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Administrativa och tekniska uppgifter  
Västerbottens museum Dnr  240/04 
Länsstyrelsen Dnr  431-8299-2004 
Landskap    Ångermanland 
Län    Västerbotten 
Kommun   Bjurholm 
Ort   Agnäs 
Fastighet   Agnäs 12:1 och 7:1 
Socken   Bjurholm 
Raä nr   Bjurholm 295:1 
Undersökningstyp  delundersökning/forskningsundersökning 
Datering    medeltid, AD 1400 
Meter över havet  101-102 möh 
Kartblad   20J 7d NO/20973 
Koordinatsystem   fristående 
Koordinater 7088550/707857 (SWEREF 99TM) 
Exploateringsyta   ca 70x50m  
Undersökt yta   21,5 m2 
Fältarbetsledning  Åsa Lundberg och Anders Huggert, VBM. 
Övrig personal   Ellinor Johansson, Dag Lantz 
Övriga lokala insatser Esko Matkaselkä, Thorsten Eriksson, Lars Erik Öberg, 

Alf Roland Johansson 
Fältarbetsperiod   2004-09-01–09-03. 2004-10-22. 2006-09-26–09-28. 
Dagsverken planering  2  
Dagsverken i fält   2004: 9. 2006: 12. 
Dagsverken fyndhantering  2  
Dagsverken rapport  15  
Digitalt mtrl och övrig dokumentation förvaras vid Västerbottens museum 
Foto    Digitalt fotonr efter system i Vbm:s fotoarkiv 
Fynd med Fnr 1-47. Förvaras i Västerbottens museum i avvaktan på 

fyndfördelning från Riksantikvarieämbetet.  
 

 
 
Fig 1. Agnäs ligger 30 km N om kusten vid Nordmaling 
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Sammanfattning 
2004 0ch 2006 undersöktes en gårdslämning, Raä 295:1, Bjurholms sn, med anledning av ett 
intresse hos invånare i Agnäs by att få veta när gården beboddes. Undersökningens syfte var 
därför att hitta daterbart material för att kunna fastställa dess ålder. Medel för undersökningen 
söktes av byamännen i Agnäs. 
En provruta undersöktes invid grunden efter en smedja och en profilruta genom bostadshusets 
mullbänksvägg. En mindre yta invid en hålväg undersöktes efter att sondning visat på 
grundstenar på jämna avstånd. Totalt undersöktes 21,5 m2. Fyra kolprover insändes och gav 
datering till medeltid, främst tidigt 1400-tal. 
En fosfatkartering utfördes 2006 och områden med höga fosfater fanns vid bostaden och i 
dess närhet. Vid smedjan 50 m söder om bostaden var fosfathalten låg. En kolmila upptäcktes 
liksom troliga åkerytor. En makroanalys från ett avfallslager visade förekomst av korn och 
tröskrester samt rikligt med ogräset åkerspergel vilket tyder på mager jord. Även 
fragmentariskt benmaterial fanns och bland dessa kunde svin, gräsätare, fisk och fågel 
identifieras.  
Invid en tidigare restaurerad smideshärd fanns rikligt med järnbitar och enstaka slaggskållor 
samt en smidestång tillvaratagen 1975. Övriga fynd i området var spikar, hästskor, 
kopparsmältor och tegel. 
 
Gårdslämningen vid Gammstranna är en välbevarad 1400-talsmiljö som inte har skadats av 
skogsbruk eller annan markanvändning. Den har inte heller brukats som bostad under senare 
tid varför gårdsstrukturen har kvar sin ursprungliga medeltida form. Här finns bostadshuset 
med två rum och källare, en kompost invid huset samt ett möjligt fähus. 50 m söder om huset 
finns en smedja, en större smideshärd och en mindre härd i form av en stenring. Till gården 
hör även en hålväg upp mot gården samt en kolmila. Analyserna visar på kornodling men 
dåligt gödslad mark, viss djurhållning samt jakt, fångst och fiske. En tradition om en grav 
tillhörande gården finns och platsen besiktades 2015. Smidestest av järnets kvalitet har också 
utförts av en smed i byn. 
 	  

Inledning 
Undersökningarna av fornlämning Bjurholm 295:1 föranleddes av att föreningen Agnäs bästa 
samt Agnäs byamän önskade att platsen Gammåkern (alt Gammstranna/Gammåkersogan) 
skulle undersökas för att fastställa åldern på de två husgrunder som finns här. 
Bebyggelselämningarna har av tradition ansetts vara ursprunglig plats för Agnäs by. 
Västerbottens museum tillfrågades om möjligheterna att hjälpa till och då medeltid var en av 
de förhistoriska perioder som särskilt studerades var ett samarbete av intresse. Agnäs är den 
äldsta byn i Bjurholms sn och en av de byar som beskrivs i Gärder och hjälper anno 1535 
men den hörde då till Nordmalings sn. Enligt 1550 års skattelängd hade byn fyra hemman. På 
den äldsta kartan från 1646 finns inte gården markerad varför den sannolikt hade övergivits 
dessförinnan.  

Undersökningen 2004 bekostades av EU-medel (15 000), Mål 1, projekt SIKU (Små 
Inlandskommuner i Utveckling) med projektägare Bjurholms kn. Medlen söktes av 
föreningen/byamännen till analyser, konservering och övriga kostnader. I och med att 
resultaten från år 2004 blev mycket goda söktes nya medel av byamännen vilket beviljades 
för år 2005 (30 000 från SIKU) och 2006 (50 000 från Stad och Land).  
Lönemedel för två antikvarier bekostades av Västerbottens museum. Dessutom har 
Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet utfört fosfatundersökningar och MS, 
bekostad av projektet men också delvis som universitetsutbildning. 
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s 
Fig 2. Karta över Öre älvs sträcka från Tallberg till Agnäs. Fornlämning 295:1 markerad med röd punkt nordväst 
om byn Agnäs.  

