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O M S L A G E T S  F R A M S I D A
Kristusfigur i Bygdeå kyrka.  

ANDERS BJÖRKMAN/VBM

I den stora världen – det vill säga Europa – handlar det om 
perioden mellan Roms fall och »upptäckten« av Amerika, från 
476 till 1492, en period kännetecknad av stark kyrkomakt, feo-
dalväsen och relativt primitiv ekonomi. Medeltiden alltså, tiden 
mellan ett och annat. Begreppet skapades av italienska huma-
nister under 1400-talet som menade att de stod för en på-
nyttfödelse, en renässans, av antikens konst och vetenskap. 
Väntetiden ansåg de hade varit en dyster, mörk och primitiv 
parentes.

Något snävare är medeltidens början och slut satta hos oss i 
Sverige. Den precist lagde historikern avser tiden från Ynglinga-
ättens utslocknande cirka 1060 fram till Stockholms blodbad 
1520, eller till Gustav Vasas val till riksföreståndare 1521, res -
pektive kung 1523. En mer svepande definition anger tiden från 
kristnandet till reformationen, från ungefär 1000–1500. Tusen år 
eller femhundra, det är ganska mycket i båda fallen. Medel - 
tiden har stigit i kurs sedan den konstruerades, numera är bilden 
betydligt mer nyanserad än den varit. 

Området som vi i dag benämner Västerbottens län, liksom 
omkringliggande trakter, var tämligen glest befolkade under 
medeltiden. Men helt tomt var det inte. Och där det finns män-
niskor där finns det spår. Vi följer upp några av dessa i detta 
nummer av tidskriften.

Tidskriften Västerbotten har inte funnits i tusen år, inte ens i 
femhundra – men i nästan hundra, och det är inte illa. Nu är det 
emellertid slut. Motiven till nedläggningen är helt och hållet 
pekuniära. 

Till det förra numret av tidskriften, med temat hälsa, inflöt 
bidragen i sådan omfattning att allt inte fick plats. Redaktören 
kom i bryderi, och skingrade sina tankar genom att bläddra i 
tidiga årgångar av årsboken Västerbotten. Plötsligt dyker ett 
bekant namn upp i den allra första från 1920, nämligen dr Giertz 

måste den tyvärr besluta att lägga ned. En arbetsgrupp har tillsatts med upp-
gift att finna nya former för dialog med  föreningar och allmänhet. Den digitala 
formen används redan av många och de som vill läsa tidskrifter och årsböcker 
som getts ut kan redan göra det på  nätet. Styrelsen inbjuder till dialog, med för-
bundets medlemmar i denna  viktiga fråga. Många har visat sin uppskattning 
av Västerbotten och vi är många som kommer att sakna den, inte minst de som 
hellre läser böcker än söker sig till  digitala alternativ. Det är en ovärderlig skatt-
källa som många söker sig till och då särskilt alla som finns inom hembygds-
rörelsen. Den som tar del av  Västerbotten framdeles kommer att bli imponerad 
över vad som gjorts inom hembygdsrörelsen i vårt län.

I första paragrafen i länsförbundets nuvarande stadgar heter det att »För-
bundets ändamål är att tillvarataga och vårda västerbottnisk kultur, att väcka 
intresse och förståelse för hembygden, dess natur och minnen samt att vara ett 
länsorgan för hembygdsrörelsen«. Det är nuvarande stadgar, som ger vägled-
ning för oss inom hembygdsrörelsen, när det gäller framtida information och 
dokumentation. Det måste ske i dialog med medlemmarna.

Västerbottens redaktörer genom åren har varit: Ernst Gafvelin, Ragnar Jirlow, 
Holger Möllman-Palmgren, Lars Wickström, Hans Beskow, Gunnar Westin, Sune 
Zachrisson, Bo Sundin, Britta M Lundgren, Ola Kellgren och Anders Björkman.

Som ansvarig utgivare för tidskriften vill jag avsluta med att å Hembygds-
förbundets vägnar tacka alla som har arbetat med tidskriften men också ni 
som varit trogna läsare av den. Låt oss nu samverka genom kreativa förslag 
för att finna nya former av kommunikation inom den breda kultur som 
hembygds rörelsen verkar. Tidskriften har getts ut i samverkan med Västerbot-
tens mu seum och vår förhoppning är en fortsatt samverkan när vi nu övergår 
till digital form av dialog.

Bo Nilsson
Ansvarig utgivare, tidskriften Västerbotten

Ordförande, Västerbottens läns hembygdsförbund

O M S L A G E T S  B A K S I D A
Ringspänne i brons, påträffat vid  

Maksjöns västra strand, förmodligen 
tillverkat under 12- eller 1300-talet.

ANDERS BJÖRKMAN/VBM
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– döpt Knut Harald – som medverkar där med en 
artikel betitlad »Det är varje människas plikt att 
bevara sin hälsa«. Ett rejält upprop för folkhälsan 
levererar den gode Giertz. Somligt känns förstås 
obsolet, men en hel del är i högsta grad giltigt än i 
dag. Där och då löstes redaktörens bryderi, Karl-
Anders Jacobssons bidrag till häftet om hälsa hand-
lade just om Knut Harald Giertz i dennes roll som 
lasarettsläkare i Umeå. Den texten kommer här i 
stället. Att Giertz hade ett mycket stort intresse för 
kultur och hembygd framgår av det tal han höll vid 
invigningen av Gammlia 10 juli 1921, som publice-
rades i samma års Västerbotten. 

Giertz får alltså börja och sluta, och ingen skulle 
väl komma på tanken att kalla åren som passerat 
däremellan för medeltiden. I någon mening är 
Giertz dessutom en särskilt god representant för en 
publikation som genom förmedlande av kultur och 
bildning i vid bemärkelse, bidragit på sitt en smula 
försynta vis till välmåendet i Västerbotten.

Till tröst i sorgen över att en god kamrat på 
färden kliver av, bör ju dessutom framhållas att det 
som skrivits i Västerbotten under nästan ett sekel 
finns kvar – att köpa, låna på biblioteket eller läsa på 
nätet. 

Till sist gör vi ett hembesök i Åsele och ger slut-
ordet till tidskriftens ansvarige utgivare och tillika 
Hembygdsförbundets ordförande Bo Nilsson.

A N D E R S  B J Ö R K M A N ,  R E D A K T Ö R
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Prolog: Järnåldern
S U S A N N E  S U N D S T R Ö M

Västerbottens län har en rik förhistoria som sträcker sig närmare 10000 år bakåt i 
tiden. Det är i första hand den äldre delen av förhistorien – stenåldern och brons-
åldern – som belysts i arkeologiska rapporter och avhandlingar. Järnåldern och 
även medeltiden har ägnats mindre uppmärksamhet och är därmed mindre kända. 
Vi drar vårt strå till kunskapsstacken, och börjar med den förstnämnda. Susanne 
Sundström är arkeolog vid Västerbottens museum.

Bilden av Västerbottens län under järnåldern, 500 f 
Kr–1050 e Kr, skiljer sig markant från den i de längre 
söderut liggande länen under samma tid. En tydlig 
gräns går genom norra Ångermanland. I Västerbot-
ten saknas spår efter fast bebyggelse och lämningar 
efter långhus och gravhögar. Fortfarande saknar vi 
även kända järnframställningsplatser. Det här inne-
bär inte att Västerbotten var ett folktomt område vid 
den här tiden, lämningarna ser bara annorlunda ut.

Föremålsfynd

Vid sidan av fornlämningarna finns det föremål som 
är från järnåldern. I dag är många fynd/fyndplatser 
med föremål som kan dateras till järnålder kända i 
Västerbottens län. Större delen av fynden är föremål 
som påträffats av privatpersoner, vilket medför vissa 

svårigheter när det gäller att datera fynden och 
bestämma av vem och i vilket sammanhang före-
målen har använts. Man måste också komma ihåg att 
dessa så kallade lösfynd i många fall är mycket 
ungefärligt inprickade på kartan. En fördel med 
lösfynden är dock att fyndtätheten inte är ett resultat 
av var flest undersökningar är gjorda. Förutsättning-
arna för påträffande av lösfynd bör ha varit ganska 
likvärdiga i hela länet.

De vanligaste föremålskategorierna bland lösfyn-
den är yxor, pilspetsar, knivar, eldslagningsstenar, 
smycken och olika typer av dräkttillbehör. En del av 
lösfynden utgörs av en gång borttappade föremål, 
som exempelvis bortskjutna pilspetsar. Andra har 
 karaktären av praktföremål som vanligtvis påträffas i 
gravar, till exempel ett svärd från Stensele, ett likar-

Tomtning på Bjuröklubb.
KRISTER HÄGGLUND/SKM
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mat spänne från Stalon och den pärla av smaragd 
som är påträffad på samma plats som en holkyxa vid 
Maksjön i Vilhelmina. 

I andra fall kan själva fyndkombinationen tyda på 
att det rör sig om gravgods. Det gäller exempelvis 
fynden från Björkholmen i Varesen. Här hittades 
först en skafthålsyxa, en brodd, en sölja, ett remände-
beslag och ett hängbryne. Fyndsammansättningen 
gjorde att föremålen tolkades som resterna efter en 
vikingatida grav. På samma plats hittades senare även 
några bältebeslag, vilket gör gravplatstolkningen ännu 
troligare.

Likarmat spänne, hittat i Stalon. 

Maksjöhalsbandet. 
ANDERS BJÖRKMAN/VBM

Trots nämnda begränsningar och osäkerhetsfakto-
rer hos de järnåldersfynd som gjorts i länet innehåller 
de en hel del information. Det mest uppenbara är att 
fynden från järnåldern i Västerbottens län framförallt 
är påträffade i inlandet. Fyndkoncentrationen i Vilhel-
minaområdet med cirka en tredjedel av fynden stick-
er ut. Det finns en spridning av fynd över större delen 
av kommunen men med några tydliga koncentratio-
ner. Bland annat finns ett pärlband av fyndplatser 
längs Ångermanälven – från Åseleområdet i söder 
upp till Maksjön/Varesen, som har den största anhop-
ningen av fynd. Därifrån utgår flera stråk av fynd mot 
nordväst. Ett löper upp längs sjön Malgomaj, förbi 
Stalon, upp till Kultsjön och Marsfjällsområdet. Ett 
annat sträcker ut från nedre delen av Vojmsjön till 
övre änden av samma sjö, till Vardofjällsområdet och 
vidare västerut över fjället. Ett tredje spår går från 
Vojmsjöns nedre ände till Stensele vid Umeälven och 
därifrån vidare uppströms längs Umeälven till Riks-
gränsen i väster. 

