kunnat dateras till medeltiden vare sig arkeologiskt eller 
historiskt (Lundström 1981 :23-24). Det är med andra ord fullt möjligt att 
kapellet och begravningsplatsen - den senare omnämnd i skrift och utnytt-
jad under 1700- och 1800-talet (Lundström 1981:12) - istället bör förknippas 
med den sä kallade Gammelhamnen c. 300 m sydväst om kapellgrunden. 
Denna hamn övergavs sannolikt i början av "1800-talet (Lundström 1981:12). 
Till saken hör _a~t. ing~(av pe c. jD :kända_ ~ap~lleri längs norrlandskusten har 
kunnat dateras skriftligt eller ar'kebldgi'skt 1'till' 1400-talet eller tidigare - sä-
ledes inte heller grunderna i S:t Olofs hamn och Jungfruhamn. Av allt att 
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dör'Y'I, iarrltU~ ~•~Jti riliri~+.6rCf• 1 tlll jH~dtt ,fttt retorh1ati~rl~n (Hltll'flar'f 
i 9sa:JH~)f~• Q~i"'l111Ht1 f~tJtB i• V i~•tt 1;1M U;d11tt' rtftgNi ~v dem l anelut• 
ntng tlH ~l•t~,, h,ic jl 1dtHa t lit· Ölbf~• iil'l Jl,lr'ldtttJMa.rnn• l'rl1n dtd! be .. 
h!jver dm •f ~\~bmh l11ba ntidvähd~li,b't'is H~t\~l)lli'Jt M-'töltk ~Iti CW6itettdaf'\l 
191211,, ~Hai4, t Wlt~tUit~dt 1 ~ehs2j~ra4) tarth llfe1il ~- rharnMeH, ej ~llki~t 
kr'llJM16 blit 1d1p~U~H~ · . · 

Slt1~dji Il~ l~lj~. l(Vrk•~~i~lifl •ih·prllglrad ,r'td~~t g!htil"h ~r-LJ~ldtl'lå uttotn, .. 
rlit'iQ~ Jt11n Mt MM jlgt(I i,i:ldl l:J~t1 i1,t'l11J'rs ~l•t•etha IICf'tl lj~d•r l"nedeltieter, 
~vita~ H-tca~ icrhwHwt rl"uHJ rilt~lb•t HrvlmiwH,u~, ' ' 

~.4. wmR~L öti~f ~Aw~LA tt · 
AH My~lt1hvjw~r1iatic~ifh l"l•~ .t,,te ''hgvo~•. ~ydl\.~* 1-etJntl!ilttttr,' llll'l'I 'V~tlt bfi. 
tyd•i•llltiJH fl!t iJl.i.f•H•h lir ~ön'ltv,tm;t~1 \/1~ ti,i\ jirhttir~1a~ .-ndrs ~111t• 
ser Utri@i t't6ttl1111tk~u•i~ llffl ~hkå t1arhm11 11hiit1ttföar kan i!JraFJ, vlatfr di~ 
etnMllttiilå 11dr+i vi •cd!· kt•ta tla(lHha~tr bldt v,~ ~Mller ~•tetlr'iQ tit:h l<äral< .. 
t&it11 '.111 

