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Här finns länets samlade kunskap om vår äldre 
historia och om de spår som människor och 
verksamheter lämnat efter sig i landskapet. 

Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår 
region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns 
också länkar till några av länets 
yrkesverksamma arkeologer, forskare och 
tjänstemän: http://sparfran10000ar.se/ 
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Administrativa och tekniska uppgifter 
Vbm dnr  622/09 
Lst dnr  431-2669-2011 
Lst beslutsdatum 2011-05-04 
Län  Västerbotten 
Landskap  Västerbotten 
Kommun  Skellefteå 
Socken  Lövånger 
Ort  Lövånger 
Fastighet  Lövångers kappelansbord 1:3 
RAÄ nr  Lövånger 523:1 
Undersökningstyp Delundersökning 
Datering  1700-1800-tal 
Kartblad  22L 0d (RT90) 71I 5a (Sweref 99) 
Koordinatsystem RT90 2,5 gon V 
Koordinater för UO SV hörn 7151269/ 1765510 
Höjd  20 – 25 meter över havet 
Avtorvad yta  5m2 

Fältarbetsperiod 2011-05-09 – 12 
Fältarbetsledning Berit Andersson 
Övrig personal Erik Sandén. Anund Lindholm, Gunnar Nordlund, Jan-Erik Pettersson, 

Margareta Sandström, Per-Anders Öhmark från Lövångers 
hembygdsförening. 

Planering arkivsök 1 
Dagverken fält  7  
Dagsverken rapport 5 
Fynd F1: grönglaserat kakelugnsfragment, F2: fragm selterkrus med text 

”HERZ”, F3,5&7: kritpipsfragment, F4: rödgods, F6: brunglaserat 
keramikfragment, F8: glasfragment, F9: Metallbjällra, F10: tegel. 

Foto  VBM_DB 289:1 - 25 
Dokumentationsmaterial Ritningar och foton förvaras vid Västerbottens museum. Fyndmaterial 

förvaras vid Västerbottens museum i väntan fyndfördelning från 
Riksantikvarieämbetet. 

Sammanfattning 

En mindre undersökning har genomförts på den plats som traditionen utpekar som läget för 
Lövångers äldsta kyrka. Undersökningen omfattade 5 kvm varav 4 kvm bestod av ett schakt 4 
x 1 m i en husgrund och 1 kvm var en provgrop för att utröna om det fanns begravningar på 
platsen. Inga fynd som kan hänföras till medeltid framkom vid undersökningen. De fynd som 
gjordes vid undersökningen var främst från 1700-1800-tal och bestod av rödgods, 
kritpipsfragment, glasfragment samt tegel. I samband med undersökningen framkom att de 
myntfynd, som nämns i beskrivningen, var från Carl XIV Johan och därmed 1800-tal. Under 
1700-talet fanns ett officersboställe på platsen och bosättningen bestod av ett flertal byggnader 
i fyrkant. Enlig en karta som Anund Lindholm, Lövångers hembygdsförening, hade utgjorde 
platsen för undersökningen ett portlider. Det bästa läget för en kyrka under medeltiden är på 
den plats där ett äldre hus står och där det tidigare funnits ett något större hus, av husgrunden 
att döma.  
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Inledning 
Inom ramen för projektet Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen (SKAIK) har 
Västerbottens museum undersökt den ev. kapellplatsen RAÄ Lövånger 523:1 i Lövånger. 
Projektet omfattar Västerbotten på Svenska sidan och Österbotten på Finska sidan och 
består bl. a. av kunskaps- och arbetsutbyte länderna emellan. Under 2009 bedrevs 
arbetet i Lövångers socken då ett flertal forn- och kulturlämningar registrerades. Vid 
informationstillfällena framkom önskemål från Lövångers hembygdsförening om en 
undersökning av den förmodade kapellplatsen.  
 
Enligt uppgifter i FMIS har det på platsen påträffats ett järnkors samt skelettdelar av 
människa. Platsen är belägen i anslutning till den gamla prästgården och 2009 besöktes 
platsen inom ramen för projektet. Enligt den pensionerade prästen, som bor i 
prästgården, är det en mindre husgrund belägen nära prästgården som utpekats som den 
äldsta kyrkan. Denna lämning överensstämmer med det fotografi av platsen som finns i 
Lövångers sockens historia, del II sid 277. 
 