Spridningsbild

Nedre delen av Umeälven saknar däremot nästan 
helt fynd av föremål som kan dateras till järnåldern. 
Det gäller i synnerhet nedströms Lycksele, med 
Umeåområdet som undantaget. Även längs Vindel-
älven finns ett pärlband av järnåldersfynd. I Skellef-
teå kommun är också ett relativt stort antal järnål-
dersfynd kända. Här ligger tyngdpunkten mot kusten 
och föremålen är mer utspridda. Södra delen av Väs-
terbottenskusten är inte lika fyndrik och det finns ett 
tydligt glapp i spridningsbilden mellan Lövångerom-
rådet och Umeåtrakten. Det är ett tomrum som även 
sträcker sig en bra bit inåt landet.

Betydligt fler föremål kan räknas till den yngre 
järnåldern – vendeltid 600–800 och vikingatid 800–
1050 – än till den äldre. Utifrån fynden tycks det ske 
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och daterades till vikingatid. Det är det äldsta kända 
tand- eller benfynd av nötkreatur som vi i dag känner 
till i länet.

Lämningar

Utifrån järnåldersfyndens spridningsbild framstår 
inlandet och fjällen som områden med relativt sett 
hög aktivitet och livaktigt utbyte med andra områden 
under den här tiden. Det är också under järnåldern 

en ökad aktivitet under vendeltid i Vilhelminaområ-
det. Störst antal vendeltida fynd finner vi kring sjöar-
na Maksjön och Varrisen. Men även vid övre delen av 
Umeälven, från Stenseleområdet där tre vendeltida 
fynd är påträffade och vidare uppströms mot läns-
gränsen i nordväst. 

Flera av de vendeltida fynden har västlig karaktär, 
vilket tillsammans med fyndbildens geografiska tyngd-
punkt ger intryck av att många kontakter kan ha gått 
västerut vid den här tiden. Några vendeltida fynd åter-
finns längs Vindelälven, däremot är avsaknaden av 
sådana längs Skellefteälven påfallande. Endast ett sä-
kert fynd från denna tid är påträffat här. Dock har 
vendeltida fynd gjorts vid älvens övre lopp, utanför 
länsgränsen. I Umeåområdet är två vendeltida fynd 
påträffade. En brist i det här resonemanget är att fynd-
bilden utanför länet saknas. Ett fynd som faller helt 
utanför ovan beskrivna föremålstyper, men som inte 
är mindre intressant för det, är en tand av en ko. Den 
påträffades vid en utgrävning av en härd i Lycksele 

 
Platser där järnåldersföremål påträffats i Västerbottens län.
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Sommaren 2014 hittade Sture Brännlund i Sorsele en vendeltida yxa 
när han förberedde för potatisodling. Fyndplatsen passar precis in i 
det stråk av fynd från samma tid längs Vindelälven. Fyndet antyder 
att en vendeltida kommunikationsled kan ha följt Vindelälven till 
Laisälven och därifrån fortsatt norrut längs den senare älvsträckan 
upp till Arjeplogområdet där en liknande yxa är påträffad.
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som vi tydligare börjar urskilja den samiska kulturen. 
I inlandet och fjällen återfinns också några fornläm-
ningskategorier som i huvudsak kan dateras till 
järnålder. Hit räknas bland annat stalotomterna som 
är vallformiga lämningar efter bostäder. De ligger högt 
upp i fjällen, ända uppe på kalfjället och är ofta 
placerade på rad. Vissa tolkar stalotomterna som att 
de hör samman med tamrenskötsel. Andra menar att 
de hör ihop med vildrensfångst. I skogslandet, i 

områden med bra renbete finns ett stort antal härdar. 
Även dessa är ofta linjärt organiserade. Både stalo-
tomterna och härdarna i skogslandet anses vanligtvis 
numera vara samiska lämningar. Ytterligare en samisk 
fornlämningskategori som delvis hör till den här tiden 
är metalldepåerna eller offerplatsfynden som man 
också kallar dem.

I området finns också många fångstgropar. Det är 
gropformiga fångstanläggningar för älg men även för 

Längs övre delen av en möjlig kommunikationsled från södra änden av Vojmsjön till Vardofjäll och vidare över till 
Norge, finns sträckor med ledmarkeringar av parvis ställda resta stenar. Även nordväst om Abelvattnet är en lik-
nande led registrerad. Dessa leder tycks vara av samma typ som en led vid Adamvalldá i Norrbotten, vilken kanske 
är så gammal som yngre järnålder. Adamvalldáleden har tolkats som skapad av ett norskt hövdingadöme eller en 
liknande organisation för att underlätta handel och skatteuppbörd med samerna.
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ren. En tidigare gjord sammanställning av daterade 
fångstgropar i Norrland – emellertid okalibrerade 
värden – har visat att antalet fångstgropar ökar fram 
till slutet av järnåldern. Under medeltiden och sena-
re blir de åter färre med undantag för 14- och 
1500-talen. Vendeltiden är den tid då flest fångstgro-
par grävdes per år, ser man enbart till fångstgropar 
från södra Lappland blir mönstret ett annat.

Det har länge varit känt att så kallade jord- eller 
torkugnar är en fornlämningstyp som till stor del till-
hör järnåldern. Det har antagits att dessa anläggning-
ar har använts för att torka kött. Hudarnas betydelse 
som handelsvara borde lett till överproduktion vad 
gäller lokalbefolkningens behov av kött. Torkugnarna 
skulle då kunna vara en förklaring till hur man han-
terat problemet med allt kött som måste ha varit en 
biprodukt i skinnhanteringen, en produkt som också 
måste haft ett värde. Det borde vara fullt möjligt att 
också köttet fungerat som handelsvara. Kronologiskt 
fördelar sig torkugnarna över tre perioder, 300–450, 
700–800 och 1440–1640. Man kan också konstatera 
att dateringen av fångstgroparna stämmer väl med 
dateringen av torkugnarna.

Gravfält

Ett antal gravar från järnåldern är kända i inlandet och 
i fjällen. Samtidigt utgörs flera av de tillvaratagna lös-
fynden av föremålstyper och föremålskombinationer 
som vanligtvis påträffas i gravar, vilket indikerar att 
det tidigare kan ha funnits fler gravar som blivit över-
dämda och/eller söndereroderade. 

Ensamt i sitt slag i Västerbottens län, är ett gravfält 
med åtta stensättningar i sydöstra delen av Vojmsjön, 
numera undersökt och borttaget. Stensättningarnas 
belägenhet, utseende och utbredning kan jämföras 
med de fångstmarksgravar, eller insjögravar, som är 
vanligt förekommande i de mellersta delarna av Norr-

land. I samband med inventeringar under lågvatten-
perioderna 2013 och 2014 påträffades fler liknande 
gravar runt den södra änden av den reglerade Vojm-
sjön. Ett flertal möjliga gravar kunde identifieras. De 
utgjordes av låga rösen och stensättningar. Samtliga 
var belägna under högsta vattenstånd och var där-
med helt befriade från torv och annan växlighet. De 
möjliga gravarna ligger längs den ursprungliga stran-
den, de flesta är placerade precis på den gamla 
strandkanten. Gravarna ligger antingen ensamma el-
ler i grupper om tre, fyra stycken, vilket skulle kunna 
tyda på att de tillhör den yngre typen av fångst-
marksgravar, som sträcker sig ända fram i vikingatid 
och tidig medeltid.

Fångstmarksgravarnas etniska tillhörighet har dis-
kuterats länge och intensivt. Diskussionen har fram-
förallt gällt frågan om de tillhör en jägarbefolkning 
eller befolkningen i den fasta bebyggelsen. Grav-
skicket har inslag av både nordisk och samisk kultur. 
Placeringen, ofta långt ut i fångstmarken är ett starkt 
argument för en samisk tillhörighet, vilket stämmer 
bra med gravarna vid Vojmsjön som ligger betydligt 
längre från fast bebyggelse än vad de i Mellannorr-
land gör. Mer specifikt har det föreslagits att fångst-
marksgravar är ett uttryck för sydsamisk kultur efter-
som de inte sträcker sig ytterligare norrut, in på 
nord samiskt område.

Som tidigare visats antyder bland annat fyndens 
spridningsbild att det fanns en skillnad mellan kust 
och inland under järnåldern. Motsvarighet till inlan-
dets lösfynd saknas längs delar av kusten. Även forn-
lämningsbilden är en annan här. De lämningar efter 
bostäder som är kända vid kusten och som kan date-
ras till järnålder är tomtningar. Det är lämningar ef-
ter enkla och tillfälliga bostäder som användes i sam-
band med säljakt och fiske. När de användes låg de 
vid havet. Den fasta bebyggelse som man tänker sig 
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att dessa har utgått ifrån har dock varit svår att hitta. 
En gravtyp som kan kopplas ihop med tomtningarna i 
tid och rum är de så kallade nykuströsena. Det har fö-
reslagits att avsaknaden av spår efter den bebyggelse 
som antas ha funnits, beror på att man använt en typ 
av byggnader som inte lämnat så tydliga spår, exem-
pelvis små hus av timmer. En än så länge unik lämning 

har dock påträffats i Torrböle, Nordmaling. Här finns 
tre vallformiga lämningar efter bostäder, varav en har 
undersökts och daterats till äldre järnålder. Här har 
även påträffats spår efter metallhantering i form av 
smide.

Vi vet i dag att man i den södra länsdelen, i alla fall 
i trakten av Umeå, har odlat kontinuerligt sedan cir-

Förmodad grav, Vojmsjön.
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Ålderdomligt kulturlandskap i Hertsånger.

ka år 500. I norra delen av Norrlandskusten gäller 
detta först från cirka år 1000. Det var därför lite för-
vånande när Västerbottens museum år 2012 och -13 
under de arkeologiska undersökningarna inför den 
sista etappen av trafikleden runt Umeå, »Västra län-
ken« påträffade odlingsspår från bronsåldern och 
medeltiden, men däremot inga från järnåldern. När 
man för några år sedan röjde för ett nytt naturbete i 
byn Hertsånger i Robertsfors kommun gjordes däre-
mot en oväntad upptäckt. Vid Hertsångersälvens 

norra sida, på en nivå som ligger 10–15 meter över 
havsnivån kan man nu se spåren efter ett ålderdom-
ligt kulturlandskap. Här finns bland annat en skärv-
stenshög och många små rösen med odlingssten, ofta 
helt övertorvade. Dessutom hittades här också läm-
ningar efter vad som möjligen kan vara gravar. När 
området var strandnära, under senare delen av järn-
åldern och tidig medeltid, låg det vid en smal och 
skyddad vik som gick in från havet. Kol från skärv-
stenshögen har daterats till medeltid, 1290–1420.
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Strax norr om Hertsånger ligger byn Skäran. Där 
har man i anslutning till ett bronsåldersröse hittat ett 
helt gravfält med små enkla stensättningar, kokgropar, 
och skärvstenshögar. Några av anläggningarna har un-
dersökts och daterats, dels till bronsålder och dels till 
sen järnålder och tidig medeltid. Kanske är det spår 
efter tidig odling som vi ser i Skäran och Hertsånger. 
En annan förklaring skulle kunna vara att det är rester 
efter en befolkning som i huvudsak hade en maritim 
ekonomi, eller efter människor som har kombinerat 
dessa två näringar. Ortnamnet Hertsånger är för övrigt 
ett av tre ånger-namn inom ett relativt litet område, 
de andra är Lövånger och Kräkånger. Dessa namn an-
tas ha sitt ursprung i vikingatid eller kanske ännu tidi-
gare. Efterledet »ånger« kommer från fornnordiskans 
»angr« vilket betyder havsvik.

