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Omslag: Utsnitt ur karta från 1787 över Holmön där Orrskiärs Kyrcka finns utritad 



Sammanfattning 
Västerbottens museum har genomfört en provundersökning av den s k Öskärskyrkogården, 
RAÄ 4, Holmöns socken, Umeå kommun. Undersökningen genomfördes under perioden 
2003-08-18 - 08-22 i samband med planerad uppskyltning av platsen. Vid undersökningen 
grävdes ett schakt 3,5 x 1 m (N-S) samt två rutor om vardera 1 kvadratmeter. Vid 
undersökningen påträffades en Ö-V orienterad stenrad, som kan vara lämningen efter 
norra långväggen på ett kapell.  

Ytterligare en undersökningsinsats med metalldetektor genomfördes 2003-09-04 med en 
systematisk avsökning av området inom bogårdsmuren. Vid undersökningstillfället 
påträffades ett silvermynt 1,8 cm i diameter, Sten Sture d.ä., 1/2 örtug Västerås, 1470-97 o. 
1501-03 (typ Lqt. 16 e). Myntet indikerar att anläggningen existerat under senmedeltiden. 

Inledning 
I samband med planerad uppskyltning av fornlämningen Öskärskyrkogården och som ett 
led i en ökad satsning på turism på Holmön har Västerbottens museum genomfört en 
provundersökning av den s k Öskärskyrkogården, RAÄ 4, Holmöns socken, Umeå 
kommun.  

Undersökningsområdet 
Öskärskyrkogården är belägen mellan 5 och 10 m ö h vid den idag, av landhöjningen, 
avsnörda Västerviken på västra sidan av Holmön (fig. 4). Terrängen består av torr, sandig 
morän i en svacka mellan två bergspartier. Lämningen beskrivs i fornlämningsregistret 
som en oregelbunden, 14-20 meter lång inhägnad bestående av en 0,5-1,5 meter bred och 
0,4-0,9 meter hög mur. Stenarna är 0,2-1,2 meter stora, varav några är resta. Inne i 
inhägnaden finns ett par mindre gropar, 2 meter stora och ca 0,5 meter djupa. I det 
nordvästra hörnet av anläggningen finns en ingångsliknande öppning. Den skiss över 
Öskärskyrkogården som G. Hallström upprättat visar en något större anläggning med två 
inre stenrader och en, söder om anläggningen, liggande stensamling. 
 

Genom åren har tolkningarna av Öskärskyrkogården varit många, allt från spetälskekoloni 
till fornnordiskt tempel. I de tidiga skriftliga källorna finns dock inga uppgifter om 
lämningen. Christer Westerdahl har föreslagit att det funnits en segelled längs 
norrlandskusten med rötter i medeltid, varvid ett flertal hamnlägen har utpekats, bl. a. 
Drakön, Kyrkesviken och Jungfruhamn (Westerdahl 1982). Möjligtvis har Västerviken på 
Holmön en gång utgjort en medeltida hamn med kapell. Enligt flera medeltidsforskare så 
är det fisket som lockat katolska kyrkan att etablera längs med norrlandskusten (Grundberg 
1989, Wallerström 1983). Vattnen runt Holmön är, och har varit, mycket rikt på lax, 
strömming och säl. 
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Fig. 1. Utsnitt ur karta från 1787 över Holmön där Orrskiärs Kyrcka finns utritad 

 
På äldre kartor är den aktuella platsen markerad med Orrskärs kyrikjan (fig 1).  I en 
genomgång av möjliga förklaringar till namnet Orrskär framför Åke Sandström fem olika 
teorier som under åren förklarat lämningen vid Öskär (Sandström 1989): 
 

1. Tillfällig gravplats för öborna 

2. Lappgravar 

3. Tillflyktsort för spetälska 

4. Kyrka för sjöfarare 

5. Kyrka för fjärrfiskare 

 

Det kan inte hållas för osannolikt att fornlämningen som benämns Öskärskyrkogården kan 
härstamma från medeltid. Holmön fick en fast befolkning på 1300-talet och avsaknaden av 
traditioner om lämningen vid Öskär gör att den kan härstamma från tiden före den fasta 
bebyggelsen. Den nästan kvadratiska mur vars sidor idag mäter ca 25 m kan vara en 
bogårdsmur som omgärdat ett kapell (se bilaga 1).  
 