'ttl)U lcbrlt~lili,~t'tt dtm llJtit~tlir'l bilr f~r ~~rk1h1vll<ctf"II del eanntiUMi sam• 
bah~ih Mel ch~h ij'ttY,~lltijl'\ 11St ~U1te111n~ ,;rtaåwid t)••~M•~ •tat.kar~, Öattti 
katt b&i~d 1f\111b ~luti~, lkv ph1n•11• f~t~AHlrt'1tvlB iltehtt'-åla l~gt tiygtl~n 
(kåp1 '4.'J~i~.)., l.~i;t ... ~iu~ ~bk {Qklltf~ ~-.. i,it~k't•hent la1bdtJd '(hal•~-bnclf t• 
nlri~), ~pn au 111c111>1rtH~ruhdeh11 kih t:t~fitH~ri~ t'8oM ~&liw t4uQIJtH (197~: 
194•1~1) ,Mum,,~t•~~t I ljä~v• V•r~•t t~l' a t l<yH:e~vikltigrlirltte'.U~A 1iir iti 
1<ytk1/~0i::1cen1tyt'1<a• mth ~lutft4r ~ti101< lnth i •t.thtttnttir;)&t~ · tf'1 k~~ko~lla 1Ui~ ~tl~lt(Jitd lbt<d~ livtr\ kull"INa uppvte1 VlbUlntt d<:tll 
imp~tiija ·~ •att Id~~ •~M ~rnhi Vid li<yr~eavlkel"I~ Vid uhdersM~nln(j 8" dl!!h 
ml!ld~tt!da f.Ji'da~~l'lt~eh l Vliilt { Vralbo 11h. ~-~thklll'ltf; riar aAtedes k\Jr'tn$t kbt"t .. 
!tlltt!!rti1 .wtii ~lat fll"it Ul<U~h~d t'hot 1ynd fr-6~ Mli~lldfi bytol"titer l C~tld~t 
(lrmbittg 1 ~~7!& • tal. ll)MrMti~~,,ernau,rl•i fhn rit:1r~a\ Ah<;.)strt'llitilll"ld finne 
frlri tii•M 6ib~tij~~· undtri~ithlrt~en d\l 1 ~,ri ffll!9del~ldi1 bynlgtrd~h VMst~r~rnli 
(A~rl~aw,i~k!!n?~ Åtr')W!i •~ (drwttd~erg 1,eabt HedvnH .& NbtdeH i9Ht~~ .. ,n, 
vUk~h ,Me up~v1t11r fflc1t•vaH6fldii 1yndMlttr-l•h · 

01 rtti~o, d-'t"l't•~•ittim11 ktiUHll!irnil - ~ir.1d~t HarnMid~"• v~tbe1tä1la1 tnllJö 
rnet:I h~nt.t~is~t»r1tv.kt•f ~~~k11t ~ftlcnytn!t'I~ ~l"h. · .. 1öt btas unkh btH lbkäl ~.,n .. 
tratpHlt~ gg~ &n u~~s-~~b Lri,eUin l'.liaa~ il'IGiti !"1'11tNlhQ1fy11d. ~lt"lrtolil<l har 
fur'l~tttln6rh8 t.urir1t1t ö~t.1[n1t•• r abot-ut4t1bMr'llh~. Hib1vidtid tit-Ws,u~rdahH1 
(19B~lJ) btlihä~ni~~ 1 1itil'1rt\t 1<ult:~enttw~11 pliit.i•lbatl, tiveh ··cm b18n~el\ tolk.i 
niri~ IV ju1t ~Yrl<ttvi~•h (k-.~. •. j.) 11,'r'l~II ~Ut.för ~-,;). 

s..s~ KYF\KE:SVtll<~N tltH ~~~KrJMSit:N Av NOF(RLANO~~wsttNS M~be:1... ... 
tlOA MAR.itl~~A KUi.i. r\.J~~~Nf P\A 

Siutllger't skaU riio~• Clfft~unktltt frtrttik~Qäla r!ta~e Kyk<k,ttvik.ns f~rllt,llåna!!i! 
tih den hht~lltiltna& e~~t~h ~dt avr~ Norlrii.hd IJ~d~t' r+'ntde!titli!n, siMt 
dtnne~ tirlitike!r ~efi ~~atHn;w ' I I 

WaH!!~dhttll'n t1, 2 t; i~åli~1 ~19; i9ta1a~11b) hdt-koh tatirlat It~ de f~~•ta 
r1c:itdvistl!ur~l)M1k1 '"f u~t,s~r'liå t "' nohi.n,ttriil@j~ll fyr'ldl~ttrid.1.-li u!'~trädet 
f~ih ooh tne~ 1 iooiJ dch 13Qö1tileh6 octi ltlt blQf'id at1N!l.t k~t-~1111-lltih rriarktfat:11-
p1a.u•r ~t~~1~.-1~ U~hg:l hbr!ittibttehaicust•n '.'vltl 1 åQO.i.taieu allr.it ~oh 1'Jbö .. uHt!!tri 
ftltetCi dttl11 (19at1n ,:s • Ola ottiilirhfl I Na,tt-iidtt"hå kuatisnd töM !alr'rnolikt llr 
B'v !V~1'11lkt ur~prurlg h nylig,~ f,\I E'.~lun~ t1$8~t11~, i:J5) lritt• ( ~•tnbar'l~ 
11rried din poH tllldl iitulitlbn ibrh t'lldrle eft•r Nö,e~&t'~&fr•deh 1 ~23 I c, 981111 S). 
medan lu.il"ldblt1r11 (19hSa197~ 11-iävtJari au ~t'l1H'lr1fn l ~vrii N~rt~dl'id Mttd narditkt 
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ursprung' tillkommit 'redan före 1300-talet. Sundström (1984:141) har vidare 
visat att de skriftliga källorna om övre Norrland frän och .,med 1 :mo-talets 
första hälft är att härleda till den svenska centralmaktens nyvunha in-
tresse för ·området just vid denna tid, d.v.s. strax efter Nöteborgsfreden 
1323 (1984:45}. ' · . . · 