 

Undersökningensområdet 
Topografi och fornlämningsbild 
Fornlämningen ligger vid den meanderrika Öre älv, på västra sidan av en innerkurva inom 
den sträcka av älven som har flest meanderslingor och korvsjöar. Marken består av 
lätteroderat älvsediment av fin sand. Större stenar saknas helt. Området är idag skogbeväxt 
plan mark med blandskog, blåbärsris och ställvis höga örter. Spår av tidigare meanderslingor 
med sandbankar och mindre vattensamlingar finns i området. Odling har förekommit under 
modern tid i närområdet. 
Inga stora meanderförändringar har förekommit vid platsen under den aktuella perioden från 
medeltid och till idag vilket också gjort att boplatsen bevarats. (Muntlig uppgift Mauno 
Lassila, naturgeograf) 

I samband med visning av grävningen lämnades uppgifter om att en gravplats tillhörande 
gården var känd av en ortsbo. Gravplatsen ligger på samma meandernäs som gårdstomten. 
2015 besöktes den förmodade gravplatsen. Se beskrivning sid 16. 
Inga övriga fornlämningar eller fyndplatser finns registrerade i närområdet. Inom Agnäs by 
finns två fyndplatser, Raä 14, bryne och Raä 15, bifacial spets av kvartsit samt torplämning 
Raä 407. 
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Fig 3. Ortofoto Öreälvens medandrande lopp vid boplatsen Raä 295:1 – markerad med blått. 

Tidigare undersökningar  

Inga tidigare arkeologiska undersökningar har utförts på Raä 295:1. Dock har platsen varit 
föremål för undersökningar av lokalhistoriskt intresserade ortsbor. En av dessa, Tore Nilsson, 
predikant och riksdagsman, intresserade sig för platsens historia. Han skrev en artikel i 
Västerbottens Kuriren 1975 (bilaga 4) om platsen som i folkmun kallas byns äldsta 
bebyggelse och hänvisar här till äldre bybor som hävdar att ”de ännu vid senaste sekelskiftet 
sett stockar multna där husens väggar legat”. Man har även uppgifter om att där funnits minst 
två timmerbyggnader, en smedja och en bastu som brunnit och att man sett tydliga kolrester 
efter grunderna. Nilsson fann också vid den större av härdarna en smidestång som 
överlämnades till museet. Smideshärden ”restaurerades” av Nilsson. I den källargrop som 
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finns mellan två spisrösen i husgrunden hade även grävning företagits och blottat ett antal 
raka stenar.  
Tore Nilsson anmälde fynden till Västerbottens museum 1982 vilket samma år föranledde en 
besiktning på plats av museichef Anders Huggert (Dnr 426/84) som meddelade fyndet till 
Riksantikvarieämbetet.  En förnyad och noggrannare besiktning gjordes i maj 1984 (Dnr 
457/84) av A Huggert och LO Sandström då två husgrunder och två härdar dokumenterades.  
Besiktningsrapporten sändes till Riksantikvarieämbetet (Dnr 461/84) och registrerades 
därefter som fornlämning nr 295 i Bjurholms sn. 

Utrednings-‐	  och	  förundersökningsresultat	  	  
Inför undersökningen studerades äldre kartor och dokument. I skattelängden Gärder och 
hjälper från år 1535 finns Agnäs registrerad som byn Annes med fyra åbor. De fyra som 
nämns är Lasse, Jon, Margarete husarm och Sigrid husarm. Endast självägande bönder angavs 
varför fler boende har funnits i byn (Agnäs – historien om…2004: s 13). År 1542 finns tre 
åbor och därefter två under några år framåt. (muntligen Carl Szabad, Sveriges 
släktforskarförbund). Studier av historiska kartor från 1646 över Agnäs (Stenflyft) samt 
Spoles karta från 1698 (Agnäs – historien om…2004. sid 51 och 57) visar att ingen gård finns 
markerad på dessa kartor varför den bedöms vara övergiven före 1646. 

 
Fig 4. Utsnitt från Spoles karta. Boplatsens läge är vid meanderslingan i övre vänstra hörnet. 

 
Målsättning  
Målet med den begränsade undersökning som gjordes 2004 var att översiktligt dokumentera 
lämningarna och leta daterbart material för att komma fram till en säker datering av 
bosättningen. Sökta medel var därför främst avsedda att användas för dateringar, 
analyskostnader och eventuella konserveringskostnader. Den fortsatta undersökningen 2006 
hade som mål att identifiera fler husgrunder utifrån fosfatkarteringen utförd av 
Miljöarkeologiska laboratoriet, samt utifrån de uppgifter som fanns om äldre personer som 
känt till att man på platsen hade sett fyra husgrunder.  
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Metod 
2004 års grävning: Kartering av området med lokalt koordinatsystem. Inga höjdmätningar 
gjordes. Mindre ytor valdes för undersökning i syfte att hitta daterbart säkert material, dels 
vid smedjan och dels en profil genom norra väggen i bostadshuset. Sökning med 
metalldetektor genomfördes för att även hitta daterbara föremål av metall. Makrofossilprov 
togs i avfallshögens östra del invid bostadshuset. Fosfatprover insamlades i husets två rum för 
att jämföra dessa inbördes. 
2005: inga undersökningar utfördes. Medel söktes istället för analyser av kol, ben, fosfater 
inne i huset, makrofossilanalyser, analys av metaller och geomorfologiska analyser. 
2006: Fosfatkartering av MAL samt undersökning av fyra ytor A-D som utifrån 
fosfatanalysens resultat kunde tänktas vara anläggningar tillhörig gården. Den större ytan A 
identifierades genom sondning som visade ett antal stenar vilka bedömdes vara möjliga 
grundstenar till en byggnad. Ett kolprov från kolmilan insamlades. 
 