I jordeboken från 1543 finns en by på Holmön. De närmaste grannarna på fastlandet var 
Ostnäs, Ytterboda, Ivarsboda och Sävar. 
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Tidigare undersökningar 
Kunskapen om lämningar från järnålder och medeltid är mycket bristfällig. Få medeltida 
lämningar och fynd är kända och få undersökningar är utförda. I länet har tidigare tre 
arkeologiska undersökningar av medeltida bebyggelselämningar utförts, Lappviken (RAÄ 
67), Jörns sn, Klosterholmen (RAÄ 11), Bureå sn samt en bytomt i Sävar sn. Vid den 
sistnämnda undersökningen, som utfördes år 1996, konstaterades odling, åtminstone från 
1400-talet. En genomgång av fyndmaterialet från RAÄ 11, Bureå sn, det s k Bure kloster, 
visade att lämningen sannolikt är av religiös karaktär med en datering till 1400-talet. 
Emellertid kan lämningen inte betecknas som ett formellt kloster (Burman 1997). Vid den 
förstnämnda lokalen, Lappviken, har radbandspärlor påträffats. 

Målsättning 
Det primära syftet med undersökningen var att erhålla material för en datering av 
fornlämningen samt fastställa dess funktion. Är det lämningar efter någon form av 
kyrkobyggnad/kapell med en bogårdsmur eller är det någon annan typ av inhägnad? Ett 
annat skäl till provundersökningen är att ta fram faktaunderlag inför uppskyltning av 
lämningen. Generellt ger en arkeologisk undersökning av en medeltida anläggning ny 
värdefull kunskap om karaktären, funktionen och mönstren av den tidiga bebyggelsen i 
Västerbottens kustområde, vilken vi idag har en mycket oklar bild av. 
 

 
Fig.2. Vy över Örskärskyrkogården före undersökning 
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Metod 
Fältarbetet utfördes 2003-08-18 - 08-22 av Anders Huggert och Susanne Sundström. 
Fältarbetet inleddes med att området röjdes och karterades. Därefter upptogs ett en meter 
brett och 3,5 meter långt sökschakt över den stenrad som är belägen i anläggningen (fig 3). 
Två rutor om vardera 1 kvadratmeter grävdes centralt i anläggningen, en ruta i öster och en i 
väster. Schakten handgrävdes och materialet sållades.  

Resultat 
Bogårdsmuren mättes upp och det grävdes på tre platser inom hägnaden (bilaga 1).  
Det huvudsakliga resultatet av arbetet var konstaterandet, att det centralt på området finns 
en Ö-V orienterad stenrad, som inte gärna kan vara annat än lämningen efter norra 
långväggen på ett kapell. Inga föremålsfynd påträffades vid undersökningen. 
 

 
Fig.3. Den påträffade stenraden samt det schakt som lades vinkelrätt mot denna. 

 

Efter förslag från Anders Huggert, Vbm, beslöt museet att göra ytterligare en undersökning 
och då med metalldetektor - en Fisher M-Scope 1225-X. Syftet var att försöka få fram något 
föremål som kunde ge ett närmare begrepp om anläggningens ålder. Arbetet utfördes 
2003-09-04 av Anders Huggert och Rikard Brander. 
 
Vid den systematiska avsökningen av området inom bogårdsmuren gav detektorn utslag på 
11 platser. Vid ett av dessa utslag påträffades ett silvermynt 1.8 cm i diameter, Sten Sture 
d.ä., 1/2 örtug Västerås, 1470-97 o. 1501-03 (typ Lqt. 16 e). Myntet var vid fyndtillfället något 
skadat och tenderade att definitivt falla sönder, varför bristerna omsorgsfullt åtgärdades 
med cyanoakrylatlim. Myntet indikerar att anläggningen existerat under senmedeltiden (se 
vidare bilaga 2). 
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Fig. 4. Karta över del av Holmön med femmeterskurvan utritad. Då ligger för Öskärskyrkogården på en ö och i ett skyddat läge. 

Administrativa uppgifter 
Lst dnr  431-10006-2003 
Vbm dnr   245/03 
Undersökningsperiod 2003-08-18 - 08-22, 2003-09-04  
Fältpersonal  Susanne Sundström, Andes Huggert & Rickard Brander 
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Bilaga 1, ritningar 
 

 



 

 

 



 



Bilaga 2 
                                                                                       245/03 (174/00) 
 
 
Rapport över undersökning med metalldetektor av fornvårdsobjekt nr 88, 
RAÄ 4, ”Öskärkyrkogården”, ödekyrkogård, Holmöns sn, Umeå kn. 
 