Förutom ett eventuellt intresse av att hävda besittningsrätt öv.er omra-
det efter Nöteborgsfreden (Sundström 1984:45), har det centralsvenska in-
tresset för övre Norrland framför allt satts i samband med fisk- och päls-
djursresurserna (Edlund 1988:115; Sundström 1984:140). Fiskets betydelse i 
sammanhanget har särskilt betonats av Lundström (1983b:114) och Waller-
ström (1982:39; 1986:20-21; 1987a:163), vilka bägge sammankopplar detta med 
det katolska fastebruket. Den senare har velat härleda det direkt till det 
så kallade fjärde laterankonciliet 1215, vars stadgande om kyrkotukt skall 
ha medfört ett stärkt iakttagande av fastan och därmed ett ökat b'ehov av 
fastemat (Wallerström 1982:39)! · Wallerström (1982:38) drar slutsatsen att 
detta sannolikt är bakgrunden till 11rasthamnarnas 11 uppkomst. 

· Lundgren (1987:33-34) betonar emellertid mera generella drag i Europas 
och Sydskandinaviens ekonomiska utveckling, såsom befolkningsexpansionen 
under 1100- och 1200-talen, förbättrad jordbruks- och sjöfartsteknologi, 
samt 1200-talets begynnande jordbrist. Intresset för fisk ökade först under 
1300-talet, då enligt Lundgren de tidigare stränga fastereglerna mjukades 
upp inom CP.ntrala katolska områden. Wallerström har nyligen (1986:21) även 
konstaterat att påbudet om kyrkotukt 1 först. anammades allmänt i de svenska 
stiften under 1300-talet. 

Det ovanstående visar att den svenska statens och kyrkans intresse för 
övre Norrland inleddes vid 1300-talets början, och att orsakerna av allt att 
döma var flerfaldiga. De,t innebär emellertid också att Kyrkesviken med dess 
tyngdpunkt pä 1200-talet, sannolikt inte kan förklaras med samma utgångs-
punkt som de övriga kända medeltida maritima kulturcentra längs norrlands-
kusten. 
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3) Anl. 2, hu-0gkunden, 6kån vä-0tek. Fkam6ök bjökken 6kamtkädek gkunden-0 
nokdvä-Otka hökn-0ten, o~h v~d -0kylten "-0toka -0p~-0gkundet. Foto: Le~6 Gkundbekg. 

4) "Stoka -0p~-0gkundet11 6kå.n -0yd0-0t. Foto: Gott6k~d Holmlund 7932 lA544:86, ATA). 



5) Aniäggn~ng 4. 6kån ~ydo~t. Foto: Le~6 Gkundbekg. 

6) Anläggn~ng 9. 6kån nokdo~t. Foto: Le~6 Gkundbekg. 
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7) TtnaJc. m.m. av jäkn. Foto: Ukn/2köld~v~k~ mu/2tum. 

E) Blec.12. m.m. av jö..kn. Foto: Ukn/2köld/2v~k/2 mu/2tum. 
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9) Bte~k av koppaktegek~ng. Foto: Ukn/2kötd/2v~k/2 mu/2eum. 

70) Slagg. Foto: Ukn/2kötd/2v~k/2 mu/2eum. 



7 7) Btä-0.te.Jtmun-0.tyc..k.e. av -ok.,i.6 6 e.Jt. F o:to: {Jlr.n-ok.öfö-ov,i.k.-o mu-oe.um. 

· 12) F 1iagme.n.t av btä-6.te.Jtmun-6.tyc..k.e.. F o:to: u1in-oköfö-0v,i.k.-0 mu-oe.um. 