Provtagning och analyser 
   
Fosfatanalys av husgrundens golvytor: 2004 insamlades 10 jordprov från de två rummen i 
boningshuset samt ett från avfallshögen. Avsikten var att bedöma om ett av rummen använts 
för djur på gården då inga spår efter en ladugård fanns. En tydlig skillnad i fosfatvärden 
mellan golven skulle kunna antyda det. Proverna analyserades vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Umeå av Birgitta Olsson. Provsvaren visade att ingen tydlig skillnad 
mellan golvytorna framträdde. Provet från avfallshögen visade mer än dubbelt så högt 
fosfatvärde jämfört med golvytornas högsta värden. Bilaga 5 

C14-analyser: Ett antal kolprover tillvaratogs och ett urval sändes till Ångströmslaboratoriet i 
Uppsala. Tre av proverna gav en datering till tidigt 1400-tal och ett prov (näver) gav en yngre 
datering. Bilaga 2  
Metallurgisk analys: En kopparhaltig smälta funnen i en provgrop vid smedjan insändes för 
analys till Analytisk kemi, Kemiska institutionen, Umeå universitet. En preliminär analys 
gjordes som visar huvudsakligt innehåll i smältan. Enligt svar från kemist Erik Björn bestod 
smältan till 95% av ren koppar,  dvs ej någon form av legering. Övriga 5% kunde ej 
detekteras utan en mer omfattande analys vilket inte ansågs nödvändigt. Bilaga 6 

Arkeobotanisk samt vedanalys: Ett jordprov i tre lager togs från kompostens östra ytterkant 
och har analyserats arkeobotaniskt av Stefan Gustafsson och vedanalytiskt av Erik 
Danielsson. Analyserna gav intressanta resultat vad gäller odling och bördighet på platsen. 
Provet togs från en 20x30 cm stor yta och kulturlagret var ca 15-20 cm tjockt. Det översta 
lagret innehöll inga spår av växter eller ben. Det mellersta- och bottenlagren innehöll lika 

mängder förkolnat växt-
makrofossil. Av sädesslag fanns 
säkra spår av skalkorn samt 
osäkra spår av havre och råg vilka 
bedömdes kunna vara från vilda 
växter. Av ogräs hittades 
svinmålla i små mängder och 
åkerspergel i större mängd samt 
enstaka penningört. 
Bild 1. Provtagning i avfallshögen. Foto 
Åsa Lundberg. 
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Åkerspergel indikerar att marken är näringsfattig och dåligt gödslad. Övrigt material var starr 
och gräs samt hallon. I provet fanns även ben, kol och bränd lera. Analysen av ved, dvs 
träslag, visade att i mellanlagret var en jämn fördelning av gran, björk och tall medan 
bottenlagret hade stor övervikt av tall och en liten del björk. Gran saknades. Rapport 2005, 
bilaga 7 

Osteologisk analys: Benmaterialet i jordprovet sändes till Osteologiska forskningslaboratoriet, 
Stockholm och analysen utfördes av Carina Olson. Materialet bestod endast av små brända 
benfragment och den totala mängden var 353 fragment som tillsammans vägde 23,8 gram. 
Samtliga ben utom två i mellanlagret kunde endast bestämmas till djurklass. Merparten är 
däggdjur som gräsätare eller gnagare. Fiskfragmenten är 14 st och mört och abborre kunde 
identifieras. 4 ben är från fågel. I bottenlagret fanns några större ben varav ett var från 
skuldran av ett svin. Övrigt var ben från stor och liten gräsätare. Rapport 2005, bilaga 8 
Fosfatkartering och analys: Miljöarkeologiska Laboratoriet vid Arkeologiska institutionen, 
Umeå universitet, genomförde i maj-juni 2006 en fosfatkartering av fornlämningsområdet. 
Karteringen utfördes som seminarieuppgift för elever. Totalt karterades 2 ha, omfattande 251 
provpunkter inom fornlämningens avgränsning samt områden norr och öster därom. Vid 
karteringen upptäcktes åkerytor, en kolbotten samt en möjlig väggvall. Provanalyserna anger 
fosfathalt, dvs organiskt material i marken samt magnetisk susceptibilitet vilket visar om ytan 
upphettats mer än normalt t ex i härdar. Höga fosfatvärden uppmättes vid bostadshuset och 
komposten samt sydöst om huset där undersökningar gjordes senare under hösten. Även 
mindre områden väster om huset och söder om smedjan i större fält hade förhöjda värden. 
Området mellan gårdstomten och smedjan hade låga värden vilket kan tyda på att man 
undvikit att lägga byggnader och aktiviteter nära smedjan. I norr och öster har sannolikt 
sentida odling bedrivits. Magnetismen i marken är svårtydd med oregelbundet förhöjda 
värden som inte alltid är tydligt kopplad till exempelvis smedja eller härdar där eldning skett. 
Rapport 2006. Bilaga 9 
Geomorfologi: För att analysera området i syfte att se spår i naturen som kan bidra till 
kunskap om aktiviteter vid tiden för bosättningen inbjöds Kerstin Abbing och Rolf Zale, Dep 
of Ecologi och Environmental Science, Umeå universitet. De har bl.a. studerat kartor från 60-
talet som visar åkrar och avverkningar samt kartor som visar förändringar av älvens 
sträckning. Undersökningsområdet är relativt homogent och uppvisar inte så många 
morfologiska variationer men i den sydvästra ytterkanten finns en försänkt mossbeväxt yta 
som med stor sannolikhet kunde konstateras vara påverkad av människor. En möjlig aktivitet 
kan vara brytning av torv för taktäckning eller för att täcka kolmilan.  
Smidestester: Smidesprov har 2016 utförts av smeden Sebastian Reichlin, firma Agnäs nya 
smedja, på två bitar järn från området invid smideshärden. Separat rapport 2016 Dnr 452/15 
 

Resultat 
”Gammåkerns” gårdslämning består av fem synliga anläggningar; A1- en husgrund med två 
spisrösen. 50 m S om denna är A4 - en husgrund/smedja med stensatt vägg och smideshärd 
och ca 3 m V om smedjan är A3 - en mindre härd avgränsad av runda stenar samt 12 m NV 
därom är A2 - en större härd, restaurerad, med smidesslagg och större stenar. Inom området 
som bedöms ingå i gårdstunet, ca 70x50 m stort, är även A7 - en hålväg upp mot gården. 
Vägen var bruten genom ett 2-4 meter högt hak ursprungligen från en äldre vattenfåra eller 
större flöde orsakad av en genombrytning mellan två meanderslingor i äldre tid.  
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I samband med fosfatkarteringen upptäcktes även åkerytor samt ytterligare två anläggningar; 
en kolbotten efter en mila, A6, och fem grundstenar, A5, som antyder att en byggnad stått 
direkt väster om hålvägen.  