Mångkulturellt

Trots att spåren efter järnålder i våra trakter till stor 
del ser annorlunda ut jämfört med området söder om 
oss, har människorna i båda dessa områden påverkat 
varandra och samspelat, och även haft kontakt med 
män niskor längre bort i ett vidsträckt ekonomiskt 
nätverk.

Det arkeologiska materialet visar stora skillnader 
även inom länet. Precis som en stor del av lösfynden 
hör till den yngre järnåldern, hör också en stor del av 
kustens tomtningar till denna tid. Det gör även många 
av stalotomterna i fjällen, liksom många av de i linje 
ordnade härdarna i skogslandet. Stalotomterna och 
härdarna har setts som en början på övergången till en 
utvecklad rennomadism under vendeltiden. Dessa 
 företeelser har förklarats med att det är nu som de för-
sta städerna i Skandinavien grundas och ett mer vid-
sträckt handelsnätverk etableras.

Trådarna i nätverket har sträckt sig ända hit upp i 
norr. Inte minst samerna utgjorde en viktig del i nät-

verket. Det finns tidiga historiska källor som visar att 
beskattningen av, och handeln med samerna var en 
viktig inkomstkälla för de norska stormännen. De va-
ror som samerna tillhandahöll var av största betydel-
se för att de skulle kunna skaffa sig ett ekonomiskt 
överskott och upprätthålla viktiga kontakter och al-
lianser. Kontakterna gick även i andra riktningar, 
både söderut och österut.

Trots att bilden av järnåldern i Västerbottens län 
fortfarande är dunkel och frågorna ibland bara tycks 
bli fler ju mer vi undersöker, kan man i det arkeolo-
giska materialet från den här tiden skönja en del av 
det vi i dag kan påstå är karaktäristiskt för länet och 
dess innevånare. Hit hör avsaknaden av tecken på 
överhöghet och adel. Det gör även mångsyssleriet 
som en förutsättning för överlevnad. Man kan ana att 
det område som vi i dag kallar Västerbottens län, var 
ett mångkulturellt område redan under järnåldern.

För att järnåldern i Västerbottens län ska bli tydli-
gare krävs mer forskning. Mycket är osäkert och 
många frågor återstår, men forskning pågår i ämnet. 
Ibland dyker nya fynd upp som antingen hjälper 
forskarna på traven eller vänder upp och ner på mer 
och mindre vedertagna sanningar. Det senare är fal-
let med fyndet av en vikingatida kotand i Lycksele. 
Det kommer med all säkerhet sätta myror i huvudet 
på arkeologer under lång tid framåt.
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Detalj av Carta Marina, Olaus Magnus karta över Norden,  
skuren i träsnitt år 1539, senare färglagd.

En västerbottnisk guldålder
R O L F  G R A N S T R A N D

Västerbotten införlivades sent i den europeiska, kristna medeltidskulturen. Me dan 
Skara stift kring år 1300 hade fler än 500 sockenkyrkor, hade landskapet Väster-
botten – på ungefär samma yta – inte en enda. Och vid det som kan sägas utgöra 
medeltidens definitiva slutpunkt, reformationsriksdagen i Västerås 1527, hade Väs-
te r botten ännu endast åtta sockenkyrkor: Umeå, Bygdeå, Lövånger, Skellefteå,   
Piteå, Luleå, Kalix och Torneå. Rolf Granstrand är ordförande i Skellefte bygdens lokal-
historiska förening.

Trots – eller kanske snarare tack vare – att Västerbot-
ten var sen i starten, blev utvecklingen desto mer 
explosiv. Under 13- och 1400-talen växte i dessa åtta 
västerbottniska socknar fram närmare fyrahundra 
byar, längs kust och älv och vid inlandets sjöar. Plat-
serna valdes med omsorg; ännu i dag efter mer än 
femhundra år är stordelen av Norr- och Västerbot-
tens befolkning bosatta i – eller i nära anslutning till 
– just dessa ursprungliga boplatser. Genom framför 
allt den allmänneliga kyrkan fick regionen kontakt 
med medeltidskulturen och dess frukter, i form av 
exempelvis skrivkonst och skriftspråk; murbyggande, 
valvslagning och andra inslag i kyrkobyggandet; av-
ancerat hantverk; kyrkokonst och -musik; utvecklad 
sjöfart. Dessutom, och inte minst, bibringades man 
en kristen världsbild med lag och rätt, nådemedel, 

helgon, pilgrimsresor och fasteregler samt en liturgi 
gemensam med kristenhetens övriga kyrkor. Som ett 
utryck för befolkningstillväxt och välstånd kunde 
under medeltidens sista kvartssekel samtliga nämnda 
åtta socknar uppföra rymliga och pampiga stenkyr-
kor som till sina huvuddelar står kvar än i dag. Bygdeå 
och Lövånger är bäst bevarade, Skellefteå och Torneå 
mest om- och tillbyggda.

Tack vare sitt perifera läge i förhållande till tidens 
maktcentra – Rom, Lübeck, Stockholm/Uppsala, 
Nov  gorod och Trondheim – undslapp regionen myck-
et av det som kom att utgöra bördor för befolkningen 
söderöver: tung beskattning; borgar och feodalherrar; 
kungamakt och stormannavälde; städer, murar och 
tullar; kloster och katedraler; dagsverken och militär-
tjänst samt de ständiga striderna mellan olika makt-
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grupper, som kännetecknar unionstiden 1389–1523. 
Bottenviksregionen kan rentav ha undgått digerdö-
den.

»Fångstmän, i skogar och i vatten«

Det är ärkebiskop Henning Nilsson som karaktärise-
rar västerbottningarna så 1344. Beskrivningen var sä-
kert träffande, med tanke på de varor som genom 
skatt och handel lämnade regionen. Men redan långt 

dessförinnan förekom naturligtvis också jordbruk och 
boskapsskötsel på de bördiga markerna längs kuster 
och älvdalar. I det tidigaste kända dokument som upp-
rättats i Bottenviksregionen, nämligen vid tinget i 
Umeå 16 juli 1324, donerar Johannes och Cecilia i 
Kåddis sitt jordbrukshemman till Uppsala domkyrka. 

Brukandet av jorden hade ett nära samband med fis-
ket. »Den ägde vatten, som land ägde«, stod det i land-
skapslagen. Sven Ingemar Olofsson beskriver i Övre 
Norrlands historia (1962) den medeltida bosättningen: 

…enstaka små hemman, ofta samlade i mycket 
 stora byar av oregelbunden, utspridd typ, där ut-
komsten mindre byggde på åkerbruk än på boskaps-
skötsel och kanske framför allt jakt. Kvinnoarbetet 
blev naturligtvis en tillgång inom boskapsskötseln, 
och jakt och fiske var bottnakarlarnas karakteristis-
ka näringsfång – och levnadssätt.

I Hälsingelagen från trettonhundratalets början anges 
att den årliga skatten från Umeå och Bygdeå och »alla 
dem som bo norr därom« ska utgöras av två blåskurna 
skinn för varje båge, det vill säga för varje vapenför 
man. Däremot omfattades inte de västerbottniska 
socknarna av ledung – skyldigheten att utrusta skepp 
för krigståg när kungen kallade, utan »de skola värja 
sitt land hemma«. Oavsett om det handlade om mer 
sällsynta skinn, så måste skatten snarast betecknas som 
symbolisk, som en tribut till härskarna i ett avlägset 
Sverige, närmast motsvarande den pälsskatt som bir-
karlarna hade rätt att uppbära av samerna i lappmar-
kerna. Begreppet birkarlar, alltså personer med mono-
pol på skatteuppbörd och handel med samerna, 
återfinns första gången i Tälje stadga från 1328, där 
också statueras att nybyggare ges skattefrihet fram till 
dess den unge kungen Magnus Eriksson uppnått myn-
dig ålder.

A
N

D
ER

S 
BJ

Ö
RK

M
A

N
/V

BM

Lövångermadonnan, skuren i valnöt med färgrester kvar. Skulpturen 
är tillverkad i Tyskland omkring år 1300 och står numera i Lövångers 
kyrka.
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Kung Magnus är för övrigt den som mer definitivt 
inordnar hela Norr- och Västerbotten under den 
svenska kronan, bland annat genom brev 16 mars 
1340, där Hälsingelagen – och dess lindriga skatte-
regler – blir gällande i hela regionen. Det kungliga 
brevet innebär också förbud för andra, till exempel 
kyrkan eller adliga stormän, att ta upp skatt eller ar-
renden, vilket innebar att bönderna i norr kom att 
förbli skattebönder till skillnad från sina motsvarig-
heter i de flesta andra delar av Sverige och övriga Eu-
ropa. Adeln – liksom eken och kräftan – gjorde halt 
vid Dalälven, som det är sagt.

Under senare delen av 1300-talet försökte stor-
män, framför allt Bo Jonsson Grip, etablera en mel-
lansvensk fogdeförvaltning också i norr med tre bor-
gar som stödjepunkter, Faxehus utanför Söderhamn, 
Styresholm vid Ångermanälven samt Korsholm i 
Mustasaari nära dagens Vasa i Österbotten. Och det 
var just på Korsholm som den förste fogden för Bot-
tenviksregionen, Philpus Karlsson, kom att residera 
under slutet av 1300-talet. Framstöten blev dock täm-
ligen kortvarig; allmogen brände borgarna på västra si-
dan under Engelbrektsupproret på 1430-talet och 
Korsholms fögderi begränsades till Österbotten.

Kollektiv skattskrivning

Första spåret av egentlig kronoskatt i Norr- och Väs-
terbotten sker genom Erik av Pommerns skattskriv-
ning från 1413. Men det är inte de enskilda bönderna 
som skattläggs utan socknarna, det samlade beloppet 
blir cirka 1 500 mark, i huvudsak i form av skinn och 
fisk. Som jämförelse betalar Österbottens tre sock-
nar, med Korsholms slott på nära håll, tillsammans 
2 300 mark.

I Västerbotten betalar Luleå mest, därefter Umeå 
och Skellefteå, och minst lilla Lövånger. Den summa 
som faller på respektive socken delas sen av bönder-

na efter bärkraft. Men det är fortfarande ingen skatt 
på själva jordinnehavet. Det är först i och med Gus-
tav Vasas jordabok från 1543 som beskattningen blir 
individuell och läggs på varje enskild gård, som från 
och med denna tid noggrant förtecknas och mantal-
skrivs med uppgifter om åker, äng och fiskeplatser. I 
och med detta mångdubblas skatten.

