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Ön i Degerbyn - en medeltida
gårdsplats i Skellefteå
Lars Liedgren
Lars Liedgren
I ¿OGU
During Gustav Vasa’s reign, 369 agrarian farm units were registered in Skellefteå parish
in 1543. About 20% of these farms were situated close to Skellefteälven. Most remnants DUNHRORJDQWLNYDULH
of these farms have been destroyed, but one farmstead has remained more or less intact, YLG6LOYHUPXVHHW
in the village of Degerbyn, north of the river. The settlement was called Ön during the
L$UMHSORJVHGDQ
16th century. This paper records archaeological excavations that were conducted here
in 2014-2015. The excavated site, covering 65 x 35 m, consists of the foundation of a ,DYKDQGOLQJ
substantial house, c. 18 x 7.5 m, four heaps of stone and earth probably marking smaller HQDQDO\VHUDGHV
buildings, and some pits and other features. Parts of the areas covered by the house GHQlOGUHMlUQnO
foundation (19 m2) and farmyard 34 m2 have been excavated. The house probably had GHUQVEHE\JJHOVHL
WZRÀUHSODFHVZKLFKZHUHDWOHDVWSDUWO\FRQVWUXFWHGZLWKEULFNV,WDOVRKDGDSLWFORVH
WRRQHRI WKHÀUHSODFHV1XPHURXVSLHFHVRI FKDUUHGZRRGDQGDFKDUUHGEHDPKDYH +lOVLQJODQG

(QJOLVKVXPPDU\

been found in the excavated area, indicating that the house burned.
The most important protein sources appear to have been cattle, sheep, goat and pigs,
ZKLFKFROOHFWLYHO\DFFRXQWHGIRUPRUHWKDQRI LGHQWLÀHGERQHVUHWULHYHGIURP
WKHVLWH)UDJPHQWVRI ÀVK SHUFKSLNHKHUULQJDQGFDUS KDYHDOVREHHQIRXQGEXW
very few, and a few remnants of wild animals, including seal, hare, capercailzie, other
birds and reindeer.
Small amounts of ceramics have been found, mainly in the house foundation. Other
retrieved objects include knives, an arrowhead, wetstones, grinding stones, coins, iron
slag, a bronze needle and a few pieces of window glass. The artifacts and 14C-datings
show that the farmstead was in use during the 13th-16th centuries. Historical documents
FRQÀUPWKDWWKHIDUPZDVGHVHUWHGLQWKHEHJLQQLQJRI WKHth century.

9HUNVDPVRP
DUNHRORJL1RUUERW
WHQGHVHQDVWH
nUHQYLONHWLQQHIDWWDW
OlPQLQJDUIUnQNXVW
WLOOIMlOORFKRPVSlQW
GHÀHVWDSHULRGHU

0HGYHUNDUI|U
QlUYDUDQGHLIRUVN
QLQJVSURJUDPPHW
´5HFDOOLQJWKHSDVW´
YLG6LOYHUPXVHHW
Inledning
L$UMHSORJLQULNWDW
I|UWHFNQDVVNDWWDQGHHQKHWHULQRP6NHOOHIWHnVRFNHQ 1RUG- SnEHE\JJHOVHXW
lander 1905). Den fasta agrara bebyggelsen sträckte sig vid denna tid YHFNOLQJRFKODQG
VnOnQJWLQVRPWLOO1RUVM|/lQJV6NHOOHIWHlOYKDGHE\DUQDDQODJWVL VNDSVXWQ\WWMDQGHL
anslutning till de sedimentmarker som älven skapat. Huvudparten av de 9lVWHUERWWHQXQGHU
byarna var belägna på norra sidan av älven. Den precisa lokaliseringen \QJUHMlUQnOGHURFK
för bebyggelsen som fanns under 1500-talet är i mycket liten grad PHGHOWLG
Lars Liedgren, Silvermuseet, Box 10, SE-938 31 Arjeplog, Sweden
lars.liedgren@silvermuseet.se
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UHGRYLVDGL)0,6'HWWDVNLOMHUVLJIUnQ1RUUERWWHQGlUODQWPlWHULHWV
äldre kartmaterial infördes bland de excerpter som fornminnesinventerarna hade som underlag vid fältarbetet. Här har i princip alla
gårdslägen, redovisade på 1600-talets geometriska kartor, lokaliserats
.ODQJ 'HQJHQRPJnQJHQYLVDUDWWGHÁHVWDSODWVHUlUI|UVW|Uda av senare bebyggelse eller är överplöjda. Enstaka har dock delvis
EHYDUDWVJHQRPDWWEHE\JJHOVHQÁ\WWDWRFKVHGDQDOGULJnWHUNRPPLW
)OHUDVnGDQDJnUGVSODWVHUOLJJHULXWNDQWHQDY%M|UVE\QXWDQI|U/XOHn
YDUDYHQXQGHUV|NWHVDY*XVWDI +DOOVWU|P /LHGJUHQE 
En gammal gårdsplats är dock känd bland byarna längs Skellefte
älv, Ön i Degerbyn. Genom en granskning av lantmäteriakterna kunde

Fig. 1. Utsnitt från karta över Skellefteå socken, 1664. Kartan visar att Degerbyn bestod av fyra gårdar vid den tiden
VRPOnJLDQVOXWQLQJWLOOlOYHQ/DQWPlWHULHWKLVWRULVNDNDUWRU
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KLVWRULNHUQ8OI /XQGVWU|PNRQVWDWHUDDWWGHWIXQQLWVWUHJnUGDULQRUUD
GHOHQDY'HJHUE\QVRPPHGWLGHQI|UVYXQQLWYDUDYgQYDUHQ ÀJ
1). Vidare hittade han smånamn på lantmäteriakter samt även muntlig
tradition i byn om namn där Ö ingick som förled. År 1979 kontrolleraGHVK|MGHQVRPOnJLQlUKHWHQDYEHÀQWOLJDQDPQYDUYLGHQVWRUJURS
RFKDQGUDEHE\JJHOVHUHVWHUQRWHUDGHV 8OI /XQGVWU|PPXQWOLJHQ 
,QYHQWHULQJRFKUHJLVWUHULQJJHQRPI|UGHVDY5LNVDQWLNYDULHlPEHWHWVSODWVOHGDUH$QGHUV3HUVVRQWYnnUVHQDUH,QRPIRUQOlPQLQJHQ 5Dl I|UWHFNQDGHVHQKXVJUXQGIHPI|UK|MQLQJDURFK
en källargrop. Vid besiktningen 1981 gjordes vissa provgrävningar i
lämningarna och man antog att förhöjningarna, utanför grunden, var
avskrädeshögar.