Gårdsytan är helt plan från vattenfåran i norr och söderut fram till smedjan. Marken är beväxt 
med tall, gran och enstaka björk samt blåbärsris och mossa. Av google earth-sökning bedöms 
höjden i området ligga på 101 m ö h. 

 
Fig 5: Planritning Raä 295:1. Undersökningsområdet som motsvarar gårdstunet.  

 

Tre dateringar ger dateringen tidigt 1400-tal, dels ett förkolnat korn från makroprovet i 
avfallshögen, barr från kolmilan samt en förkolnad kvist i rutan vid smedjan.  

Makrofossilprovet visar på kornodling och även tröskrester samt ogräs som antyder en dåligt 
gödslad mark. I provet fanns även benrester och analysen visar på förekomst av svin, 
gräsätare, fågel och fisk. 
Fynd av hästskor och hästskosöm visar att man hade häst. Övriga fynd är spik, metallbitar, 
slagg och tegel.  
 
Anläggningar	  

A1: husgrund till boningshus 
I den norra delen av platån, intill en torrlagd 3-4 m djup sänka ligger grunden efter ett hus. 
Väggsidorna består av jordvallar s.k. mullbänk, som är ca 10-20 cm hög och 0,25-0,3 m bred. 
Mullbänken är tydlig i den norra långsidan, i den västra kortsidan, samt i delar av husets 
västra sydvägg och östra kortvägg. I de västra vägghörnen är avtryck efter större rektangulära 
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hörnstenar som avlägsnats. Huset har varit indelat i två rum, avdelat av ett ca 4 m brett 
mittparti med källargrop. Ett spisröse finns i varje rum, placerade mitt emot varandra, i det 
NÖ hörnet respektive i det NV hörnet av rummen.  
 
Husgrundens yttermått är 16 x 6 m. Det östra rummets innermått är 5 x 5,5 m och det västra 
är 6 x 5,5 m. Två spisrösen, ett i varje rum, är uppbyggda av natursten och de är 2,5-3m stora 
och ca 0,4 m höga. Mellan dessa två spisrösen är i mittpartiets norra sida en källargrop som 
under senare år har skadats av grävning. I gropens botten som är 1,2 m under markplan, är ett 
antal naturstenar synliga. 
I husgrunden undersöktes år 2004 ett 1,4 m långt och 0,5 m brett schakt över det västra 
rummets norra väggsida. Mullbänken bestod av rostfärgad fin mjäla, 0,45 m bred vid 
markytan och 0,25 m bred i övre kanten (fig 7). Mjälan var nedtryckt en bit under markytan 
av väggtimrets tyngd och den totala tjockleken var 17 cm. Under mjäla-lagret var ett smalt 
sot- och kollager som följer hela markytan och under denna är normal podsolprofil. Ett 5 cm 
tjockt kulturlager med brungrå färg finns på ömse sidor mullbänken direkt under humuslagret. 
Inget säkert daterbart hittades och inga övriga undersökningar gjordes i golvytan.  
 
 

 
 
Fig 6. Plan över bostadshuset A1, grundstenar A5 och avfallshög A8 (x markerar fyndplatser) 
 
Med metalldetektor undersöktes ytorna inne i huset och direkt utanför husgrunden. 6 spikar 
återfanns ytligt och tillvaratogs. I husgrundens två rum tillvaratogs även jord för 
fosfatanalyser för att med enkel analys konstatera om någon skillnad fanns vad gäller 
fosfathalt mellan rummen. Resultaten visade dock inte någon skillnad som skulle kunna 
antyda att de använts för olika ändamål. 
Vid provtagningen visade det sig i husets östra rum finnas rikligt med tegelkross i marken 
vilket kan tolkas som att det byggts senare än det västra. 
En äldre skylt på platsen hade placerats intill spisröset och stöttats med sten från platsen. Vid 
städning av skyltplatsen framkom en bit tegelsten som tillvaratogs liksom en tegelsten vid 
spisröset.  
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Fig 7. A1 Profil genom norra väggen, mullbänk. Ritning Å Lundberg. 
 
A2: smideshärd 
Smideshärden är tidigare ”återuppbyggd” av en ortsbo innan platsen registrerades som 
fornlämning. Den är nu 1,5x1,2 m stor (V-O), och 0,3 m hög. Smideshärden är byggd av 
natursten och slagg och i härden finns även en slaggskålla som är 13 cm i diameter och 7 cm 
tjock. På en yta av 1,5 m runt smideshärden ger metalldetektorn utslag liksom på ett 10-tal 
stället något längre ut. En av dessa, norr om härden, valdes ut och en mindre yta avtorvades 
och smidda järnbitar samt slagg påträffades direkt under torven. Delar av järnbitarna 
insamlades. Övrigt lämnades kvar på platsen som sedan återställdes. 
Tidigare har i samband med ”amatörundersökningen” en skålla och en tång tillvaratagits. De 
förvaras i länsmuseet.  
2015 ansöktes om att få hämta in bitar av de kvarlämnade järnbitarna för att smeden Sebastian 
Reichlin, Agnäs nya smedja, skulle kunna undersöka järnets kvalitet med syfte att bedöma om 
det lämnade järnet är kasserat pga dålig kvalitet eller om det är av god kvalitet. Med 
metalldetektor detekterades två mindre bitar järn från ett ställe 0,5 m N om smideshärden. 
Området har sannolikt tidigare varit omrört i samband med att man restaurerat härden. Separat 
rapport Dnr 452/15. 
 