Under 1400-talets expansion av bebyggelse och 
handel, minskar snarare skattetrycket. Det finns egent-
ligen inga fogdar eller andra företrädare för statsmak-
ten på plats i regionen. Det är långa resor och ont om 
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Gustav Vasa på piedestal vid Uppsala slott.
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knektar att ta med för indrivning. I ett register från 
1497 framgår att den samlade skatten för Västerbot-
tens åtta socknar uppgår till 700 mark samt 60 tim-
mer gråskinn, det vill säga ekorrskinn, och ett timmer 
mårdskinn. Ett timmer omfattar 40 skinn.

På gynnsamt avstånd

Inget århundrade i Sveriges historia är så drabbat av 
inbördes stridigheter som 1400-talet. Dels var det 
bondeuppror, dels stridigheter mellan danska uni-
onskungar och svenska stormän samt biskoparna, 
som stödde än den ena, än den andra sidan. Väster-
botten undgick i stort sett detta. Soldater och all-
moge från Västerbotten mobiliserades inte, med ett 
undantag sommaren 1496 då man ställdes mot en 
rysk styrka som härjade norra Österbotten och även 
brände gårdar i Torneå. Det skulle dröja till mitten av 
1500-talet innan västerbottningar kom att kallas in 
till regelrätt krigstjänst.

Ibland kunde denna position långt från maktstri-
dernas centrum vara direkt gynnsam. Fogden Anders 
Bengtsson skriver i mars 1509 till riksföreståndaren 
Svante Sture och beklagar att han genom sockenbor-
nas »tredska« i Umeå och Skellefteå inte kunnat upp-
ta den hjälpskatt som riksföreståndaren pålagt all-
mogen. Skälet synes vara sockenbornas oklarhet om 
vem som egentligen har makten i rikets centrum – 
kungen, riksföreståndaren eller ärkebiskopen – och 
att man därför vill avvakta med skattebetalningen. 
Femtio mil från närmsta slott eller fogdeborg hade 
Anders Bengtsson med sina måhända halvdussinet 
knektar ingen möjlighet att sätta hårt mot hårt. 

Medeltiden är ännu en tämligen obearbetad period 
i västerbottnisk arkeologi. Ett skäl kan vara att kyr-
kor och gårdsplatser ligger kvar på ursprungliga plat-
ser och därför inte är tillgängliga för mer omfattande 
utgrävningar. Men det finns undantag. Vid förra som-

marens arkeologiska undersökning av byggnadsres-
terna på Klosterholmen i Bureå framkom en sanno-
lik datering till senmedeltiden, vilket gör hypotesen 
om ett franciskanskt terminarhus på platsen högst 
möjlig. Och nog vore det märkligt om inte dessa 
ihärdiga predikobröder också hittat fram till våra av-
lägsna trakter, för att uppsöka Europas sist kristnade 
folk och för att predika och få »försörjningshjälp« av 
befolkningen vid Bottenvikens fiskrika stränder.

Forskningen kommer dessutom med stor sannolik-
het inom en nära framtid att kunna knyta samman vår 
medeltida historia med den samiska traditionen på ett 
helt nytt sätt, inte minst genom det omfattande pro-
jekt som genomförs av Ingela Bergman och hennes 
kollegor vid Silvermuseet i Arjeplog, och som omfat-
tar just kontakterna mellan kust och inland.  

Olaus Magnus

Vår främsta källa om förhållandena kring Bottenvi-
ken i medeltidens slutskede kommer dock troligen 
även fortsättningsvis att vara Olaus Magnus och hans 
två storverk, tillkomna under de många exilåren i 
Italien; dels Carta Marina från 1539, med sin nog-
granna och samtidigt fantasifulla bild av regionen, 
dels hans omfångsrika Historia om de nordiska folken 
från 1555, som ger ingående beskrivningar av lev-
nadsvanor och mentalitet i våra trakter: 

Invånarna i Norrbotten lefva hufvudsakligen av 
fiske. Icke som skulle deras åkerjord vara ofruktbar, 
men de ha så stor rikedom på god fisk, att den rik-
ligen förslår till att därför tillbyta sig alla nödvän-
dighetsvaror. Också äro de väl försedda med litet 
av hvarje. Från Spanien och Portugal tillhandla de 
sig godt vin och salt; från England och Flandern 
dyrbara tyger; från de tyska städerna hvarjehanda 
husgeråd och prydnadssaker och dessutom de klä-
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der de bruka hemma; från Svea- och Götaland 
vanligt hvete, vinterhvete, korn och alla slags grön-
saker till husbehof, hvilket allt föres dit sjöledes. 

Hela kuststräckan med sina många öar och hol-
mar, alla vikar, alla floder och åar och hvarje liten 
bäck bjuda där året om, helst sommartiden, då allt 
är som ljufligast i dessa trakter, en ymnig rikedom 
på fisk. Utanför kusten ligga många väna öar, som 
med sina träd, örter och gräs skänka rikligt nöje 
och vederkvickelse. I trädens kronor hör man fåglar 
af olika slag sjunga sina ljufva sånger. I vattnet ser 

man fiskar i underbar mångfald, som under sin lek 
spritta upp öfver ytan. Öfverallt gör fiskaren en rik 
och lönande fångst. I detta haf finnes intet skade-
djur, på land knappast något farligt kräldjur eller 
annat djur, som man behöfver frukta. Under som-
maren har man intet mörker, ej heller någon brän-
nande solhetta, utan luften är lagom varm och häl-
sosam.  Allt är här behagligt, lugnt och tryggt.

Fram träder en bild som på intet sätt motsäger hypo-
tesen om senmedeltiden som en guldålder i Väster-
botten.

 
Vinjettbilden till avsnittet »Om de tre bottniska landsdelarna i Norden och det rika fisket där«, i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.
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Medeltiden – början till i dag
Å S A  L U N D B E R G

Medeltiden är perioden mellan år 1050 och 1520, tiden från kristendomens 
införande fram till reformationen när Sverige sade farväl till den katolska kyrkan. 
Det är också en 500 år lång period i vår historia där många av dagens samhälles 
viktiga grundpelare introduceras i Sverige. Kristendomen, skatter och lagar införs, 
mynt präglas, de första kyrkorna byggs och i klostren startas de första skolorna. 
Gränser mellan regioner kopplade till kyrka och ting införs och dagens Sverige 
får sina huvudsakliga gränser vid periodens slut. Inga städer finns i Västerbotten 
under medeltiden, den nordligaste staden är Gävle från 1450-tal. Åsa Lundberg är 
arkeolog vid Västerbottens museum.

Kunskapen om medeltiden i Norden har vi till stor 
del fått från skriftliga källor men också av fynd och 
fornlämningar. Ännu äldre källor skrivna av långväga 
besökare talar om »finni« eller »skridfinnare« som 
skickliga skidåkare, de allra tidigaste från 100-talet, 
flest från 500-talet och bäst från 900-talet där man 
beskriver slädar, kåtor och renar. De medeltida skrift-
liga källorna behandlar främst statsmaktens och 
kungens befallningar om lagar, skatt och förläningar. 
Texter om kyrkans regler och biskopsvisitationer 
finns, liksom om handeln som makten ständigt för-
sökte reglera för att kunna ta in skatter. Berättelser i 

de isländska sagorna från 1200-talet beskriver Nor-
dens samhälle och religion, och anses relativt tillför-
litliga. I de flesta medeltida källorna benämns befolk-
ningen som lappar men det berättas också om andra 
folk som finns nära och rör sig i detta uppenbarligen 
mångkulturella område; kväner, karelare, tjuder, bjar-
mer med flera och ofta handlar det om stridigheter. 
Generellt beskrivs lappar som fredliga, kväner som 
både och, och östliga folk oftast som aggressiva – 
men det handlar förstås också om vem som skriver. 
Om den folkliga kulturen i norden vet vi mycket 
mindre men här har Olaus Magnus beskrivningar 

Sankt Göran och draken i Skellefteå landsförsamlings kyrka, 1400-tal.
HÅKAN SVENSSON/CREATIVE COMMONS
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från sin resa i området 1518–19 mycket intressanta 
uppgifter om dagligt liv som sannolikt varit detsam-
ma under lång tid före hans besök. 

I Västerbotten bor under medeltiden ett folk som i 
huvudsak lever på jakt och fiske. Längs en smal kust-
remsa har odling av korn pågått i liten skala också före 
medeltidens början men det är inlandets exklusiva rå-
varor i form av skinn och päls som drar omvärldens 
blickar till området vid denna tid. Redan före medel-
tiden finns handelsvägar genom länet främst längs 
Ångermanälven och övre Umeälven. Det blivande 
och växande Sverige är i början begränsat till området 
mellan Stockholm och Göteborg. Norrland är okänt 
land för andra än de närmaste bygderna. De fåtaliga 
skriftliga källor som finns beskriver handeln men inte 
människornas liv och samhälle. Därför behandlas ock-
så befolkningen som en enhetlig grupp, av andra kall-
lade finnar, lappar eller skogsfolk över ett stort områ-
de omfattande de norra delarna av Norge, Sverige och 
Finland och vidare in över Ryssland. Skillnader mellan 
boendegrupper inom detta vidsträckta landområde 
fanns naturligtvis men det är mindre tydligt i källorna 
och även inom den arkeologiska forskningen. Spåren 
efter de medeltida folken är diskreta och glesa. Ge-
mensamt för området är dock att de framväxande 
centralmakterna i Norge, Sverige och Novgorod inte 
hade kapacitet att utöva sin makt här annat än genom 
handelsförbindelser och så småningom genom utsän-
da skatteindrivare. Fördelen med att köpa de efter-
traktade skinnen i stället för att försöka styra verksam-
heten var också uppenbar. Den feodala ordning som 
karaktäriserar många områden under medeltiden når 
aldrig hit och medeltidens nordbor var därför fria och 
självständiga utan överhöghet under en betydligt 
längre period än i övriga riket. 

Från att människorna i norr har levt på samma sätt 
under stenålder och framåt, det vill säga jagat och 

fångat de villebråd som står till buds i olika regioner, 
så införs nu nya typer av ekonomier. Jordbruket 
innebär bofasthet och även markägande. Handel 
som huvudsaklig inkomst och i mer reglerad form 
ersätter en blygsammare byteshandel. Distansen 
mellan inlandets och kustens befolkningar ökar san-
nolikt även om grupperna lever i samförstånd. Skill-
naderna förstärks möjligen av båda parter till följd av 
skilda levnadssätt som skapar olika värderingar. En väl 
grundad teori med liknande argument har framförts 
av de norska forskarna Lars Erik Hansen och Björnar 
Olsen som anser att ökade kontakter också kan inne-
bära ökade kontraster där inlandets befolkning upp-
rätthåller en fångstekonomi. De anser det därmed 
rimligt att man kan hävda samerna som kulturell och 
etnisk grupp från tiden strax före Kristi födelse. 