 
Fig. 1. Översiktskarta över Lövånger med vattenståndet för 1 000 år sedan samt relevanta lämningar.  

Undersökningens förutsättningar 

Undersökningsområdet 
Kapellplatsen Raä Lövånger 523:1 är belägen ca 700 m sydväst om Lövångers nuvarande 
kyrka och lokaliserad i svag sydöstsluttning i omedelbar närhet till nuvarande 
prästgården, fd kaptensboställe. Platsen är beväxt med gräs och småbjörk. Platsen heter 
”Berget” på dagens fastighetskarta men benämndes förr ”Kyrkberget” och berget är en ö 
vid 15 meter över dagens havsnivå. (fig. 1-2).  
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Fornlämningsbild 
Lövånger är ett av tre ångernamn i Västerbotten, dessa namn brukar hänföras till 
järnålder vilket indikerar en bebyggelse från denna tid. Det finns i dag inga kända 
lämningar från en sådan bebyggelse, men vid en undersökning av RAÄ Lövånger 508 vid 
byn Böle som genomfördes av arkeologiska institutionen 2003 framkom bebyggelse-
lämningar som kunde dateras till 1200 – 1400 tal. I fornminnesregistret finns även ett 
antal husgrunder/gårdstomter som uppges enligt tradition vara lämningar efter 
fiskarstugor. Dessa ligger i ett havsnära läge vid 15 meter över dagens havsnivå, vilket 
skulle innebära att de är från 500 e. Kr. Byn Selet, som ligger väster om Lövångers 
samhälle, har sex bondgårdar på den karta över Lövångers socken som upprättades 
1661. Namnet Selet bör ha tillkommit redan under järnålder eftersom byn ligger vi ett sel 
vid 20 meter över dagens havsnivå. 
 

 
Fig. 2. Fastighetskarta över Lövånger med 15 meterskurvan (blå linje) samt relevanta lämningar. Ur 
Fastighetskartan. 
 

Målsättning 
Då lämningen saknar beskrivning i FMIS har den uppmätts och beskrivits före 
undersökningen påbörjades. Undersökningens målsättning var att klargöra lämningens 
funktion genom att kartlägga och dokumentera fynd och lämningar på platsen. 
Dokumentationen har gett kunskap om lämningen, dess funktion och historiska 
sammanhang.  
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Metod 
Ett mindre schakt på 3 x 1m (schakt 1) lades över den del av husgrunden som 
framträdde tydligast. Schaktet förlades över grundens kant samt något utanför. 
Ytterligare en meterruta (schakt 3) förlades 3 m NV om schaktet. I  FMIS nämns att fynd 
av skelettdelar gjorts på platsen. I syfte att ev. loklisera en begravningsplats förlades en 
meterruta (schakt 2) 8 m SV om det 3 m långa schaktet, i ett område som var trädgård 
på 50-tals-ekonomen.  
 
Undersökningen genomfördes i lager om ca 5 cm, storleken på fynden innebar att 
sållning inte ansågs nödvändig. Fyndens läge markerades på ritning. Schakten inmättes 
med hjälp av avvägningsinstrument, latta och gradskiva. Schakten dokumenterades med 
foto och ritning i lämplig skala. 
 

 
Fig. 3. Schaktplan med undersökta ytor (rosa färg) samt den karterade husgrunden (orange färg). 

Resultat 
Anläggningsbeskrivning 
Husgrund 10 x 5 m (NV-SÖ) och intill 0,3 m h bestående av en terrassering i svag ÖSÖ-
sluttande tomtmark. Vid provstick med jordsond framkom matjord på terrassen samt i 
omgivande mark. Terrassen är belägen 6 m SV om prästgården, mellan terrassen och 
prästgården löper en äldre väg (NV-SÖ). 
Terrassen är beväxt med en björk, gräs och örter samt 2 äldre stubbar.  
 