 
Bild 2. Smideshärden A2. 
Restaurerad av ortsbo på 70-
talet. Foto Karin Engman 
 

 
 
Bild 3. Smidestång funnen vid 
härden. Foto Anders Björkman, 
VBM. 
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A3: härd 
Ca 3 m V om smedjan är en liten rundoval härd bestående av en cirkel av stenar 20-30 cm 
stora. Härden är 1 m i diameter och endast några cm hög. Vid sökning med metalldetektorn 
noterades inga utslag i eller intill härden. Härden undersöktes ej. 
 
A4: husgrund- smedja 
Husgrunden är belägen 50 m rakt söder om grunden till bostadshuset. Husgrunden är 4 x 4 m 
stor och väggarna är uppbyggda av ett lager stenar upp till 0,6 m stora. I husgrundens 
nordöstra hörn är en 2 x 2 m stor ässja av natursten. Öppningar i väggarna finns mot öst 
mellan härden och sydväggen samt även i sydväggens västra del. Ovanpå den västra väggens 
stensyll låg en halvt multnad stock. 
Husgrunden har tolkats som en smedja vilket också bekräftades av sökning med 
metalldetektorn som gav utslag i härden och utanför denna.  
En 1x0,5 m stor ruta (x195 y400) undersöktes direkt utanför smedjans östra vägg då 
metalldetektorutslag visade höga värden här. 
 

 
Bild 4. Stengrund efter smedja A4. 1x0,5 m stor provruta utanför smedjans vägg undersöktes av A Huggert.  
Från SO. Neg.nr K7099:17 Foto Å Lundberg.  
  
Beskrivning ruta x195 y400 (1x0,5m)  
Under ett 5 cm tjockt lager förna, mossa och lingonris fanns ett 8-10 cm tjockt kulturlager 
ovanpå orörd mo-mjälamark. Kulturlagret var brunaktigt och svartfärgat och innehöll partier 
och skikt med sot och kol. Lagret innehöll 6 liter skörbränd sten, 0,1-1,0 dm stora. Det fanns 
även smulstensskikt i lagret. I rutans NV del samt på ytterligare ett par ställen var kulturlagret 
mer ljust brunaktigt (beige) där kunde även märkas en grön anstrykning och just där låg 
klumpar av smält koppar. I kulturlagret fanns här och var bitar av tegel och bränd lerklining 
samt även en bit bränt ben och en bit slagg.  
 
A5: grundstenar till byggnad.   
Direkt sydöst om bostadshuset lokaliserades ett antal flata stenar fram genom sondning. Tre 
stenar i rad utgjorde en sannolik bredd på en byggnad, ca 6 m. Ytterligare två stenar i linje 
med de två yttersta hittades med sond men endast ytan över de tre i rad torvades av (fig 8). 
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Avstånden mellan de tre grundstenarna var 2,10 m respektive 3,5 m. Den mittersta stenen var 
djupare nedsjunken i marken. Ytorna med detekterade metallfynd grävdes ner ca 5 cm, övriga 
ytan rensades endast. Jorden är stenfri mo-mjäla/fin sand och 3-5 bleke med mindre 
kolmängder direkt under torven. I västra delen fanns cm-stora tegelbitar. Hästskosöm, 
spikhuvud, spik och järnbit samt en bit skiffer påträffades. Norr om stenraden fanns 
ytterligare två grundstenar; 25x30 och 30x40 cm, den senare med plan ovansida. Även en 
grop efter en möjlig grundsten låg i linje med en väggsida. 
 

 
 
Fig 8. Planritning över område med flata grundstenar samt fynd av bl a hästskosöm. Även benämnd Yta A. 
 
A6: kolmila 
I samband med miljöarkeologernas fosfatkartering över en större yta påträffades ett kolrikt 
område som tolkades som en kolbotten. Exakt yta har ej uppmätts. Ett kolprov togs i 
anläggningens botten bestående av granbarr från understa lagret. Provet insänt till 
Ångströmslaboratoriet. 
 
A7: hålväg 
En väg skär igenom haket från det lägre parti i norr som utgör en äldre vattenfåra. Vägen går i 
nordsydlig riktning längs med de framtagna grundstenarna, anläggning A5, och bedöms 
därför vara samtida med bebyggelsen då den lagts utanför de byggnader som hör till gården. 
Vägen uppmättes ej mer exakt. 
 
A8: avfallshög.  
Ca fem meter söder om husgrunden är en svagt förhöjd yta med höga örter vilket avviker 
något från omgivande ytor. Vid provstick framkom ett kulturlager med svart jord som tydde 
på att man här lagt sitt avfall från bostaden. Ett jordprov samlades in från östra sidan av 
avfallshögen. Exakt avgränsning av kompost/kulturlagret uppmättes ej. 
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Bild 6. Vy över husgrunden A1 från östra 
kortsidan. Närmast till höger är spisröset i östra 
rummet. Foto Karin Engman 

 
Bild 5. Hålväg sannolikt tillhörande den medeltida gården. Foto Karin Engman 
 
Provrutor 

 
Ruta X228 Y407 Även kallad yta D 
Efter avtorvning framkom två stenar, 
ett ytligt kolstråk samt ben. Stenarna 
var 10 resp 20 cm stora. Benen var 
mycket små och sköra och samlades 
in med jord för att kunna plockas in. 
Rutan grävdes ner till 5 cm. 
 