 
Inledning 
Länsstyrelsen har beviljat länsmuseet tillstånd och ekonomiskt stöd till att företa arkeo-
logisk delundersökning av rubr fornlämning (länsstyrelsens dnr 431-10006-2003). Fält-
arbetet utfördes 03-08-18--08-22 av undertecknad och undersökningsledaren Susanne 
Sundström. Bogårdsmuren mättes upp och det grävdes på tre platser inom hägnaden. 
Det huvudsakliga resultatet av arbetet var konstaterandet, att det centralt på området 
finns en Ö-V orienterad stenrad, som inte gärna kan vara annat än lämningen efter 
norra långväggen på ett kapell. Inga som helst föremålsfynd påträffades. 
 
Efter förslag från undertecknad beslöt museet att göra ytterligare en undersöknings-
insats och då med metalldetektor - en Fisher M-Scope 1225-X. Syftet var helt enkelt att 
försöka få fram något föremål som kunde ge ett närmare begrepp om anläggningens 
ålder. Arbetet utfördes 03-09-04 av Rikard Brander och undertecknad. 
 
Metod 
Då detektorn givit utslag skulle markvegetationen avlägsnas från det aktuella området, 
varpå humusskiktet mycket försiktigt skulle genomgrävas. Med anläggningen samtida 
föremålsfynd kunde nämligen förväntas ligga just i övergången mellan humusskiktet 
och det underliggande morängruset - d.v.s. snarast i bleket. Eventuella fynd skulle mätas 
in på en redan upprättad planritning. 
 
Resultat  
Vid den systematiska avsökningen av området inom bogårdsmuren gav detektorn utslag 
på 11 platser. Undersökningen av dessa visade, att det i 7 fall handlade om sentida 
material, som låg i humusskiktet, nämligen: en huggen spik, en skruv till kamera, en 
staniolförslutning till Kavli-produkt och fyra kapsyler till pilsnerflaskor, varav två med 
texten Umeå Ångbryggeri II och en med Umeå Ångbryggeri och stjärna. I de övriga fyra 
fallen var de påträffade föremålen av helt annan karaktär och hade även annat läge i 
marken:  
 

1. x13.7 y14.5. I övergången mellan humus och grus. Föremål av järn, 1.5x1.9x1.4 
cm. Spikhuvud, med bit av kropp, som har rektangulärt snitt. 

2. x15.8 y15.9. Någon cm ner i humöst grus. Föremål av silver, 1.8 cm i diam. Mynt, 
Sten Sture d.ä., 1/2 örtug Västerås, 1470-97 o. 1501-03 (typ Lqt. 16 e) (F1, se 
bilaga 1 samt bild nedan). Myntet var vid fyndtillfället något skadat och tenderade 
att definitivt falla sönder, varför bristerna omsorgsfullt åtgärdades med 
cyanoakrylatlim.  

3. x13.1 y14.8. I övergången mellan humus och grus. Föremål av järn, 3.4x1.3x1.1 
cm. Spikhuvud, med del av kropp, som har rektangulärt snitt. 

4. x14.5 y19.8. I övergången mellan humus och grus. Föremål av järn, 4.2x1.5x0.9 
cm. Hästskosöm, med omböjt uddparti, som nu saknas. 

 



Det gjordes även försök att finna föremålsfynd i området utanför bogårdsmuren. Den 
glesa avsökningen resulterade endast i en laddad hagelparton kaliber 12. 
 
 

 
 
 
Fotodokumentation:  
1. Rikard Brander avsöker området inom bogårdsmuren. Foto från S av AH. 
2. Anders Huggert i arbete på den plats där han fann myntet. Foto från SSV av RB.  
  
Diskussion/Tolkning 
Myntet låter förstå, att anläggningen existerat under senmedeltiden. De tre järnföremå-
lens läge i marken synes inte ha rubbats sedan de hamnat där. Till skillnad från dem låg 
myntet i humöst grus, vilket skulle kunna förklaras utifrån en markant markskada/grop, 
som är belägen endast 1 meter Ö om fyndplatsen.  
 
Under det gångna seklet har det uppenbarligen förekommit att det druckits öl på ”Öskär-
kyrkogården”. En fotograferande besökare miste en kameraskruv och en småviltsjägare 
laddade hagelbössan - eller gjorde patron ur. 
 
Umeå 2003-09-08 
 
Anders Huggert 
 
 
Förvaras vid Västerbottens museum:   
 

- Planritning med de fyra fyndplatserna markerade 
- Fyndmaterialet 
- Fotodokumentationen 



 
 

Box 3183, 903 04 Umeå 

Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00. 

info@vbm.se 

www.vbm.se 
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