Sápmi

Över cirka 90 procent av länets yta, i skogslandet 
och fjällen lever samerna. De höll sannolikt några 
tamrenar som dragrenar men för den egna födan var 
fisket mycket viktigt och man jagade vildren och älg. 
Man fångade pälsdjur som bäver, mård, räv och ekor-
re och sålde skinnen till tillresta köpmän eller be-
sökte marknader för att byta till sig andra varor som 
jordbruksprodukter, metaller och smycken. De spår 
av dessa samers bostäder som kan återfinnas i dag 
består av endast härdar. Ofta ligger de i grupper om 
tre och upp till tio härdar nära bra renbetesland vid 
små vattendrag. En närbelägen källa eller bäck och 
torra marker för bostaden var viktiga för valet av bo-
plats. Mer än tvåtusen härdar finns registrerade i Väs-
terbotten och en stor del av dem är medeltida. Ändå 
är det svårt att påvisa exakt vilka områden som be-
boddes under just denna period utan säkra datering-
ar. I och vid de undersökta medeltida härdarna hittas 
ben, horn och ibland metallföremål. Bostaden var 
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sannolikt av liknande typer som i senare tid, det vill 
säga mer fasta kåtor och flyttbara tältkåtor. Båda ty-
perna var byggda av naturmaterial som inte lämnar 
synliga bestående spår förutom härden som för att 
hindra brand hade en stenlagd kant. 

Västerbotten ligger inom sydsamiskt språkområde 
och i skogslandet bodde grupper som inte följde re-
nens flyttningar och andra som under våren flyttade 
med vildrenarna till fjällen. Huruvida en sådan tydlig 
uppdelning i skogs- och fjällsamer fanns redan under 
medeltiden vet vi inte men samiska lämningar finns 
över nästan hela länet från denna tid. Man färdades 
till fots längs stigar, eller på skidor under vintern. En 
mycket vackert ornerad skidspets som bedömts vara 
från 1100-talet har hittats i Ajaur, Lycksele. En lik-
nande skidspets från Bygdeträsket har dock visat sig 
vara något äldre, sen vikingatid.  Man var också skick-

liga båtbyggare och skriftliga källor berättar om lätta, 
sydda båtar som kunde bäras av en person. Ett 60-tal 
fynd av båtdelar har hittats i nordliga områden, de 
äldsta från 700-talet. Även slädar som drogs efter re-
nen har funnits men inga säkra fynd har hittats. Däre-
mot finns en teckning i Olaus Magnus som visar en 
båtliknande släde dragen av en ren. Illustrationens 
korrekthet kan inte bevisas men att de funnits kan vi 
nog vara helt säkra på.

Till samiskt särpräglade lämningar som finns un-
der järnålder och medeltid hör björngravar. Man vör-
dade björnen med en egen grav med korrekt anato-
misk placering av benen, enligt vissa källor för att 
den skulle kunna återuppstå. Av de björngravar som 
hittats finns de flesta inom sydsamiskt område. An-
dra rituella uttryck fanns även under medeltiden, som 
särskilda naturformade platser kanske med seitar, men 

Vinjettbild till elfte bokens trettiosjunde kapitel i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.



22

säkra belägg från denna tid är få. Trumman finns nämnd 
redan 1190 i källor men inga fynd från medeltiden har 
ännu bekräftats. En ofta förekommande lämning är 
bengömman. Ben- och hornsamlingar i en hög eller 
nedgrävda i marken har hittats i ytterkanten av boplat-
ser. En sådan funnen vid Bielite i Vilhelmina har date-
ringar från 600-tal fram till 1400-talet och från Norge 
finns uppgifter om en bengömma daterad till 300-talet.

Renens betydelse för befolkningen kan inte nog be-
tonas. Den gav mat, den var dragdjur och den mjölka-
des. Den styrde delvis valet av boplats men den var inte 
den enda parametern för hur man levde i alla  enskilda 
regioner i inlandet. Samverkan med grann regioner och 
handelsvägar kan också ha haft stor betydelse för val av 
område då fynden tyder på livliga kontakter både mot 
öst och väst. I de västerbottniska högfjällen mot norska 
gränsen, men även i Norrbotten och Norge, finns från 
yngre järnålder och framåt bostäder som benämns 
stalo tomter. De är ovala eller rektangulära grunder med 
försänkt golvplan och jordvallar som markerar vägg-
sidan. Geografiskt motsvarar utbredningen av staloto-
mterna den kustnära norska hövdingabygden Håloga-
land varför en koppling mellan dem förefaller mycket 
rimlig. De flesta är av åsikten att en samisk befolkning 
byggde dessa bostäder, antingen för åretruntbruk eller 
för sägsongsboende. De norska hövdingarna köpte 
skinn av samerna och sålde dessa till England där bland 
annat »gråverk«, ekorrens grå vinterpäls, var eftertrak-
tat. Det berättas också att samerna var skickliga båt-
byggare och att de anlitades av Hålogabönderna med 
att bygga stora skepp för havsfärderna. Stalotomterna 
överges så småningom, möjligen på grund av minskad 
handel. De sista »finnfärderna« för pälshandel gjordes 
1310 av den norska staten enligt skriftliga källor.

I gränslandet söderut mot det dåtida Hälsingland 
blir den växande svenska kungamaktens intressen mer 
synliga. Norra Ångermanland anses också vara nordlig 

gräns för den svenska kungamakten under medelti-
den. De nordligaste större gårdar vi känner från järn-
ålder och medeltid finns cirka 30 kilometer söder om 
dagens länsgräns, och i det närbelägna skogslandet 
finns samtida samiska härdar vilket visar på den bland-
ning av samhällen som kunde samsas inom samma 
områden under denna tid.

Långväga kontakter

Västerbottens inlandsbefolkning närmast kusten upp-
visar bara enstaka kontakter med östliga folk. I Norr-
botten är spår av östligt inflytande betydligt vanligare. 
Än tydligare är gränsen mot jordbruksbygden i fyn-
den av mynt och metallföremål som hittats i Väster-
botten. Om fynden – som benämns lapska offerplatser 
eller samiska metalldepåer – ska ses som offer, depåer, 
eller gömmor är svårt att svara på, men de tycks vara 
nedlagda under 1300-talet när indrivning av skatt 
blev intensivare vilket kanske är en förklaring. Elva 
platser är kända från Ångermanälven upp till Torne 
älvs källområden, och fynden är både intressanta och 
informationsrika. De ger en god datering till perioden 
mellan 1000 och 1350. Fynden visar på långväga kon-
takter från både öst och väst. De består vanligen av ett 
stort antal genomborrade mynt och små hängen. Ett 
av fynden, från Mörtträsket i Medelås by norr om 
Lycksele, består av 259 mynt, hängen, smycken och 
metallbitar sannolikt samlade i en låda som lagts ner i 
eller vid träsket. De flesta av föremålen är av tenn/bly 
men några är av silver, brons och mässing. Mynten och 
föremålen är av västeuropeiskt, finsk-ugriskt och ryskt 
ursprung men det fanns även föremål som tolkats 
som lokalt producerade. De långväga produkterna 
tillsammans med dokument som bekräftar kontak-
terna visar att handeln var en viktig del i samhället för 
både bönder och samer och naturligtvis för de han-
delsmän som sålde varorna vidare. 
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Vid kusten finns småbönderna som vid sidan om 
jordbruket också fiskar och jagar. Inom de fem sock-
nar som nämns vid medeltidens slut finns drygt 200 
byar. Odlingsbygden når på enstaka ställen fem–sex 
mil inåt landet men de flesta byarna ligger inom två 
mil från kusten vilket innebär att bara cirka tio pro-
cent av Västerbottens yta bebos av småbönder. Förut-
om att odla korn och kanske även havre och råg som 
är de grödor som tål ett kyligare klimat – har man kor, 
grisar, får och troligen också en häst. Av alla dessa 
bondebygdens gårdar har ännu bara några enstaka 
platser hittats. Säkra lämningar efter hus har under-
sökts i Jörn och i Bjurholm, båda från 1400-talet. 
Transportvägen längs kusten var först en vandrings- 
och ridstig, den så kallade Norrstigen. Färder på sjöar 

gjordes bland annat i stockbåtar, en av dessa hittades i 
sjön Bjärten, Nordmaling, och har daterats till 1400-
tal. Andra lämningar från medeltiden är fynd av en kol-
ningsgrop i södra länsdelen och en tjärdal i Bjästa, ett 
tiotal mil söder om länsgränsen. Troligt är att många 
lämningar kan visa sig vara äldre om de dateras. 

Lika viktigt som jordbruket är jakt och fiske. I det 
yttre kustbandet på öar och skär finns grunderna efter 
mindre hus, så kallade tomtningar, där man vistades i 
samband med sälfångst och fiske. I samma områden 
finns de labyrinter av stenar som lagts nära havssträn-
derna. Vad dessa representerar vet vi inte säkert men ri-
tualer i samband med riskfyllda havsfärder är mycket 
vanliga och kanske handlar labyrinterna om en sådan 
sed. En metod att datera labyrinter är att mäta diame-

Olikformade hängen och en fingerring, samtliga i tenn.
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Örskärskyrkogården på Holmön. Möjligen en medeltida kapellplats,  
där stenarna är rester av en bogårdsmur som omgärdat kapellet.
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tern på särskilda lavar på stenarna vilket har gett en 
datering från 1400 till 1600-tal. Fynd av björnben 
från en tomtning på Bjuröklubb samt bronsbjällror 
och en silverring på ön Fjäderägg utanför Holm ön vi-
sar att man vistades här under medeltiden. Alltför få 
bosättningar vid kusten har hittats och undersökts 
för att man ska kunna säga om det är bönder som 
också fångade säl eller om det rör sig om folk som 
levde enbart på jakt och fiske. 