 
 
 
 
 
Fig 9. Ruta x228 y407 

ç 
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Ruta x230 y420-421 (v halvan)  Även benämnd yta B. 
Under torven var ett lager 4-8 cm bleke av fin sand med enstaka kolfragment och rödbruna 
färgningar och därunder gulare sand. I rutan fanns en skörbränd sten. En halv hästsko 
påträffades på 3 cm djup i södra kanten av ruta x230 y421 samt några tegelbitar och 
smidesslagg. Rutan grävdes ner till10 cm.  
 
Ruta x231-232 (s halvan) y410  Även benämnd Yta C. 
I rutan fanns endast 2 stenar, till formen fyrkantiga och platta 10x15 cm resp 15x20 cm. 
Rutan grävdes ner till 5 cm.  
 
Fynd	  

Sammantaget påträffades 11 järnspikar, två halva hästskor och 5 hästskosöm. Dessutom 
insamlades flera järnbitar, t ex en möjlig mejsel invid smideshärden och från husgrunden togs 
två tegelstenar. Totalt tillvaratogs 47 fynd. Metallfynden har konserverats av Skellefteå 
museum samt av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Se fyndlista, bilaga 1.  

 

 
 

 
Bild 7, 8 och 9. Två halva hästskor, en bottenskålla från 
smideshärden samt tre spikar efter konservering. Foto Anders 
Björkman. 
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Dateringar	  

Fyra koldateringar insändes för analys. 2004 daterades en förkolnad kvist från provrutan vid 
smedjan (Ua-23257) samt en bit näver från komposten (Ua-23256). Kvisten gav en datering 
till 1425-1485. Näverbiten gav en vid datering mellan 1500-1600-tal. Ett förkolnat sädeskorn 
från korn ur makroprovet i komposten insändes 2005 (Ua-23964) för analys vilket gav 
dateringen 1402-1439. 2007 daterades ett prov av kolade årsbarr från gran i kolmilan (Ua-
33387) vilket gav en datering till tidigt 1400-tal med största variation mellan 1410-1480.  
 

Besiktning av plats med tradition ”gravplats tillhörande bosättning Raä 295” 
Den 29 juli 2015 besiktades platsen som enligt en berättelse var en begravningsplats för 
bosättarna på gården på fornlämning Raä 295. Berättelsen som ortsbor förmedlade var att 
barn varnats för att gå dit eftersom det var en gravplats. Platsens läge angavs av Alf Roland 
Johansson, Agnäs, vars mor kände till historien och platsen. Fastighet Agnäs 7:1. Koordinater 
N 7088278 E 707655 (SWEREF 99TM). 
 

 
Fig 10. Plats för gravar enl tradition. Ortofotokartor från 60-talet visar på öppna ytor NO och S om platsen för 
”graven”.   
 
Den beskrivna gravplatsen ligger ca 300 m SSV om medeltidsgården Raä 295 och ca 25 m 
syd det sydvästra hörnet av en tidigare uppodlad åker. ”Gravplatsen” består av en markant 
kulle/förhöjning i skogslandskapet, 14 m lång i SO-NV riktning och 4-5 m bred. Kullen är ca 
2-2,5 högre än omgivande ytor. Landskapet visar här spår av äldre meandringar och kullen ser 
ut att höra samman med en låg, långsträckt och smal förhöjning i marken och därmed naturlig 
men ändå tydligt avvikande i landskapet. Hela kullen är beväxt med harsyra, mossa och höga 
örter vilket gör att den färgmässigt avviker i omgivningen. I var ände av kullen växer en tall 
och båda förefaller vara mycket gamla. I övrigt beväxt med gles skog av tall, björk och 
enstaka gran. Inga markeringar eller former som antyder gravar kan ses på kullen. 
Metalldetektor har inte testats på platsen. 
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Bild 10. ”Gravplatsen” 
består av en avlång 
kulle ca 14 m lång. Den 
är beväxt med harsyra, 
mossa och höga örter. 
Foto Åsa Lundberg. 

 
 
Tolkning och utvärdering 
Fornlämning Bjurholm nr 295 i Agnäs by, Bjurholms sn och kn, är en mycket välbevarad 
gårdslämning från tidigt 1400-tal. Inga större markingrepp har utförts sedan gården övergavs. 
Endast mycket begränsade undersökningar utfördes 2004 och 2006 i form av provrutor invid 
smedjan, över boningshusets vägg samt en mindre yta direkt väst om hålvägen och sydöst om 
boningshuset där fosfatprover visat mycket höga värden. Ytterligare tre provrutor undersöktes 
slumpvis utvalda utifrån höga fosfater eller genom utslag från metalldetektor eller sondning. 
Resultaten har varit mycket goda vad gäller analyserat material såsom kolprover, makrofossil 
samt fosfatkarteringen som utfördes av Miljöarkeologiska institutionen, Umeå universitet. 
Säkra dateringar från smedja, makrofossil samt kolmila har befäst dateringen till medeltid.  

Två säkra husgrunder är väl synliga och en tredje har identifierats utifrån grundstenar och 
enstaka fynd. Berättelser från äldre ortsbor talar om fyra grunder som var synliga genom 
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multnande stockar och nedbrända grunder. Ytan med grundstenarna kunde inte bekräftas ha 
brunnit då inga tydliga brandlager syntes. Möjligen finns ytterligare grunder på platsen som 
ännu inte har återfunnits. De mycket höga fosfatvärden som fanns invid grundstenarna 
antyder att en ladugård/fähus med gödselstack har funnits här vilket återstår att utröna. Fynd 
av en halv hästsko samt hästskosöm tyder även på detta. En möjlig tolkning kan också vara att 
de fyra grunder som äldre ortsbor berättade om består av huset, smedjan, kolmilan och 
grundstenarna och att dessa också är de spår som var synliga för mer än hundra år sedan och 
som levt kvar i traditionen. 
En tradition om en gravplats har också funnits även om den är mindre säker. Vid slåtter i 
området varnades barn för att gå fram till platsen där gravarna funnits. Vanligt var dock förr 
att skrämma barn för att de inte skall gå till älven och ramla i vilket uppgiftslämnarna antydde 
kunde vara en anledning till att skapa en skröna om gravar. Platsen finns dock och har 
identifierats av Alf-Roland Johansson och kullen som åsyftas är speciell till form och 
utseende varför den ändå bör uppmärksammas.  
Medeltidslämningen visar på en ensamliggande gård med stort boningshus samt välbyggd 
smedja vilket troligen inte varit vanligt vid alla gårdar. Metallhantverket har sannolikt 
prioriterats då stor möda lagts ned på att hämta sten till smedjan och att smeden även anlagt 
en mila för att få kol till smidet. Makroanalysen visade att marken inte varit välgödslad vilket 
typen av ogräs indikerar. Man har odlat korn på platsen vilket kan påvisas av att tröskrester 
påträffades. De sparsamma benrester som påträffades i avfallshögen berättar att man hade 
svin och sannolikt även kor men säkra ben saknas. Ben från jakt och fiske tyder på den 
vanliga blandekonomin. Hästskor och hästskosöm styrker att man också hade häst.  