)LJ8WVQLWWDYJHRPHWULVNDYPlWQLQJ'HJHUE\Q,VDPEDQGPHGJnUGVSODWVHQ5DlÀQQV
VPnlJRUI|UGHODGHSnI\UDROLNDlJDUH/DQWPlWHULHWKLVWRULVNDNDUWRU
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Gården Ön är bl. a. nämnd både 1543 och i Älvsborgs lösen 1571.
(QOLJW/XQGVWU|P  UHGRYLVDVgQLGHWNDPHUDODPDWHULDOHW
under olika byar och ibland som egen by. Ön hade 12 spannland åker
HOOHUGU\JWWYnKHNWDU /XQGVWU|P YLONHWlUQlUPDUH
dubbelt så stor åkerareal jämfört med medelgården i Skellefteå socken.
,PLWWHQDYWDOHWKDGHPDQVMXNRU /XQGVWU|P 9LG
tidpunkten för Älvsborgs lösen, 1571, hade gården endast tre kor, fyra
getter och 15 mark koppar (ca 5 kg). Hemmanets lösegendom skattades då så lågt som till 40 mark vilket var långt under medelvärdet för
gårdarna i Västerbotten. Under slutet av 1500-talet ägdes fastigheten
DY$QGHUV1LOVVRQVRPYLGGHQWLGHQKDGHWUHNRUHQNYLJDWYnJHWWHU
HQULVELW DYVHUWUROLJHQHQXQJJHWDERFN RFKHWWVWR(IWHUÀQQV
LQWHJnUGHQPHGLVNDWWHUHJLVWUHQOlQJUH /XQGVWU|P ,VOXWHWDY
WDOHWÀQQVI\UDlJRUUHJLVWUHUDGHLVDPEDQGPHGJnUGVSODWVHQ ÀJ
 PHQQXPHGDQGUDlJDUH /XQGVWU|P 0DQNDQVnOHGHV
på goda grunder anta att bebyggelsen upphört i början av 1600-talet.

Fig. 3. Växtlighet på gårdsplatsen i form av granskog med örter och rönnplantor i
PDUNSODQHW)RWR/DUV/LHGJUHQ
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,QRPUDPHQI|UIRUVNQLQJVSURJUDPPHWµ5HFDOOLQJWKH3DVWµ VH
Bergman 2014) har utgrävningar kunnat genomföras på gårdsplatsen
2014-2015. Utgrävningarna har inriktats på att ta fram ett representativt fyndmaterial samt att undersöka delar av den stora husgrunden.
Undersökningarna på Ön genomfördes under tre veckor 2014 samt
WYn YHFNRU  /LHGJUHQ D D  8WJUlYQLQJDUQD NRP DWW
inriktas på den stora grunden, anl. nr 12 samt ett system av meterrutor
inom boplatsytan.

Gårdsplatsen
Ön är belägen på en höjdsträckning (25-30 m öh) med myrmarker i
GDOJnQJHQPRWQRUUVRPLGDJlUGLNDGH,GDOJnQJHQPRWV|GHUO|SHU
Ängesbäcken (Ö-bäcken, 1763). Fornlämningsområdet är beskogat
och dominerat av upp till 100-årig granskog. Marken i anslutning
till lämningarna har örtvegetation och många inslag av rönnplantor
ÀJ ,QnJRWH[HPSODUYl[HURFNVnEUlQQlVVOD0DUNYHJHWDWLRQHQ
avviker således stort från den i vanlig granskog och indikerar kraftig
mänsklig påverkan.
Fornlämningen karterades 2013 och inom ett 65 x 35 stort område
I|UWHFNQDGHV ÀJ HQKXVJUXQG QU I\UDI|UK|MQLQJDUVRPEHdömdes vara spismursrösen (nr 1-3 och 13) en rektangulär avplanad
yta (nr 6), två större avlånga gropar (nr 7 och 12) och en mindre grop
(nr 5). En osymmetrisk uppbyggd plan yta fanns också längst i söder
(nr 14). Vid de fyra spismursrösena kunde inga tydliga spår efter husJUXQGHUQRWHUDV,VDPEDQGPHGEHE\JJHOVHQI|UHNRPPHUHQGDVWHWW
fåtal stenrösen som kan tolkas som spår efter röjningar (nr 8 och 11).
gVWHURPJnUGVSODWVHQÀQQVlYHQHQWLOOVWRUDGHODUVWHQIUL\WDVRP
möjligen kan ha brukats under bebyggelsetiden.

Stora husgrunden
Utformning
+XVJUXQGHQ QUSnÀJ PDUNHUDVVRPHQXSSK|MGSODQ\WDQlUPDVWHQOlJUHWHUUDVVPHGRW\GOLJEHJUlQVQLQJL19 ÀJ *UXQGHQlU
[PVWRU g9 ,V|GUDRFKYlVWUDOnQJVLGDQlUHQDQW\GGYDOO,
GHQ|VWUDNRUWVLGDQÀQQVVSnUDYHQVWHQVNRGGWHUUDVVNDQW'HQQRUUD
långsidan markeras av två förhöjningar, troligen spismursrösen, det
östra 5 x 4 m stort och intill 0,6 m högt och det västra ca 4 x 3 m stort
145

Lars Liedgren

)LJ*nUGVSODWVHQSngQ5DlPHGXQGHUV|NWD\WRUVSLVPXUVU|VHQ
4-5 mindre gropar, 6 och 14 plana ytor, 7 och 12 större gropar, 8 och 11 röjningsrösen,
9 stora husgrunden, 10 större täktgrop, A-B gropanläggningar. Streckad linje visar gräns
för kraftigt kulturfärgad jord.
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Fig. 5. Husgrund 9, kartering 2014.