Förändringens tid

En snabb utveckling sker i norra Sverige från 
1300-talet. Intresset från den svenska kungamakten 
ökar och därmed skattetrycket. Även från Novgorod 
ökar intresset vid denna tid. År 1314 nämns Uma 
och Bygda socknar för första gången i en skattelängd 
vilket visar att kyrkor har eller ska byggas där och att 
sockengränser införts. Bygdeå är då det nordligaste 
pastoratet. Nordmalings kyrka besiktigas 1333 enligt 
källor och vid medeltidens slut finns kyrkor även i 
Lövånger och Skellefteå. Från Magnus Erikssons tid 
på tronen mellan åren 1319 och 1364 finns ett flertal 
dokument. Han skriver bland annat att »ingen får 
hindra lapparna i sina värv och ingen får ofreda bir-
karlarna«. De sistnämnda ges också ensamrätt att 
handla med samerna. I ett kolonisationsbrev erbjuds 
»alla som bosätter sig vid kusten mellan Skeldepth 
och Ulu, det vill säga mellan Skellefte och Ulu älvar, 
skattefrihet«, och i Hälsingelagen anges att allt land 
norr om Ångermanland omfattas av denna lag. 
Kungen delar också ut land samt jakt- och fiskerät-
tigheter till sina lojala undersåtar i norr för att knyta 
området närmre det svenska riket. Ärkebiskopen i 
Uppsala får eller tar sig rätten till laxfisket i Umeäl-
ven då detta blivit en viktig inkomstkälla och är vik-
tigt särskilt för den katolska kyrkan. Den 30 år långa 
gränsstriden med Novgorod tar slut 1323 i Nöteborg 



26

och södra Finland fastslås som svenskt territorium 
men de nordligaste delarna är fortsatt ett allemansland 
då gränsen är otydlig. Ett år senare träffas några mäk-
tiga herrar vid platsen för Backens kyrka i Umeå, bland 
dem ärkebiskopen med laxfisket, för att diskutera 
framtida kolonisationsplaner och fördelningar av olika 
tillgångar. Lappmarken ses nu ännu mer som svensk 
mark och det som har ansetts som ödemark kan nu 
annekteras av dem som redan skaffat sig viss makt. 
Land som förut varit allas går nu sakta mot den ound-
vikliga utvecklingen »markägande«. De tre lagmans-
brev som finns bevarade i Västerbotten hör alla till 
kustregionen och rör också gränstvister mellan byar 
och individer. Järnäsbrevet är äldst från 1400-talets 
början, och skrivet på pergament liksom Håknäsbrevet 
och Lövångerbrevet.

Det långsamma etablerandet av svenskar längs kus-
ten var till fördel när man så småningom ville  införliva 
hela Norrland i det svenska riket som då kunde ske 
utan större våld. Möjligen sågs de nyinflyttade som in-
kräktare av dem som redan bodde där, men båda kun-
de också ha utbyte av varandra och vinna fördelar då 
det fanns gott om mark i det glest befolkade landska-
pet. 

Handel har alltid och överallt varit en viktig driv-
kraft till utveckling eftersom den gör att kulturer möts 
och utbyter tankar, idéer och lärdomar. Den långväga 
handeln bedrevs främst till sjöss och Bottenhavet var 
en mycket viktig led under medeltiden med Torneå 
som den största hamnen. Här möttes öst, väst, syd och 
nord. Pälsverken var den viktigaste varan då päls från 
norr sågs som de allra bästa och därmed också var den 
mest eftertraktade vida omkring. Större hamnar fanns 
inte i Västerbotten men mindre hamnar kopplade till 
bebyggelsen fanns naturligtvis trots att inga säkra plat-
ser ännu säkert lokaliserats. Förutom vid de fyra sock-
encentrumen bör det ha funnits en hamn på Holmön 

där en husgrund med omgivande bogårdsmur sanno-
likt varit ett senmedeltida kapell. Ett silvermynt från 
slutet av 1400-talet hittades vid undersökningar 
2003 vilket bekräftar en medeltida verksamhet från 
en tid när Holmön också anses ha fast bebyggelse.

Vissa kustbönder byggde skepp som seglades söder-
ut för att sälja varor. Dessa landsköpmän var svåra att 
kontrollera och de förbjöds i omgångar att handla 
sjövägen bland annat när en lag införs 1350 där köp-
män som bor utanför städer inte längre får bedriva 
utlandshandel.

Trons skiftningar

Religioner med skapelseberättelser har funnits 
mycket länge och sannolikt i alla kulturer. Före 
kristen domen hade vi i Norden en asatro och hos 
samerna tillbads urmodern Maderakka och hennes 
döttrar. Medeltidens början i Sverige är samtida med 
att kristendomen sprids i landet efter att Olof Sköt-
konung på 1000-talet som förste kung låtit döpa sig. 
Katolicismen blir rådande i vårt land tills Gustav 
Vasa i och med reformationen inför protestantismen. 
Det religiösa livet förefaller vara mindre omfattande 
här än söder om länsgränsen där kyrkorna är betyd-
ligt fler och där pilgrimsstigen från Sankt Olofs hamn 
vid Sundsvall gick via Östersund till Nidaros, dagens 
Trondheim. Inga kyrkor uppförs i inlandet men vid 
kusten byggs fem kyrkor före medeltidens slut.

Missionerandet i norr genomförs delvis av klos-
tren. Franciskanermunkar tros ha haft en terminar-
byggnad – ett förråd – i Bureå under en tid men någ-
ra säkra fynd efter en klosterbyggnad har inte hittats. 
En större husgrund finns dock på den plats i Bureå 
som länge har kallats för Klosterholmen och under-
sökningar har utförts här under senare år. 

Samernas religion kolliderar inte helt med kristen-
domen, vilken de i viss mån anammar redan under 
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1300-talet, men sannolikt främst under 1500-talet. 
Man behåller ändå delar av de egna ritualerna och 
förkristna gravar har undersökts i några fall. I Gauta-
vardo, Tärna, hittades på 1920-talet en grav byggd av 
stenhällar med skelettet efter en 25-årig man. Den 
döde var svept i näver och försedd med gravgåvor 
som bestod av en kam av ben, ett ringspänne och en 
del av en pil för ekorrjakt. Graven daterades till 
1300-talet. En annan hällgrav, med det samiska nam-
net Suovengielle, hittades på 1960-talet på berget 
Atoklimpen i Tärna. Graven undersöktes och skelet-
tet har sedan dess förvarats i Stockholm. Under sena-
re år har det daterats till 1400-tal och återbegravts 
på sin ursprungsplats.

Under medeltidens senare del, vid skiftet mellan 
1300- och 1400-tal når maktspelet om Norden näs-
tan upp till Västerbotten. I kampen om makten över 
landet vill man stoppa handeln från norr till Stock-
holm vars beroende av denna handel är betydande. 
Längs kusten uppförs eller intas därför befintliga 
borgar i Styresholm vid Ångermanälvens mynning 
och i Korsholm vid Vasa, av vitalianerna, vilka var 
tyska sjöfarare som ibland beskrivs som pirater. De 
hjälper den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg 
som ville hindra den blivande unionsdrottningen 
Margareta från att även ta makten över Sverige. Det 
misslyckas dock och unionstiden med gemensam re-
gent över Norge, Sverige och Danmark varar sedan 
medeltiden ut.

Framtida forskning

Med många handelskontakter och eftertraktade va-
ror men utan fogdar och styrning över befolkningen 
är medeltidens västerbottningar ett självständigt folk 
Hur svårt och strävsamt livet är för befolkningen, 
både i inlandet och vid kusten vet vi inte men inget 
tyder på att stränga hierarkier förekommit. Inte hel-

ler ser vi några omfattande stridigheter som dem 
mellan Sverige och Novgorod.

Den bild som bevarade dokument och arkeologis-
ka fynd har visat upp kan med ny kunskap visa sig bli 
en annan, mer varierad bild av länets medeltid. Da-
gens mer aktiva forskning om medeltiden kan visa att 
det har funnits småskalig odling och boskap även i in-
landet. Det kan kanske också visa sig att handeln var 
mer utvecklad och aktiv i andra områden och med an-
dra aktörer än dem vi känner till. Säkert är att det var 
de svenska kungarnas framryckning från 1300-talet 
som gjorde att Norrland i dag är svenskt. Med andra 
strategier kunde det ha varit norskt eller ryskt – eller 
ett eget land, storleken och naturresurserna brister 
inte. Märkligt nog är det Västerbotten som är spelplats 
för det sista kriget på svensk mark medan det under 
medeltiden, när Norrland blev svenskt, verkar ha legat 
utom räckhåll för kampen om land. 

Detta ovanliga bronshänge som visar på östliga kontakter hittades 
norr om Örträsk, Lycksele kommun, under senare år. Stilen har  
likheter med hängen eller kedjehållare från 1100–1300-tal i norra  
och västra Ryssland men inga direkta motsvarigheter är kända. 
Hänget är 5 cm högt och mycket välbevarat. PEKKA NYMAN/VBM
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Bure kloster eller inte
T H O M A S  B  L A R S S O N

Kanske fanns det aldrig något kloster på Klosterholmen. Modern arkeologi stöder 
icke desto mindre »Den franciskanska hypotesen« som menar att det inte är orimligt 
att ett terminarhus med tillhörande uthusbyggnader uppfördes på holmen vid 
Bureälvens mynning under sen medeltid. Thomas B Larsson – arkeolog och professor 
vid institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet – reder ut begreppen.

Det har länge spekulerats om huruvida ett kloster 
ska ha funnits på den så kallade Klosterholmen i 
 Bureå, och om sanningshalten i Johannes Bureus 
 beskrivning av klostret i samband med hans norr-
ländska resa åren 1600–01. Bureus som levde mellan 
1568 och 1652 arbetade i Johan III:s kansli. År 1602 
blev han den unge och blivande kungens – Gustaf II 
Adolf – lärare. Bureus blev 1599 utnämnd till vad vi 
skulle kunna kalla Sveriges förste riksantikvarie, med 
högsta ansvar över fornforskningen. Detta ämbete 
kom att medföra många resor och inventeringar av 
fornlämningar i olika delar av landet, bland annat i 
Norrland. Bureus släkt på mödernet kom från Bure-
trakten – härav namnet Bureus – och det bidrog na-
turligtvis till att han intresserade sig särskilt mycket 
för de lämningar som fanns i detta område.

Att Bureus besökt Klosterholmen i Bureå och sett 
ruiner efter byggnader, bland annat en källargrop, 
står utom all tvivel. Om det sedan var lämningar 
 efter ett kloster eller andra typer av byggnader är 
dock ovisst. Han nämner att det låg på en holme i 
Bureälvens mynning och platsen var uppenbarligen 
övergiven och övervuxen vid tiden för Bureus besök. 
Han skriver: »Källaren synes ännu, i hvilken står höga 
granskogen 1601«. 

Det existerar inget arkivmaterial som nämner ett 
kloster i Bureå, men en av hypoteserna som diskute-
ras är om det som Bureus såg vid sitt besök 1601 kan 
ha varit resterna efter ett terminarhus som uppförts 
av franciskanerna. Terminarhus är benämningen på 
ett ordenshus där gråbröderna, det vill säga francis-
kanerna, kunde vistas under sina själavårdande resor. 

Johannes Bureus. Litografi från 1800-talet, troligen efter målning på Gripsholms slott signerad J.L. 1627. 
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Franciskanerna tillhörde tiggarmunkarna och de gåvor 
som de fick av lokalbefolkningen – fisk, kött, mjöl, 
smör, pälsverk, med mera – sparades i terminarhuset 
i väntan på vidare transport till det konvent, eller 
kloster, som det tillhörde. I Bureås fall skulle det ha 
varit konventet i Uppsala. De skriftliga källorna 
 pekar på att ett flertal terminarhus upprättades i 
Sverige i början och mitten av 1400-talet, vilka samt-
liga var belägna i isolerade trakter, exempelvis Torkö 
i Blekinge, Krokek i Östergötland, Vätö i Uppland 
och i Kökar på Åland. Det gemensamma för dessa 
platser är att de var fiskarsamhällen med rika fiske-
vatten i närheten. Den franciskanska missionen har 
uppenbarligen varit inriktad på dessa för fiske lämp-
liga platser. Bureå kan också ha varit en sådan plats. 
Närheten till Bjuröklubb med sitt omvittnat goda 
fiske, som nämns av Olaus Magnus under hans norr-
ländska resa år 1519, kan ha varit den främsta orsa-
ken till ett intresse från franciskanernas sida.