Förmedling 
Publika insatser: Arkeologidagen 21 aug 2005 med visning för 35 besökare. Föredrag vid 
seminarium på arkeologiska institutionen, Umeå universitet 2005. Föredrag har hållits vid 
Länsmuseidagarna i Bjurholm 2006. Föredrag vid arrangemang av Bjurholms 
berättarakademi 2008. Föredrag i Agnäs 2014 inom länsmuseets verksamhet Alla tiders. 
Skyltning vid fornlämning samt produktion av broschyr har utförts av Agnäs bästa. 
Artikel i tidskriften Västerbotten 4:14, Västerbottens museum 2014. 
 

 
 
Bild 11. Skyltning av boplatsen placerad väster om bostadshuset. Foto Karin Engman. 
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Bilaga 1. Fyndlista, Gammåkern Bytomt/gårdstomt Raä 295:1-4, Bjurholms socken. Undersökt år 2004 och 2006.

Fnr Belägenhet Art Antal Kontext Storlek (mm) Vikt (g) Anmärkning Undersökt år

1 246/404,9 Järnspik 1 Husgrunden 295:1 35x3x5 2,8 böjd 2004

2 249,1/399,8 Järnspik 1 Husgrunden 295:1 52x6x4 6,3 2004

3 245,2/406 Hästskosöm 1 Husgrunden 295:1 27x12x3 2,6 2004

4 245,9/403,1 Järnspik 1 Husgrunden 295:1 56x6x5 6,5 2004

5 247,3/411,5 Järnspik alt pryl 1 Husgrunden 295:1 81x6x6 13,5 tenformad 2004

6 245,1/405,2 Järnspik 1 Husgrunden 295:1 33x4x7 3,6 2004

7 241/398 Järnbeslag 1 Avfallshögen 77x18x3 11,7 m rektangulärt hål 2004

8 241/398 Hästskosöm 1 Avfallshögen 54x14x9 17,3 2004

9 241/398 Hästskosöm 1 Avfallshögen 33x8x6 3,8 2004

10 246,1/383 Hästsko 1 NV om avfallshögen 113x28x8 144,6 stämplad med bokstaven N 2004

11 201,8/381,8 Järnfragment 1 Smideshärden 295:2 10x7 2 klumpformad 2004

12 201,8/381,8 Järnspik 1 Smideshärden 295:2 48x9x6 9,9 2004



Bilaga 1. Fyndlista, Gammåkern Bytomt/gårdstomt Raä 295:1-4, Bjurholms socken. Undersökt år 2004 och 2006.

13 201,8/381,8 Järnfragment 1 Smideshärden 295:2 53x24x6 13,5 tillplattad ände 2004

14 201,8/381,8 Järnmejsel, del av 1 Smideshärden 295:2 40x11x9 20 tillhamrad i ena änden 2004

15 201,8/381,8 Järnfragment 1 Smideshärden 295:2 43x20x6 8,7 2004

16 201,8/381,8 Järnfragment 1 Smideshärden 295:2 26x16x4 4,7 fyrkantig ände 2004

17 230,3/421 Hästsko, halv 1 V om hålväg, yta B 127x25x7 113 tidigare nr 1 2006

18 233,7/401,3 Järnspik 1 Detektorfynd 39x4x6 6,8 böjd, tidigare nr 2 2006

19 241,7/415;9 Järnspik 1 Yta A 37x2x3 1,7 böjd, tidigare nr 3 2006

20 228,5/407 Järnspik 3 Yta D 38x6x4 10,8 tidigare nr 4 2006

21 245,5/403,5 Järnspik  1 på stig, vid husgrunden 45x5x4 3,3 tidigare nr 5 2006

22 246/417 Järnspik  1 söder om stig 17x4x2 1,2 böjd, tidigare nr 6 2006

23 240,3/421,1 Hästskosöm, del av 1 Yta A 25x11x7 7 tidigare nr 7 2006

24 239,3/418,8 Hästskosöm, del av 1 Yta A 21x9x5 4,4 tidigare nr 8 2006

25 201,8/381,8 Bottenskålla 1 Smideshärden 295:2 115x130x50 938 järnslagg med lavpåväxt 2004



Bilaga 1. Fyndlista, Gammåkern Bytomt/gårdstomt Raä 295:1-4, Bjurholms socken. Undersökt år 2004 och 2006.