RFKLQWLOOPK|JW,PLWWHQDYJUXQGHQVQRUUDOnQJVLGDlUHQGMXS
grop, ca 7 x 2-4 m och 0,6-1,2 m djup, som skadat delar av grunden.
*URSHQVRPQRWHUDGHVDY/XQGVWU|PRFKVRPWRONDGHV
som en källargrop, måste vara en senare täktgrop. Avsevärda mängder
MRUGKDUWDJLWVIUnQJURSHQ,QJUHSSHWlUGRFNJDQVNDJDPPDOWGnHQ
äldre gran och tall växer i gropen, troligen minst 100 år gamla. Vid
gropen, mot söder ovanpå grunden, är ett område med stenar vilka
förefaller vara uppkastade vid uppgrävning av gropen.

Utgrävningen
,QRPUDPHQI|UYnUWSURMHNWYDUGHWLQWHP|MOLJWDWWXQGHUV|NDKHOD
husgrunden utan endast mindre delar. Vi stakade ut ett 8 x 2 m brett
schakt i anslutning till det största spismursröset samt också ett en meter
brett och tre meter långt schakt mot öster (totalt 19 m2). Grunden
undersöktes i fyra nivåer ned till orörd mark.

Kulturlager
Kulturlagret innehöll mörkfärgad jord som till stora delar bestod av
VPnMRUGNXORUVRPJMRUGHDWWMRUGHQYDUOXFNHURFKOlWWJUlYG ÀJ 
,MRUGHQIDQQVULNOLJWPHGPDVNYLONHWDQW\GHUDWWGHWYDUPDVNHQVRP
147
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)LJ+XVJUXQGXQGHUXWJUlYQLQJIUnQQRUU,I|UJUXQGHQlUWHJHOUHVWHULVDPEDQG
med spismursröset. Jorden var vid tillfället mycket torr vilket inte ger rättvisande färg
nWNXOWXUODJUHW)RWR/DUV/LHGJUHQ

format jordkulorna. Maskaktiviteten har gjort att all jord i kulturlagret
troligen omlagrats. Kulturlagret var i söder endast 0,1 m tjockt men vid
VSLVPXUVU|VHWQlUPDUHPGMXSW,NXOWXUODJUHWNXQGHLQJDWHFNHQ
SnQnJRQJROY\WDQRWHUDV9LGXWJUlYQLQJDYSURÀOHQIUDPNRPJDPOD
PDUN\WRULIRUPDYEOHNMRUGVELOGQLQJVDPWDQULNQLQJVVNLNW ÀJ 
Uppenbarligen har grunden anlagts på en gammal markyta. På den
har påförts en del grusinblandad fyllnadsjord.
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)LJ3URÀO 16 JHQRPGHODUDY|VWOLJDVWHGHOHQDYVSLVPXUVU|VH
IUnQg/MXVJUnWWPDUNHUDUVWHQDULVWHQSDFNQLQJLSURÀO'HQXQGUH
ritningen visar samma stenar uppifrån.

)LJ3URÀOJHQRPJURSDQOlJJQLQJ$LPLWWHQDYKXVJUXQGIUnQg
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Tegel
,NXOWXUODJUHWSnWUlIIDGHVYDULHUDQGHPlQJGHUPHGWHJHOVDPWlYHQ
bitar brungrå lera som verkade obränd, sannolikt lerbruk. Många
bitar var förhållandevis små. Totalt tillvaratogs inom det upptagna
schaktet ca 280 kg tegelbitar, bränd lera eller obrända lerbitar. Mest
material fanns i samband med spismursröset och minst i södra kanten
DYVFKDNWHW,UXWRUQDYDULHUDGHGHQWRWDODPlQJGHQPHOODQ
NJ1nJUDVSnUHIWHUDQYlQGQLQJDYNDONEUXNNXQGHLQWHQRWHUDV7HJOHW
KDUPDJUDWVPHGVDQGRFKJURYVDQG,KXYXGVDNYHUNDUGHWYDUDROLND
IUDNWLRQHUDYNYDUWV ÀJ$ ,WHJOHWIDQQVlYHQVSnUDYYl[WGHODUVDPW
OXIWÀFNRU,QJDKHODWHJHOSnWUlIIDGHVLQWHKHOOHUWHJHOVRPJnWWLELWDU
av frostsprängning sedan de hamnat i jorden. Förhållandet kan antyda
att man återvunnit tegel som var intakt efter det att huset övergivits.
De mätbara dimensionerna varierar i bredd mellan 10,6-14,6 cm
och i tjocklek mellan 6,7-9,2 cm (medelvärde 12,6 resp. 7,7 cm). Di-

)LJ([HPSHOSnWHJHOSnWUlIIDGHLKXVJUXQG$PDJULQJPHGNYDUWVNRUQ%WHJHOPHG
DYVWUXNHQ\WD&(DYWU\FNHIWHUNOXYHWYLUNH)DYWU\FNDYYl[WOLJKHW)RWR/DUV/LHGJUHQ
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PHQVLRQHUQDDQNQ\WHUWLOODQGUDI\QGIUnQVDPPDWLGL6YHULJH /MXQJ
HWDO/LHGJUHQE %URWW\WRUYLVDUDWWHQGHOELWDUKDUHQ
ojämn fördelning av magringsmedel, där partier inte innehåller någon
magring. Ett antal av tegelbitarna har avtryck. Dessa utgörs delvis
av avtryck efter trävirke, troligen från brädor på vilka man lagt upp
GHEO|WDWHJHOELWDUQDI|UWRUNQLQJ ÀJ&( 'HWUHDYWU\FNHQKlUstammar från kluvet virke som inte bilats släta. Bit E visar i det nedre
partiet innerved med täta årsringar och längst upp ytterved med glesare
årsringar. Avtrycket är ett negativ av ytan. Figur 9B visar spår efter
utstrykning av den blöta lermassan. Slutligen har en del bitar avtryck
HIWHUYl[WHU ÀJ) VRPNDQKDXSSVWnWWQlUPDQODJWGHWQ\IRUPDGH
teglet på en beväxt markyta.