Fynd 
I den matjordsblandade moränen i det 3 x 1 m långa schaktet framkom en bit kakel med 
grön glasyr (F1), kaklet kommer troligen från en kakelugn (muntlig uppgift A. Huggert). 
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Fyra keramikfragment med brun glasyr (F6) var möjliga att sammanfoga, de är sannolikt 
delar av en drejad kruka med glasyr på insidan. Ett fragment av ett keramikkrus med 
texten ”HERZ” (F2) påträffades (se nedan). Tre av fynden (F3, 5, 7) består av delar av 
kritpipor, två skaft samt ett fragment av huvudet. Ett flertal fragment av keramik 
(rödgods) bl a en bit av ett fat samt delar av ett öra och kantbitar (F4) påträffades. I hela 
schaktet framkom glasfragment från dricksglas, rektangulär plunta, en mindre flaska 
(F8) samt fönsterglas. I den meterruta som utgjorde schakt 3 påträffades en liten 
silverfärgad metallbjällra (F9). 
 
Vid undersökningen påträffades även obrända ben, tegelbitar och järnspikar varav en 
större bit tegel sparats som exempel på byggmaterial (F10). 
 

        
Bild 1. Grönglaserat kakel (Fnr 1).                                     Bild 2. Brunglaserad keramik (Fnr 6) 

 

       
Bild 3. Krusfragment med text (Fnr 2)                         Bild  4. Exempel på keramikformer (F4) 
 

 
Som nämnts ovan genomförs arbetsutbyte mellan Västerbotten och Österbotten i 
projektet SKAIK och veckan efter denna undersökning genomförts besökte vi arkeologer 
Österbotten. Våra finska kollegor hade ordnat vårt boende på gården Ruutinkartano 
som delvis har kvar inredning från 1800-talet. Vid frukosten observerades ett antal 
keramikkrus på ett mindre skåp och ett av dessa hade texten HETZOGTHUM NASSAU. 
Den bit som vi funnit vid undersökningen i Lövånger kom sannolikt från ett likadant 
krus, som innehållit mineralvatten från hertigdömet Nassau i Tyskland. Ett bra exempel 
på att samarbete kan tillföra ny kunskap! 
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Bild 5. Skåp med keramikkrus i Laihela           Bild 6. Texten på kruset i Ruutinkartano  
 
Dateringar 
Huvudparten av fynden kan hänföras till perioden 1700 – 1800- tal, vilket stämmer med 
tiden då området var kaptensboställe. Fragmentet med texten HERZ kommer sannolikt 
från ett krus som innehållit mineralvatten som exporterades från Tyskland under 1800-
talet. Inga fynd som tyder på en medeltida datering framkom. 
 

    
Bild 7. Delar av kritpipor (Fnr 3 , 5, 7).                    Bild 8. Exempel på glasformer (F8). 

Tolkning och utvärdering 
Den husgrund som traditionen utpekat som platsen för den äldsta kyrkan och som finns 
publicerad av Hallström i Lövångers sockens historia, del II sid 277 är rester efter ett 
portlider från 1700-talet.  
 
Inga fynd som kan hänföras till medeltid framkom vid undersökningen. De fynd som 
gjordes vid undersökningen var främst från 1700-1800-tal och bestod av rödgods, 
kritpipsfragment, glasfragment samt tegel. I samband med undersökningen framkom att 
de myntfynd, som nämns i beskrivningen, var från Carl XIV Johan och därmed 1800-tal. 
Under 1700-talet fanns ett officersboställe på platsen och bosättningen bestod av ett 
flertal byggnader i fyrkant. Enlig en karta som Anund Lindholm, Lövångers 
hembygdsförening, hade utgjorde platsen för undersökningen ett portlider. Vissa av 
fynden av dricksglas och glasplunta samt importerat mineralvatten tyder på att 
invånarna haft större ekonomiska resurser än en vanlig bonde. 
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Det bästa läget för en kyrka under medeltiden är på den plats där ett äldre hus står och 
där det tidigare funnits ett något större hus, av husgrunden att döma.  