26 195/400 Kopparsmältor 30 Smedjan, 295:4 249,2 rutans NV del 2004

27 193,3/400,75 Kopparsmälta 1 Smedjan, 295:4 40x39x13 27,8 3 cm ned i fast mark 2004

28 201,1/381,8 Slagg/försintrat material 5 Smideshärden 295:2 44,8 tillsammans  m F11‐16 2004

29 241/398 Slagg/försintrat material 1 Avfallshögen 1,1 Makroprov 2004

30 195/400 Tegel 39 Smedjan, 295:4 95 västra hälften av rutan 2004

31 195/400 Bränd lera/lerklining 13 Smedjan, 295:4 19,7 västra hälften av rutan 2004

32 241/416 Tegel 11 Yta A 30,3 text påse ‐2 ‐5 2006

33 240‐41/417 Tegel 2 Yta A 13,9 2006

34 Tegel 2 Husgr.fosfatprov 19,5  5 cm ljusbr kulturpåv lager 2004

35 230/420‐21 Tegel 13 Yta B 31,8 västra halvan 2006

36 241/416 Skiffer 1 Yta A 85x12x13 21 text påse ‐1 ‐5 troligen naturlig 2006

37 241/398 Bränd lera, med avtryck 1 Avfallshögen 0,9 12 cm mellan 1/3 Makro 2004

38 241/398 Slagg/försintrat material 2 Avfallshögen 4 12 cm mellan 1/3 Makro 2004



Bilaga 1. Fyndlista, Gammåkern Bytomt/gårdstomt Raä 295:1-4, Bjurholms socken. Undersökt år 2004 och 2006.

39 241/398 Bränd lera 9 Prov i avfallshögen 5 12 cm mellan 1/3 Makro 2004

40 241/398 Bränd lera Avfallshögen 87,6 12 cm undre 1/3 Makro 2004

41 241/398 Bränd lera Avfallshögen 5,7 12 cm undre 1/3 Makro 2004

42 241/398 Bränd lera Avfallshögen 112,4 Understa lagret 2004

43 241/398 Bränd lera Avfallshögen 22,5 Bottenlagret 2004

44 241/398 Sädeskorn Hordeum Vulgare 1 Avfallshögen <1 12 cm mellan 1/3 Makro 2004

45 Bränd lera 1 Husgrunden 1,1 fosfatgrop v‐9 2004

46 Tegelstenar 3 Husgrunden, Raä 295:1 >3000  tre delar av tegelstenar 2004

47 228,6/408 Tegelsten 1 Yta D 1360 del av tegelsten 2006



















	 	 	 	 	 	 BILAGA	3	
Fotolista	
	
Film	K	7098.	Raä	295,	undersökning	av	medeltida	gård	september	2004.	Agnäs,	
Bjurholm	sn.	Västerbotten.	Fotograf	Åsa	Lundberg.	
	
7098:1	 295:4,	smedja,	västra	halvan	av	ruta	x195	y400.	Rensad.	Fr	V	
7089:2	 295:4,	smedja,	västra	halvan	av	ruta	x195	y400.	Rensad.	Kol	i	profil.	Fr	V	
7089:3	 295:4,	smedja,	A	Huggert	undersöker	västra	halvan	av	ruta	x195	y400.		
7098:4	 295:4,	smedja.	Västra	stenväggen	rensad	från	trä	och	vegetation.	Fr	V.	
7098:5	 295:4,	smedja.	Västra	stenväggen	rensad	från	trä	och	vegetation.	Fr	VNV.	
7098:6	 295:4,	smedja.	Trä	på	stenväggen	i	SV	hörnet.	Fr	N.	
7098:7	 295:3,	rund	härd	V	om	smedjan.	Öppnad	yta	intill.	Fr	S.	
7098:8	 295:2,	smideshärd,	restaurerad	av	ortsbo	på	1970	eller	80‐talet.	Fr	S.	
7098:9	 295:4,	smedja,	västra	halvan	av	ruta	x195	y400.	Högra	delen	av	rutan	

nedgrävd	5	cm.	Fr	V.	
7098:10	 Anders	Huggert	öppnar	provtagningsgrop	i	avfallshögen	söder	om	stigen.	

Fr	O.	
7098:11	 Provtagning	av	makrofossil	i	avfallshögen.	Fr	O.	
7098:12	 Provtagning	av	makrofossil	i	avfallshögen.	Fr	O.	
7098:13‐17.	Skogsbilder	från	området.	
7098:18	 295:4,	smedjan.	Fr	V	
7098:19	 Utgår	
7098:20	 Hålväg	upp	till	gårdsplan	till	vänster.	Modern	stig	mot	höger.	
7098:21	 Utgår	
	
Film		K	7099.	Raä	295,	undersökning	av	medeltida	gård	september	2004.	Agnäs	
Bjurholm	sn.	Västerbotten	
	
7099:17	 295:4,	smedja,	väggdelar	avtorvade.	Fr	SO	
7099:18	 295:3,	rund	härd	i	förgrunden	och	295:4	smedja.	Anders	Huggert	gräver	

ruta	utanför	smedjans	östra	vägg.	Fr	V	
7099:19	 295:2,	smideshärd,	restaurerad	av	ortsbo	på		1970	eller	80‐talet.		
7099:20	 295:4,	smedja.	Trä	på	stenväggen	i	SV	hörnet.	Fr	SV	
7099:21	 295:4,	smedja.	Västra	stenväggen	rensad	från	trä	och	vegetation.	Fr	V.	
7099:22	 295:4,	smedja.	Fr	SO	
7099:23	 295:1,	profil	genom	nordväggens	mullbänk	i	bostadshuset.	Mullbänk	

bestående	av	gulbrun	mjäla‐sandjord.	Fr	V.	
7099:24	 Raä	295	skyltad.	
7099:25	 Raä	295,	utsikt	över	gården	från	söder.	
	
	 	
4	fotografier	av	fynd.	Ur	tidskriften	Västerbotten	4:14.	Fotograf	Anders	Björkman,	VBM	
	
4	fotografier	av	Karin	Engman,	Umeå.	Privat	ägo.	
	
	



 









 





 



























































 
 
 

Rapporten finns också som pdf-fil på 
Västerbottens museums informationsportal om 
arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i 
Västerbottens län. 

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/ 
 

 



 
 

Box	3183,	903	04	Umeå	

Telefon	090‐	163900		

info@vbm.se	

www.vbm.se	

	