Kol, skörbränd sten och ben
.ROSnWUlIIDGHVLVDPWOLJDPHWHUUXWRURFKLGHÁHVWDUHQVQLQJVQLYnHU
Mängden kol varierade mellan 7-62 g (torkat material) per meterruta,
totalt över 0,5 kg. Dessutom framkom en kolad stock som inte är
inräknad i ovanstående (se nedan). Vid utgrävningen av schaktet hittades måttligt med skörbränd sten men en del stenar såg ut att vara
NUDIWLJWSnYHUNDGHDYYlUPH,VDPWOLJDUXWRUIUDPNRPEUlQGDEHQ
IUnQQnJRWJUDPXSSWLOOJUDP,GHÁHVWDUXWRUIDQQVRFNVnREUlQGD
ben med upp till 75 gram per ruta, men i tämligen dåligt och upplöst
skick. Dessutom hittades ett 30-tal tänder och även en del fragment
av tänder i 11 olika rutor.

Gropanläggning
,PLWWHQDYKXVJUXQGHQVOlQJGD[HOSnWUlIIDGHVHQJURSDQOlJJQLQJVRP
IRUWVDWWHLQXQGHUSURÀOHQPRWYlVWHU*URSHQYDULGHQV\QOLJDGHOHQ
2,4 x 2 m stor med ett skålformat bottenplan. Gropens botten låg på
PGMXSXQGHUWRUY\WDQ ÀJ (QGDVWPLQGUHGHODUDYJURSHQ
L VDPEDQG PHG SURÀOHQ LQRP HWW FD HQ KDOY PHWHU EUHWW RPUnGH
undersöktes. Här påträffades drygt 6 kg tegel, obrända- och brända
ben, en del av en käke med tänder samt en tand. Eftersom gropen är
placerad i mitten av grundens längdaxel antyds att den möjligen utgjort
en mindre källare som funnits under golvet. Helt klart är dock inte
detta (se vidare dateringar nedan).
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Fundament till eldstad
Vid utgrävningarna påträffades förutom spridda kolbitar även delar
DYHQNRODGVWRFNHIWHUHQFDOnQJVWUlFNQLQJ ÀJ 8QGHUGHQQD
IUDPWUlGGHNDQWHQDYHQVWHQSDFNQLQJEHVWnHQGHDYIUlPVWÁDWDVWHQDU
som bildade en avplanad yta efter ett 2,15 långt parti. Stenpackningen
utgör förmodligen fundament till den ena av de eldstäder som funnits i huset. Om det varit kvadratiskt har spisytan varit drygt 2 x 2 m.
/LNQDQGHVWHQIXQGDPHQWQRWHUDGHVDY*XVWDI +DOOVWU|PLHQJUXQG
L%M|UVE\Q /LHGJUHQE 

Övrigt fyndmaterial
Totalt påträffades 24 keramikbitar inom husgrunden. Huvudparten
YDUU|GJRGVPHGJODV\USnLQVLGDQ ÀJ 7UHVNlUYRUXWJMRUGHVDY
stengods varav en fanns i fyllningen till gropen mitt i huset. Keramikbitarna framkom spritt inom hela den undersökta ytan och mest i de
två översta nivåerna.
,PHOOHUVWDSDUWLHWDYVFKDNWHWIUDPNRPWYnERUGVNQLYDUPHGSnQLWDGHVNDIWVW\FNHQ ÀJ$% 3nHQDYNQLYDUQDIDQQVIRUWIDUDQGH
delar av ben/horn-skaftet kvar. Den bäst bevarade kniven har varit
ca 18 cm lång med ett ca 6 cm långt skaft och drygt 10 cm långt blad.
Ytterligare en kniv med pånitade skaftdelar framkom. Den var trasig i

Fig. 10. Fragment av keramikfat med
vitlerdekor och blyglasyr, 1500-1600WDO)RWR/DUV/LHGJUHQ
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)LJ.QLYDUPHGSnQLWDGHVNDIW$%ERUGVNQLYDU&ERUGVNQLYHOOHUI|UVNlUDUH

VNDIWHWPHQEODGHWYLVDUSnHQOlQJGDYFDFP ÀJ& .QLYHQlU
något kraftigare än de två första och kan ha varit en större bordskniv
eller en liten förskärare.
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)LJ+lVWVNRV|PPDU$'IUnQJnUGVSODWVHQ(+IUnQKXVJUXQG

, JUXQGHQV PHOOHUVWD GHO SnWUlIIDGHV WYn P\QW EnGD IUnQ -RKDQ
,,,UHJHULQJVWLG0\QWHQlUó|UHP\QWDWRFKHQI\UNP\QWDG
1582. Mynten är slagna under en period när silverhalten var kraftigt
utblandade (Wiséhn 2010) och färgen går mot mässing. Båda mynten
har rundade hål gjorda med en syl. Spritt över hela ytan i alla lager
nWHUIDQQVHWWWDOVPLGGDVSLNDUGHÁHVWDYDUIUDJPHQWDULVND7RWDOW
framkom också fem hästskosömmar, varav fyra vägde mellan 5,8-6,4
J ÀJ(+ HWWWDOELWDUHOGVODJQLQJVÁLQWDQnJUDELWDUMlUQVODJJ
HQSLOVSHWVDYMlUQ ÀJ% VDPWQnJUDELWDUDYEU\QHQ7LOOVLVWKLWtades en bit fönsterglas, ett litet fragment av en glasbägare samt en
del av en vridkvarn.

Jordkällare?
9LGNDUWHULQJDUDYERSODWVHQNXQGHLQJHQMRUGNlOODUHUHJLVWUHUDV,V|der fanns dock en ca 4,8 x 2,4 m stor avlång försänkning som i söder
EHJUlQVDGHVDYHQDQW\GGMRUGYDOO ÀJ (WWHQPHWHUEUHWWVFKDNW
vinkelrätt mot försänkningen, undersöktes. Utgrävningen visar att det
ÀQQVHQQHGJUlYQLQJKlUVRPlUPGMXSUlNQDWIUnQWRUY\WDQRFKFD
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Fig. 13. Anl. 12, plan med begränsning av utgrävt schakt.