 
Ritning över de synliga lämningarna på Klosterholmen.  
Upprättad 1970 av Ernst Westerlund och Asta Brandt.

Bebyggelselämningarna på Klosterholmen har vid 
två tidigare tillfällen varit föremål för arkeologiska 
undersökningar. Ernst Westerlund från Skellefteå 
Museum ledde utgrävningarna åren 1969–70 och 
kunde konstatera att huslämningar verkligen fanns 
på platsen. Bland fynden från Westerlunds undersök-
ning kan nämnas delar av trefotsgrytor, tegel, järn-
slagg, spikar och glasbitar. År 1981 undersökte Annika 
Sander, Skellefteå Museum, en källargrop på Klos-
terholmen. Bland en mängd »småskräp« från senare 
tider hittades en ölhane av brons, det vill säga tappvre-
det, i form av en tupp/hane, till kranen på en öltunna. 
Liknande öltuppar har påträffats i vid utgrävningar 
södra Sverige och dateras till 1500-talets första hälft. 
Hanen i Bureå är dock den enda som hittats i Norr-
land. I samband med undersökningen 1981 hittades 
bitar av kol i källargrunden, dessa daterades emeller-
tid inte. 

Mare Boreale

Den tredje och senaste arkeologiska undersökningen 
på Klosterholmen ägde rum i juni 2013, inom ramen 
för projektet »Klosterholmen i Bureå«, som finansie-
ras av den ideella föreningen Mare Boreale vars syfte 
är att skapa förutsättningar för positiv utveckling av 
landsbygden i kust- och skärgårdsområdet mellan 
Lövånger i söder och Haparanda i norr. Undersök-
ningen var ett samarbete mellan Skellefteå museum 
och Umeå universitet. Den tydligaste husgrunden på 
platsen, som mäter ca 8x8 meter, var undersöknings-
objektet benämnd »Huvudbyggnad« på ritningen. Vi 
valde att undersöka cirka 1 kvadratmeter av en 2x2 
meter stor stensamling som tolkades som ett spisfun-
dament. Vidare gjordes ett halvmeterbrett schakt 
tvärs igenom en vallformig förhöjning i marken – en 
så kallad mullbänk, som sannolikt funnits i anslut-
ning till husväggarna. Området genomsöktes också 
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med metalldetektor, men fynden begränsade sig till 
några rostiga spikar och kapsyler.

I botten av det kraftiga spisfundamentet framkom 
kol och kalkbruk som tillvaratogs och skickades för 
datering. Även i mullbänken hittades förkolnat ma-
terial som daterats. Dessa båda kontexter eller fyn-
domständigheter kan betraktas som säkra och sanno-
likheten att det rör sig om kol som inte har något 
med anläggningarna att göra bedöms som mycket 
 liten. Inga andra fynd gjordes i spisen eller i mullbän-
ken. De kolbitar som man hittade vid grävningen av 
källargropen för 33 år sedan letades upp i Skellefteå 
museums gömmor och även dessa skickades för da-
tering. Under hösten har kolproverna daterats av 
AMS 14C Dating Centre i Aarhus, Danmark: ett 
från spisfundamentet, ett från mullbänken, två från 
källargropen och sju kalkbruksprover från spisen, 
sammanlagt elva dateringar. Det är ovanligt många 
dateringar från en och samma plats, så dateringen av 
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Arkeolog Anders Olofsson på Klosterholmen som-
maren 2013, väl skyddad mot envetna insekter.

de undersökta lämningarna kan sägas vila på säker 
grund. Intressant att konstatera är att de 33 år gamla 
proverna från källargropen lägger sig i samma tidsin-
tervall som proverna från 2013, vilket tyder på att 
källaren kan betraktas som samtida med huset.

Samtliga dateringar ligger i tidsperioden 1414–
1636 – utom ett avvikande kalkbruksprov som kan 
anta värden ända fram till 1954. Utifrån de sannolik-
hetsberäkningar som gjorts i samband med att prover-
na kalibrerats kan vi snäva in tidsperioden betydligt. 
Tiden 1450–1640 är problematisk ur kalibreringssyn-
punkt då proverna teoretiskt sett kan anta flera olika 
dateringar. I tabellen på nästa sida visas de tio pålitliga 
dateringar som erhållits från laboratoriet i Danmark, 
där den procentuellt sannolikaste dateringen angivits.

Av tabellen framgår att medelvärdet för de äldsta 
dateringarna blir 1452 och för de yngsta 1543. Alla 
dateringar som hamnar i 1600-talet eller det sena 
1500-talet kan genast ifrågasättas, eftersom Johannes 
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Bureus vid sitt besök 1601 uppger att det växer hög 
granskog där källaren är. Om de tre dateringar som 
går in i 1600-tal av den anledningen tas bort ur be-
räkningen blir medelvärdena annorlunda: 1438 som 
äldst och 1513 som yngst. Det kanske är nu som vi 
kommer sanningen närmast.

Utgår vi från ovanstående justering av C14-date-
ringarna från Klosterholmen hamnar vi i ett mycket 
gynnsamt läge för att diskutera »Den franciskanska 
hypotesen«, som teologen Henrik Roelvink kallar 
den. Det är inte orimligt att ett terminarhus med till-
hörande uthusbyggnader uppfördes på Klosterhol-
men i Bureå under 1430-talet och att det övergavs i 
samband med reformationen på 1520-talet eller 
strax före. Dateringarna från platsen gör en sådan hy-
potes fullt möjlig. Som tidigare nämnts så finns det 
inga skriftliga belägg för att ett kloster eller konvent 
skulle ha uppförts i Bureå, eller över huvud taget i 
Norrland, men ett terminarhus kan möjligen ha fun-
nits på holmen i älven. Benämningen »Klosterhol-
men« är säkert mer sentida, och tillkommen under 
inspiration av Bureus beskrivning från 1601.

Det är av stort arkeologiskt och historiskt intresse 
att vi nu kunnat avgränsa platsens användningstid 
genom flera dateringar av både kolprover och kalk-
bruk. Huruvida huset och källaren hänger samman 
med franciskanernas verksamhet är fortfarande 
oklart, men tanken är inte osannolik eller ointres-
sant. Husgrunden i sig, som är närmast kvadratisk till 
formen, tyder på att det är allt annat än en vanlig 
bondgård från sen medeltid som vi har att göra med. 
Även läget – ute på en liten holme i Bureälvens myn-
ning – gör troligt att byggnaderna haft en mycket 
speciell funktion.

Vad som nu behövs är en mer omfattande arkeo-
logisk undersökning av hela husgrunden, för att se 
om eventuella fynd kan bringa klarhet i husets funk-
tion. Det är en angelägen forskningsuppgift som för-
hoppningsvis kan bidra till ny och fördjupad kun-
skap om Norrlands sena medeltid. 

Provtyp Anläggning Datering Sannolikhet

Kol Källargropen 1414–1450 95,4%

Kol Källargropen 1469–1636 95,4%

Kol Spisen 1439–1521 80,7%

Kol Mullbänken 1451–1527 53,1%

Kalkbruk Spisen 1436–1516 85,8%

Kalkbruk Spisen 1489–1604 74,2%

Kalkbruk Spisen 1489–1604 74,2%

Kalkbruk Spisen 1451–1527 52,4%

Kalkbruk Spisen 1426–1523 78,2%

Kalkbruk  Spisen 1491–1603 73,5%

Kalkbruk  Spisen 1451–1527 53,1%
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Illustration till Andra bokens kapitel 6 i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, med 
bildtexten »Om den krönta klippan och fiskrikedomen vid densamma«. Klippan är Bjuröklubb 
och i texten talas om hur torkad fisk handlas med sjöfarare från länder »bortom hafvet«.
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Det är bara 600 år sedan – och med de ålderdomliga 
kvarvarande bygderna i minnet och på gamla foton 
gör vi oss gärna en uppfattning om hur det kan ha 
sett ut. Till delar är det också sannolikt att det stäm-
mer men kanske inte helt.

Bilden av uppodlade marker, en gård med bostads-
hus, fähus och betesmarker för djuren kan vi lätt 
 föreställa oss. Sanningen är ändå den att vi inte säkert 
vet hur stora odlingsytor som fanns och hur husen 
såg ut eftersom vi ännu inte har hittat så många hus-
grunder från medeltiden. Vi kan helt enkelt ännu 
inte säga att så här såg de flesta gårdarna ut. Vi har 
inte heller hittat deras övriga byggnader och anlägg-
ningar såsom fiske- och fångstanordningar, förråd, 
kvarnar, med mera. Till stor del gissar vi och det kan 
mycket väl hända att vi både underskattar och över-

Gammåkern i Agnäs
Å S A  L U N D B E R G

Vid medeltidens slut hade länets kustområde sakta men säkert omvandlats till 
jordbruksbygd. Då fanns 250 större och mindre byar utspridda över kustregionens 
sedimentjordar, de flesta inom två mil från havet och enstaka upp till sex mil från 
kusten. Gustav Vasa lät förteckna alla gårdar och byar för att kunna skattlägga 
befolkningen. Åsa Lundberg berättar historien om en av gårdarna, Gammåkern i 
Agnäs by, Bjurholms socken, från början av 1400-talet.

skattar befolkningen som valde att bli bönder vid 
denna tid.  

Medeltiden i de flesta delar av Sverige beskrivs ur 
de besuttnas synvinkel. Maktspel och kyrklig verk-
samhet, krig och handel har dokumenterats och de 
mäktigas byggnader är bevarade. Mycket mindre är 
känt om den största delen av befolkningen, de som 
bodde utanför städerna. De vanligaste byggnaderna 
och det vardagliga livet vet vi mycket mindre om i 
hela landet. Så beskrivs bilden i nästan all litteratur 
som behandlar nya medeltida fynd. Därför är fyndet 
av de husgrunder som visade sig vara en medeltida 
gård i länet av större intresse och mer sensationellt 
än man skulle kunnat tro. 

Länge hade endast en tydlig medeltida husgrund 
varit känd i länet; Lappviken i Jörns socken som un-

Modell över hur gården i Agnäs kan ha sett ut.
TRYGGVE LUNDBERG, MODELL OCH FOTO
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dersöktes arkeologiskt på 1970-talet. Husgrunden 
syntes då endast som två stenrösen och sentida in-
grepp hade frilagt en yta av flata stenar som utgjorde 
ett golv. Grunden och området utanför var mycket 
fyndrik och en något främmande fågel om vi jämför 
med de bostäder som finns från historisk tid i samma 
område. 