Förmedling 
Platsen för undersökningen ligger inom gångavstånd från Lövångers skola och lärare 
informerades om när och var utgrävningen skulle genomföras. Gensvaret blev stort och 
fyra klasser från låg-, mellan- och högstadiet besökte undersökningen och fick veta mer 
om traktens historia och hur arkeologer arbetar. Pressmeddelade om undersökningen 
hade skickats ut från Västerbottens museums informatör och en journalist från Norran 
intervjuade arkeologer, hembygdsföreningen samt en äldre dam som växt upp på platsen. 
(se Bil. 6). 
 

 
Bild 9. Skolklass på besök. 
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Bilaga 3. 

Fyndlista RAÄ 523:1Lövånger 
 
Fnr Material Antal Längd Bredd Tjocklek 
1 Grönglaserat kakelugnsfragment 1 50 33 11 
2 Fragment av krus med text ”HERZ” 1 42 25 5 
3 Skaft kritpipa 1 28 7 7 
4 Keramikfragment fat, öra, kantbitar 7    
5 Fragment kritpipshuvud 1 25 9 3 
6 Keramikfragment med brun glasyr 4(1) 52 56 5 
7 Skaft kritpipa 1 70 7 7 
8 Glasfragment exempel på former 10    
9 Metallbjällra 1 24 25 25 
10 Tegel, exempel på byggmaterial 1 100 85 38 
 
 
 
 
 



Bilaga 4. 

VBM_DB 289 
Fotolista RAÄ nr 523:1 Lövånger 
 
Fotonr Motiv Taget från Fotograf 

1 Husgrunden före avtorvning SÖ BA 
2 Husgrunden före avtorvning NÖ BA 
3 Schakt 1 med Anund Lindholm SÖ BA 
4 Schakt 1, ruta 1 efter rensning NÖ BA 
5 Schakt 1, ruta 2 efter rensning NÖ BA 
6 Schakt 1, ruta 3 efter rensning SV BA 
7 Schakt 3 efter rensning SÖ BA 
8 Schakt 3, NV profil SÖ ES 
9 Schakt 3 efter rensning SÖ ES 
10 Schakt 3 efter nedgrävning 10 cm SÖ ES 
11 Schakt 1, profil ruta 3 SV BA 
12 Schakt 1, profil ruta 2 SV BA 
13 Schakt 1, profil ruta 1 SV BA 
14 Prästparet bjuder på fika SÖ ES 
15 Fynd nr 1  BA 
16 Fynd nr 2  BA 
17 Fynd nr 3, 5, & 7  BA 
18 Fynd nr 4  BA 
19 Fynd nr 6  BA 
20 Fynd nr 8  BA 
21 Fynd nr 9  BA 
22 Finskt skåp med krus  ES 
23 Krus med text ”Herzogthom Nassau”  ES 
24 Skolklass på besök NÖ BA 

 
 
 
 



Bilaga 5. 

Fotokarta RAÄ nr 523:1 Lövånger 

            
Foto nr VBM DB 289:1          Foto nr VBM DB 289:2                  Foto nr VBM DB 289:3 
 

         
Foto nr VBM DB 289:4           Foto nr VBM DB 289:5                  Foto nr VBM DB 289: 6 
 

         
Foto nr VBM DB 289: 7         Foto nr VBM DB 289: 8                 Foto nr VBM DB 289: 9 

 

         
Foto nr VBM DB 289:10          Foto nr VBM DB 289:11                 Foto nr VBM DB 289:12 
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Foto nr VBM DB 289:13           Foto nr VBM DB 289:14                   Foto nr VBM DB 289:15 
 

         
Foto nr VBM DB 289:16     Foto nr VBM DB 289:17            Foto nr VBM DB 289:18 
 

         
 Foto nr VBM DB 289:19     Foto nr VBM DB 289:20            Foto nr VBM DB 289:21 
 

         
Foto nr VBM DB 289:22          Foto nr VBM DB 289:23                        Foto nr VBM DB 289:24 
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Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00. 

info@vbm.se 

www.vbm.se 

 

 

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen 
Skogens KulturArv I Kvarkenregionen (SKAIK) är ett 

EU-projekt inom ramen för Botnia Atlantica-

programmet. 

2009 genomfördes inventeringar i Lövångers socken 

på den svenska sidan oc h i Laihela kommun  i 

Finland. I samband med inventeringarna 

informerades ortsbor och skogsägare om forn- och 

kulturlämningar. 

 