)LJ$QOSURÀOIUnQg
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)LJ'HODYYULGNYDUQSnWUlIIDGLI\OOQLQJHQLDQO)RWR/DUV/LHGJUHQ

PEUHG ÀJ *URSHQlUIUlPVWI\OOGDYVW|UUHRFKPLQGUHVWHQDU
0HOODQVWHQDUQDQRWHUDGHVWRPUXPSnÁHUDVWlOOHQ%nGHPLQGUHRFK
större stenar var delvis kraftigt eldpåverkade och en del större stenar
gick sönder när de lyftes. Bland stenarna i gropen påträffades en bit
DYHQYULGNYDUQ ÀJ 0RWERWWHQYDUHWWODJHUPHGP|UNIlUJDG
MRUG VRP LQQHK|OO NRO RFK QlYHUELWDU 1lYHUELWDUQD YDU REUlQGD ,
samband med detta lager var även en större bit glaserat rödgods. Vid
XWJUlYQLQJHQQRWHUDGHVRFNVnU|GEUlQGMRUGSnÁHUDVWlOOHQ'RFN
kan man konstatera att jorden inte var rödbränd i kanten och i botten
av gropen. Sammantaget tyder undersökningen på att det funnits en
ca 5 x 2 m stor nedgrävning här. Den lilla gropen i öster kan markera
en ingång till en presumtiv källare.

Boplatsytan
En metalldetektorundersökning visade att det fanns två olika indikationer från senare tiders utnyttjande av platsen. Dels rikliga fynd
av stängseltråd som visar att man haft djur på bete här under senare
tid, dels lösskott som deponerats vid någon militärövning. Dessa två
kategorier är de enda fynd som indikerar annan tid än det som visas
DYGHWKLVWRULVNDNlOOPDWHULDOHW,VDPEDQGPHGNRQWUROODYXWVODJHQ
QRWHUDGHVlYHQXWVWUlFNQLQJHQDYP|UNIlUJDGNXOWXUMRUG ÀJ -RUGHQ
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A

B

)LJ$1nODYEURQVPHWHUUXWD%+lNWH
av järn, meterruta 210/398.

)LJ$bQGEHVODJWLOONQLYVNDIWEURQVPHWDOOGHWHNWRUI\QGPHWHUUXWD
%IlVWHWLOOKDQNNRSSDUPHWDOOGHWHNWRUI\QGPHWHUUXWD

var kraftigt mörkfärgad och lagret var ställvis mer än 0,2 m tjockt. JorGHQYDUYlOEODQGDGOXFNHURFKLQQHK|OORIWDULNOLJWPHGPDVN/LNVRP
i stora husgrunden var jorden ofta i små kulor.
,QRPIUlPVWGHWNUDIWLJWNXOWXUSnYHUNDGHRPUnGHWVWDNDGHVHWWUXWsystem med meterrutor ut där rutorna undersöktes ned till opåverkad
mark. Exklusive schaktet genom A 12 undersöktes 34 meterrutor
ÀJ 
157

Lars Liedgren

)LJ$'HODYEODGWLOO
lie, metalldetektorfynd,
PHWHUUXWD  %
Pilspets järn, 9,45 g, påträffad i stora husgrunden, meterruta 201/396,
5Q

, DOOD UXWRU SnWUlIIDGHV WHJHO L YDULHUDQGH PlQJGHU IUnQ QnJRW
gram till över 20 kg. Mest tegel fanns i några rutor i samband med
DQOlJJQLQJ  GlU RFNVn HQ GHO VW|UUH WHJHOELWDU SnWUlIIDGHV ,
rutorna framkom varierande mängder med skörbränd/skärvig sten,
ofta ganska fragmenterad, vanligen 3-10 cm stora bitar. Mest fanns
i samband med gropanläggning 2 och anläggning 13-14. Som mest
fanns 12,1 kg i meterruta 180/404. Spritt inom gårdsplatsen var enstaka bitar av järnslagg.
Totalt påträffades närmare 1 kg brända tämligen kraftigt fragmenterade benfragment och dessutom närmare 0,7 kg obrända ben i meterrutorna. Ofta förekom obrända och brända ben tillsammans. Endast
tre rutor saknade fynd av benfragment. Som mest fanns 210 g brända
ben i en meterruta (210/399) och 336 g obrända ben i en annan ruta
(210/404). Till detta ska läggas 20-tal tänder i ett 10-tal rutor samt i en
UXWDHWWNlNIUDJPHQWRFKWlQGHU,PnQJDUXWRUI|UHNRPlYHQVSULGGD
NROELWDU$YDQGUDI\QGNDQQlPQDVHQQnOPHGSODWWNURSSDYEURQV
ÀJ$ HWWlQGEHVODJLNRSSDUOHJHULQJWLOONQLYVNDIW ÀJ$ HQ
KlNWDDYMlUQ ÀJ% HWWIlVWHWLOOKDQNDYNRSSDU ÀJ% HQGHO
DYOLHEODG ÀJ$ VDPWKlVWVNRV|PPDU ÀJ$' 
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Gropanläggning 2
,HQUXWDLQRUUDGHOHQDYERSODWVHQSnWUlIIDGHVGHODUDYHQJURSDQläggning. Här gjordes en utvidgning med ytterligare tre rutor för att
DYJUlQVDJURSHQ %ÀJ ,GHI\UDUXWRUQD MRUGHQRYDQI|UJURSHQ 
YDUMRUGHQP|UNIlUJDGRFKKlUIUDPNRPVN|UEUlQGDVNlUYLJD
stenar (20,9 kg), 3,25 kg tegelbitar, ett mindre antal obrända benfragment och över 200 fragment brända ben. Dessutom en smidd järnspik,
HQKlVWVNRV|PIHPMlUQIUDJPHQWHQVODJJGURSSHHQELWÁLQWDHQELW
planglas och ett bryne av sandsten. Planglaset, intill 4 mm tjock, är
grönaktigt med bubblor i glasmassan och har en på båda sidor delvis
smält yta. Möjligen har den biten också retuscher på kanterna som
antyder att den använts för eldslagning.
,ERWWHQIUDPWUlGGHHQJURSDQOlJJQLQJQlUPDVWRYDO[P
stor. Jorden i gropen var mörkfärgad med ett rundat bottenplan.
/lQJVWQHGYDUHWWOMXVEUXQWODJHULQWLOOPWMRFNW ÀJ 0HOODQ
det mörka materialet och det bruna var rester efter murket organiskt
material. Totalt var gropen närmare 0,6 m djup räknat från torvytan.
,MRUGI\OOQLQJHQLJURSHQIDQQVVN|UEUlQGDVNlUYLJDVWHQDU
(10,75 kg), 0,5 kg tegelbitar, en mindre mängd brända och obrända ben
varav en tand från unggris samt fyra smidda järnspikar/delar av spikar.
Sammanfattningsvis präglas ytan och gropen av mindre skörbrända

)LJ3URÀOJHQRPJURSDQOlJJQLQJIUnQg
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stenar, totalt över 500. Medelvärdet för stenarnas vikt i gropen är under
ett halvt hekto. Gropens funktion är okänd.

Benbestämningar
Totalt påträffades drygt 5800 fragment ben vid utgrävningarna (Vretemark 2015a, 2015b). Av dessa utgjordes 431 fragment av obrända
ben. Både brända och obrända ben hittades i husgrunden och i meterrutorna på gårdsplatsen (tab. 1). Ca 70 % av de obrända benen kunde
EHVWlPPDVWLOODUWPHGDQDQGHOHQDYGHEUlQGDHQGDVWYDUGU\JW,
tabell 1 har bestämningarna uppdelats i husgrund och meterrutor samt
obrända och brända ben. Av tabellen framgår att nöt och får/get var
nästan lika viktiga som födokälla (med tillsammans drygt 78% av alla
bestämda ben). Bestämningarna visar också att gården hade både get
7DE%HVWlPGDEHQ5Dl6NHOOHIWHnVQ&DDYEHQHQNRPPHU
IUnQYLOGDGMXU UHQLQUlNQDGKlU RFKDYGHVVDYDUIUnQÀVN,QRPYDUMHNROXPQ
(fyndomständighet) redovisas procentsats av bestämda djur per djurart i parentes.
Under summa redovisas, inom parentes, procentsats för varje djurart av alla bestämda
ben inom boplatsen. Sammanställning efter Vretemark 2015a, b.
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RFKInU5HODWLYWYLNWLJDYHUNDUVYLQHQRFNVnKDYDULWPHG'H
tre djurslagen står sammanlagt för 91 % av benen. Värt att påpeka är de
tre bestämningarna till höna. Dessa hönsben bör för närvarande vara
GHWlOGVWDEHOlJJHWL|YUH1RUUODQG MIU$QGHUVVRQ1LRUG 
$YGH|YULJDEHQVODJHQQnUEDUDWUHDUWHU|YHUHQSURFHQWVlOKDUHRFK
fågel. Att döma av sälbenen verkar inte säl ha varit vanligt i kosten på
JnUGHQ 9UHWHPDUNDE ,JUXQGHQIUDPNRPWYnELWDUDYEUlQWRFK
bearbetat renhorn och ett bränt huggspån. Enligt Vretemark (2015b)
DQW\GHUKRUQHQDWWGHWI|UHNRPPLWVO|MGDUEHWHLKXVHW,EHQPDWHULDOHW
YLVDUVLJÀVNHQP\FNHWVSDUVDPWPHGHQGDVWIUDJPHQWIUnQDEERUUH
JlGGDVWU|PPLQJRFKNDUSÀVN P|MOLJHQP|UW 

Dateringar
Av fynden är keramiken och mynten vägledande för en datering. Keramiken visar på en bakre gräns till slutet av 1300-talet, men det berör
bara tre skärvor. Övrig keramik är rödgods som främst tillhör 1500-talet. Mynten visar på slutet av 1500-talet. Vad gäller 14C-dateringar har
ben från lite olika delar av boplatsen, samt i ett fall näver, valts (tab. 2).
Det är uppenbart att det daterbara fyndmaterialet inte speglar boplatsens hela användningstid. Det mesta som hittas vid utgrävningar
är sådant som har en vid datering och i detta fall är det bara keramiken
och mynten som ger en mera precis datering. Uppenbarligen har platsen börjat utnyttjas åtminstone från 1200-talet fram till övergivandet
i början av 1600-talet.

7DE5HVXOWDWHQDY14&GDWHULQJDUQDSngQ5DlL6NHOOHIWHnVQ1lULQJHWDQQDW
anges vad gäller benens härkomst kommer benen från idisslare eller gris. Hgr= husgrund.
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Slutsatser
Enligt tradition ska Degerbyns första invånare ha etablerat sig i omUnGHWNULQJgQ )DKOJUHQ 'HWI\QGPDWHULDOVRPSnWUlIIDWV
i huset och på gårdsplatsen visar att bosättningen tillhör 1400- och
1500-tal. De två mynten, liksom det kamerala materialet, visar att gården beboddes fram till slutet av 1500-talet och början av 1600-talet.
14
C-dateringarna, alla gjorda på ben utom en, visar på en tyngdpunkt
XQGHUWDOHWPHQPHGHQP\FNHWOlQJUHEDNJUXQG,VWlOOHWI|U
kanske 150 år sträcker sig bosättningstiden över mer än 300 år. Dateringen av tanden i gropen i husgrund 9, visar att det kan ha stått
ÁHUDJHQHUDWLRQHUDYKXVSnGHQSODWVHQRFKGHWYLVHULGDJlUGHQ
sista bebyggelsefasen.
Den förhållandevis rikliga förekomsten av kol i det stora huset kan
tyda på att det brunnit och utgör kanske en av orsakerna till att gården
att lades ned. Hästskosömmarna, som påträffades både i huset och
utanför, är i samtliga fall för sommarskor och ansluter till liknande
IUnQGHWPHGHOWLGD(NHWRUS %RUJ.MHOOpQ +lVWVNRV|Pmarna kan möjligen också antyda att platsen nyttjats för bete sedan
gården övergivits.
*nUGVSODWVHQ YLVDU Sn OlPQLQJDU HIWHU ÁHUD ROLND KXV L I\UD IDOO
markerade av spismursrösen. Dessa konstruktioner saknar tydliga
avgränsningar, men måste ha utgjort mindre hus med någon form av
VSLVNRQVWUXNWLRQ1nJRQGLUHNWVWUXNWXUHULQJDYKXVHQVSODFHULQJNDQ
man inte se. Det kan också delvis röra sig om en sekvens av hus som
uppförts efterhand vilket antyds av den långa bosättningstiden. Till
byggnaderna med spismursrösen bör det även ha funnits andra byggnader som inte givit några avtryck i marken (se Erixon 1947, Sjömar
1988, Myrdal 1999). Området mellan husgrund 9 och spismursrösena
PRW1KDUNUDIWLJWP|UNIlUJDGRFKRPU|UGMRUG ÀJ 'HWWDNDQ
ha uppkommit genom att djuren trampat på gårdsplanen och kanske
lYHQDWWJULVDUQDKDUE|NDWKlUXQGHUÁHUDKXQGUDnU0|MOLJHQVNXOOH
man också kunna tänka sig att man bearbetat och odlat jorden här
sedan gården övergivits.
Det stora grunden är nog byggd under 1500-talet. Här påträffades
inga direkta rester efter huskonstruktionen annat än en kolad stock,
t. ex. framkom inte en enda näverbit. Huset kan ha varit ca 16,5 x
6 m i yttermått eller 28 x 10 alnar (ca 99 m2) och timrat. Grundens
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utformning antyder starkt att detta varit en parstuga med köksdel i
öster och herrestuga eller sal i väster och att det funnits en farstu i
PLWWHQ VHYLGDUH(UL[RQII 'HQQDW\SDYE\JJQDGLOLWH
ROLNDXWIRUPQLQJNRPDWWXSSI|UDVSnPnQJDJnUGVSODWVHUL1RUUODQG
under 1600-1700-talen.
'LPHQVLRQHUQDPnVWHEHW\GDDWWKXVHWYDULWLQGHODWLÁHUDUXPRFK
det bör också haft trägolv. Figur 20 visar ett förslag på uppritning av
plan med utgångspunkt i mått och spismursrösenas placering. Om
man räknar bort timret och spisarna har köksdelen och salen varit
ca. 27 respektive 29 m2 med en farstu omfattande drygt 9 m2 och en
kammare om ca 12 m2. De få fynden av spikrester visar att spik inte
DQYlQWVLE\JJQDGVNRQVWUXNWLRQHQ/LNQDQGHI|UKnOODQGHYLVVWRUDKXV
IUnQWLGVSHULRGHQlUSnWUlIIDGHL%M|UVE\QYLG/XOHn /LHGJUHQE 
RFK$JQlVL%MXUKROP /XQGEHUJ +XVHWSngQE|UYLGDUHKDIW
ett ganska lågt sadeltak, täckt med näver och kluvet virke alternativt
näver och torv.
Huset har haft en större spis som åtminstone till delar varit murad
med tegel i köksdelen och kanske en något mindre i salen, den senare
endast ämnad för att producera värme. Teglet har sannolikt tillverkats
av gårdens folk eller av någon granngård och dateringarna antyder att
tillverkning av tegel har förekommit redan på 1300-talet. Degerbyn har
egna förekomster av tegellera och har haft tillverkning av tegel långt
LQSnWDOHW /XQGVWU|P 7HJOHWKDUXQGHUERVlWWQLQJVWLGHQ
sannolikt bränts i öppen eld varför bränningen blivit ojämn. Av de
senmedeltida och 1500-talets gårdsplatser som undersökts i VästerERWWHQKDUVDPWOLJDXSSYLVDWWHJHOI|UHNRPVWHU /LHGJUHQDEF
DE/XQGEHUJ GlUI|UPnVWHWHJHOEUlQQLQJKDYDULWYDQOLJSn
landsbygden i Västerbotten under Gustav Vasas tid och även tidigare.
Teglet blev av ganska dålig kvalitet och var inte eldfast varför det troliJHQPHGWLGHQORVVQDGHELWDUIUnQHOGVWDGHQGlUI|UÀFNGHQUHSDUHUDV
1lUYLVHUDWWVnP\FNHWWHJHOUHVWHUKLWWDVVSULGGDSnJnUGVSODWVHUQD
kan det bero på att eldstäderna städats ur och tegel tillsammans med
annat avfall har hamnat lite överallt.
,QRPJnUGVSODWVHQSnWUlIIDGHVHQKHOGHOVWHQVRPYDULWXWVDWWI|U
YlUPHGHÁHVWDYDUJDQVNDVPnRFKQlUPDVWVNlUYLJD2PGHLQWH
kommer från eldstäderna måste de vara från någon annan verksamhet
involverat stenar och värme.
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,KXVHWSnWUlIIDGHVHQELWDYVYDJWJU|QIlUJDWSODQJODVRFKQnJUDWLOO
på andra ställen inom gårdsplatsen. Bitarna har något skiftande färg,
men alla har inneslutna luftbubblor. Genom fyndomständigheterna
kan man anta att glaset är från gårdens brukningstid. Fönsterglas var
dyrt under 1500-talet, men har troligen inköpts för att glasa några
PLQGUHI|QVWHU VHlYHQ/LHGJUHQE 
,N|NHWKDUPDQKDIWNRNNlUOVRPNXQGHYlUPDVLGHQ|SSQDVSLVHQ
De relativt fåtaliga keramikbitarna visar att man haft trebensgrytor.
1lVWDQDOODJnUGDUSnWDOHWKDGHRFNVnNRSSDUNlUOLYDULHUDQGH
utsträckning. Vi hittade delar av ett hankfäste till ett kopparkärl inom
gårdsplatsen. Keramiken visar att man också haft krus av stengods,
VNnODUIDW H[HPSHOÀJ VDPWVXSNRSSDU I|UEXOMRQJRFKVRSSD 
av rödgods (Johansson 2015). En liten bit grönaktigt glas påträffat i
lager 2 i husgrund 9, kommer troligen från ett dricksglas. Förutom
vanliga knivar med tånge påträffades bordsknivar i huset. Två var av
samma sort och har haft pånitade skaftdelar varav en hade delar av
ben/horskaftet kvar. Bordsknivarna har haft väldigt korta och nätta
skaft. En tredje kniv, med nitade skaftdelar, var något grövre och har
XWJMRUWHQVW|UUHERUGVNQLYHOOHUHQOLWHQI|UVNlUDUH,QRPERSODWV\WDQ
påträffades också ett gjutet ändbeslag till en bordskniv. Ett liknande
ÀQQVSnHQERUGVNQLYIUnQ%M|UVE\Q VH/LHGJUHQEÀJD 
En nål av brons hittades i kanten av anläggning 14. Den har en platt
kropp och kan antas ha varit avsedd för nålbindning. Till klädpersedlar

Fig. 20. Förslag till rekonstruktion av plan, parstuga, husgrund 9.
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hör också häkten och hyskor, både i järn och i kopparlegering. De
två mynten från slutet av 1500-talet hade båda hål för upphängning,
kanske för fastsättning i klädesplagg. Spritt på gården påträffades bitar
av järnslagg. De visar att man utövat järnsmide på gården åtminstone
i mindre omfattning.
Benmaterialet från gården visar att man hade kor och får, getter, gris
och häst. Huvudparten av materialet är nöt och får/get, men även en
relativt stor andel utgörs av svinben. Påfallande många tänder och även
käkfragment framkom både i huset och på gårdsplatsen. Huvudparten
av det obrända benmaterialet var skört och dåligt bevarat, vilket kan
bero på att benen (och även skallarna med tänder) kokats. Benen verkar
dels ha spritts över hela gårdsplanen, dels samlats i större mängder på
vissa avfallsplatser i närheten av husen. Sådana avfallsansamlingar har
lYHQQRWHUDWVSnVDPWLGDJnUGVSODWVHUL/|YnQJHU /LHGJUHQEF 
, 8PHn RFK %\JGHn RFK KRV DOOD VRP ER QRUU GlURP WYn
blåskurna skinn för varje båge…(Holmbäck & Wessén, 1979,
+lOVLQJHODJHQNRQXQJDEDONHQÁRFN9,,

Citatet syftar på bågaskatten som betalades av alla av manligt kön som
YDUYDSHQI|UDRFKNXQGHVSlQQDHQEnJH,'HJHUE\QSnWUlIIDGHVHQ
pilspets av järn avsedd för småvilt. Bland det uppgrävda benmaterialet
fanns endast enstaka ben av vilda djur. Märkvärdigare är att endast ett
InWDOIUDJPHQWDYÀVNLGHQWLÀHUDGHV8QGHUWDOHWVNDWWDGHJnUGHQ
PDUNI|UQRWÀVNH /XQGVWU|P *nUGHQPnVWHRFNVnXQGHU
en lång tid ha varit aktiv under den katolska tiden då man inte kunde
lWDN|WWXQGHUIDVWDQXWDQYDUKlQYLVDGWLOOÀVN GLWlYHQVlOUlNQDGHV 
Varför spår av denna kost nästan saknas är konstigt. Möjligen gick
DYIDOOIUnQÀVNHQWLOOVYLQHQ
På gården framkom två delar av vridkvarnar, en i den stora husgrunden och en i anläggning 12. Båda delar har tydliga spår efter
roterande rörelser. Troligen har malstenarna varit mellan 0,65-0,7
m i diameter. Den från anl. 12 är tung och väger drygt 9 kg, varför
hela stenen måste åtminstone ha vägt 70-80 kg. Enligt det kamerala
materialet fanns skvaltkvarnar vid Orrbyströmmen redan i mitten av
WDOHW /XQGVWU|PII .DQVNHNYDUQELWDUQDKlUU|UIUnQ
gårdens tidigare fas.
165

Lars Liedgren

1nJUDPDNURIRVVLODQDO\VHUKDULQWHJHQRPI|UWVIUnQXWJUlYQLQJDUQD'lUHPRWÀQQVHQSROOHQDQDO\VIUnQE\Q7MlUQOlQJUHPRW6gL
Skellefteå. Det preliminära resultatet visar att det från senmedeltiden
och under 1500-talet odlas korn, råg och vete (Josefsson et al 2015).
Dock torde korn ha dominerat odlingen vid Ön. Till skillnad från
mellansverige odlades åkrarna i regel i ensäde här uppe i norr (Myrdal
5RHFN+DQVHQ 
Fyndmaterialet på Ön visar att gården måste ha varit förhållandevis
välbeställd under delar av bosättningstiden och att man därför kunnat
införskaffa olika importvaror som anlände till Skellefteområdet och
I|UVnOGHVSnORNDODPDUNQDGHUXQGHURFKWDOHW,PSRUWgodset har i huvudsak kommit via handel med Stockholmsområdet (se
Friberg 1983). Man kan dock se en nedgång av gården under loppet
av 1500-talet med utgångspunkt i djurbesättningar och Älvsborgs lösen 1571. Möjligen upphörde gården genom att en brand härjade det
stora huset. Gårdens ägor övertogs sedan av andra bönder men ingen
kom att bo på Ön mera. Avsaknaden av senare bebyggelse har gjort
DWWVSnUHQIUnQJnUGHQIRUWIDUDQGHÀQQVNYDUHWWI|UKnOODQGHVRPlU
P\FNHWRYDQOLJWEnGHL9lVWHUERWWHQRFKL1RUUERWWHQ8WJUlYQLQJDUQD
av gårdslämningen på Ön i Degerbyn har dels visat att detta verkligen
kan vara en av de äldsta gårdarna i byn och att den agrara bosättningen
längs Skellefteå älvdal och i Skellefteå socken även sträcker sig längre
tillbaka i tiden än 1300-talet.

Tack
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