Ny kunskap i äldsta byn

År 2004 undersökte arkeologer från Västerbottens 
museum en plats med husgrunder av okänd ålder be-
lägna vid Öre älv i Agnäs, Bjurholms kommun. Byn är 
den enda som finns förtecknad i Gärder och hjälper 
från år 1535, och är därmed den äldsta i kommunen. 
Husgrunderna var kända sedan mycket länge och an-
sågs vara byns äldsta gård. Platsen kallades också för 
»Gammstranna« vilket antyder viss ålderdomlighet. 
Anledningen till att vi undersökte platsen var att en 
byaförening hade skrivit en bok över byns historia, 
 Agnäs – historien om en by och dess människor, och 
man ville gärna veta mer exakt hur gamla husgrun-
derna var. 

Gården i Agnäs finns inte med på den äldsta kar-
tan från 1646 trots att älvens sträckning vid Gamm-
stranden finns med. Den var alltså övergiven vid den 
tiden och förväntningarna var därför att platsen varit 
bebodd under 1500-talet. En svårighet med yngre 
lämningar är ofta att hitta daterbart material som 
med säkerhet kan knytas till de spår som finns och 
där de inte störts av exempelvis senare bosättningar. 
Här hade ingen senare bebyggelse funnits och ingen 
förstörelse hade till synes heller skett genom skogs-
bruk eller annan verksamhet vilket gjorde förutsätt-
ningarna relativt goda. 

En datering av platsen var alltså önskemålet. EU-
medel för samtliga extrakostnader söktes av Agnäs 
bya män, varigenom dateringar och övriga analyser 

kunde göras vilket var helt avgörande för de resultat 
som blev goda över förväntan. Ett stort stycke ny kun-
skap om medeltiden kunde läggas till Västerbottens 
historia.

Förutom de grävningar och analyser som utfördes 
av Västerbottens museum gjordes en markkemisk un-
dersökning av Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå 
universitet. Sådana analyser visar var höga fosfatvär-
den till följd av gödsling finns. De påvisar också före-
komsten av magnetism i marken vilket antyder att 
kraftig bränning skett. 

Under några höstdagar åren 2004 respektive 2006 
undersöktes mindre ytor och insamlades prover på 
gårdsplatsen där grunderna efter två byggnader var 
synliga. Den ena husgrunden var boningshuset som var 
16 meter långt och 6 meter brett. Där var väggarna 
svagt synliga som en låg jordvall, en så kallad mullbänk 
som tjänat som isolering för huset. Grunden är uppde-
lad i tre rum med spisrösen och en källargrop synliga. 
Den andra grunden 50 meter söderut är en kvadratisk 
byggnad med 4,5 meters sida. Väggarna eller grunden 
består av natursten och det finns en större smideshärd 
i det nordöstra hörnet. I väggen finns öppningar mot 
syd och öst. Detta var gårdens smedja.

Under undersökningarna påträffades fler anläggning-
ar på gården. En avfallshög upptäcktes strax utanför 
bostadshuset och grundstenar till ytterligare en bygg-
nad, sannolikt ett fähus eller en ladugård hittades, dess-
utom en kolmila som skulle visa sig vara den hittills 
äldsta i länet. Undersökningarna av gården i Agnäs fick 
en något oväntad vändning när två mycket säkra date-
ringar visade sig vara från tidigt 1400-tal. En av dem 
var ett förkolnat sädeskorn från avfallshögen och det 
andra från brända granbarr i kolmilan. Dessa båda var 
mycket säkra entydiga dateringar med C14-metoden. 
Övriga prover gav bredare och osäkrare dateringar men 
inom samma period. Gården var alltså mycket äldre än 
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vad som förväntats. Det kan tyckas vara en liten skill-
nad mellan 1500-tal och 1400-tal, men med tanke på 
hur lite vi vet om medeltiden är all ny kunskap ytterst 
värdefull.

Höga fosfathalter

Av gårdens byggnader var endast två synliga före un-
dersökningen. Den fosfatanalys som gjordes gav höga 
värden söder om huset – på husets framsida – och 
väster därom, vilket enligt miljöarkeologerna kunde 
betyda att ett gårdstun med flera kringbyggda hus 
kan ha funnits.  En tredje byggnad hittades också när 
vi undersökte en yta intill en koncentration av mycket 
höga fosfatvärden som rimligen bara en gödselstack 
kunde ge. Här hittades sex grundstenar och enstaka 
hästskospikar. En ladugård eller ett fähus kan därför 
ha legat i vinkel mot bostadshuset. Husen ligger på en 
platåliknande yta som begränsas av en äldre torr älv-
fåra mot norr och öst. Hela ytan består av älvsedi-
ment som saknar sten vilket betyder att all sten har 
fraktats till platsen. Direkt utanför fähuset finns 
också en hålväg genom det branta haket från torrfå-

ran upp till gårdstunet. Vägen är sannolikt också 
medel tida då den verkar ha lagts bakom byggnaden 
och därmed hör till gården.

Bostadshuset består av tre separata rum. De två 
gavelrummen har måtten 6x6 respektive 6x5 meter. 
Ett spisröse finns i vardera rummet, båda placerade 
mot källargropen som ligger i ett rum eller utrymme 
mellan dessa båda. Spismuren i det västra rummet är 
uppbyggd av enbart  natursten, i det östra hittades 
stora mängder tegel varför det kan vara påbyggt i ett 
senare skede. Inga undersökningar gjordes innanför 
väggarna förutom avsökning av ytorna med metall-
detektor och insamling av fosfatprover. Inga spår av 
trä- eller stengolv hittades. 

En mycket stor mängd sten måste ha fraktats till 
platsen för bygget av smedjan som placerades på be-
tryggande avstånd från bostaden. Vid denna gård har 
alltså inte bara lite gårdssmide förekommit. En liten 
bit smält ren koppar hittades direkt utanför smedjan 
vilket betyder att smeden sysslade med olika typer 
av smide. Det finns även en liten härd utanför smed-
jan – mer liknande en liten boplatshärd. Något längre 

 
Bottenskålla från smideshärden.
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bort finns en betydligt större smideshärd där en större 
smidestång hittats tidigare, med två eller fler botten-
skållor, det vill säga skålformade klumpar som bildas 
av den heta slagg som runnit ner till en rundad bot-
ten i samband med grovsmidet. Stora mängder järn-
bitar av olika slag fanns också intill härden. Ytterligare 
ett tecken på att metallhantverket här kan ha skett i 
större skala är fyndet av en mila på gården. Kol be-
hövs för att förbättra järnets kvalitet. Sammantaget 
stärker dessa fynd bilden av att en yrkeskunnig smed 
funnits på gården. I närområdet runt smedjan påvisa-
des hög magnetism i marken, dock inte så hög som 
kunde förväntas. Kanske kunde inte smeden fortsätta 
sin verksamhet i den omfattning han önskade.

Höga fosfatvärden som antyder gödslade åkrar 
uppmättes relativt nära huset men också en bit ifrån, 
söder om smedjan och i den östra delen av gården. 
Odling har skett i senare tid, dock inte helt nära hus-
grunderna, också i dessa områden finns höga fosfat-
halter. Vi kan alltså inte säkert säga hur stora uppod-
lade ytor man hade under medeltiden.

Komposterade bevis

Vad odlade man då? Delar av svaret på den frågan 
fanns i det prov som togs i avfallshögen invid bo-
stadshuset. På komposten var växtligheten betydligt 
frodigare och ett decimetertjockt lager svart närings-
rik jord fanns kvar ännu 600 år efter att den använts. 
I det enda prov som togs, cirka två liter jord, fanns 
mer än 300 makrofossil av växter och frön och mer 
än 300 fragment av ben. Det daterade, och enda sä-
kert identifierbara, exemplaret sädeslag var enkorn 
Hordeum vulgare. Ett enstaka spår av havre kan vara 
vildhavre och möjligt råg i provet var alltför osäkert. 
Ogräsen som fanns i avfallshögen var stora mängder 
åkerspergel Spergula arvensis vilket antyder att mar-
ken var näringsfattig och sur. Endast en mindre mängd 

av svinmålla Chenopodium album som brukar vara 
riklig om marken är välgödslad noterades i provet. 
En möjlig tolkning är att detta inte var det bästa stäl-
let att odla på och kanske var det därför som den 
senare odalbyn anlades ett stycke nedströms på bätt-
re odlingsmarker. Det är i alla fall helt tydligt att man 
har odlat på platsen och inte köpt säden, eftersom 
spår av tröskrester fanns i materialet. Man har också 
hämtat in starr, säv och ängsgräs som foder och strö 
till djuren. Ett litet frö av hallon fanns också i provet. 
Även bitarna av träkol analyserades. Inte oväntat vi-
sade vedanalysen att tall var det vanligaste träslaget, 
men man hade även eldat med björk, sälg och gran. 
Då jordprovet togs på endast ett ställe i komposten 
kan naturligtvis betydligt mer information hämtas 
om fler prover analyseras i framtiden. Prov från fler 
ställen kan visa en annan fördelning av ogräs och yt-
terligare djurarter kan visa sig ha funnits på gården 
om fler bestämbara ben samlas in.

Av de ben som hittats är ett med säkerhet från 
svin. Ben av stora gräsätare fanns men av obestämd 
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Delar av hästskor.
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sort. Det kan vara kor men även vilda djur. I övrigt 
fanns inga ben från husdjur. Både fiskar som abborre 
och mört, och fågel av obestämd sort har fångats. 
Fynd av både hästskosöm och hästskor berättar att 
man sannolikt hade en häst. Fynden var dock relativt 
få vilket inte är förvånande då endast några få kva-
dratmeter undersöktes. Förutom en relativt stor 
mängd »järnskrot« vid smideshärden hittades tio spi-
kar av järn, fyra järnfragment, ett järnbeslag, en pryl, 
en del av en mejsel, fyra hästskosömmar och två 
halva hästskor.Till dessa ska läggas tidigare inlämna-
de fynd av en smidestång samt några bottenskållor 
från smideshärden. Järnet vid härden lämnades kvar 
på platsen då vi inte hade resurser att konservera allt 
järn och för att vi vid första grävningstillfället inte 
visste att gården var så gammal. 

Vem bodde på Gammstranden?

Husgrunderna har tidigare uppmärksammats av pre-
dikanten och riksdagsmannen Tore Nilsson som 
 under 1950- och 60-talen bodde i Agnäs. Han var 
mycket historieintresserad och skrev 1975 en artikel 
i Västerbottens-Kuriren »Gåtan i Angnäs: vem bodde 
på Gammstranden?« I artikeln lämnar han också 
mycket viktiga upplysningar om vad de äldsta i byn 
hade sett på platsen. En av dessa 

…hävdar med bestämdhet att de ännu vid sekel-
skiftet sett stockar multna där husens väggar legat. 
Undersökningar av lekmannaforskare har ådaga-
lagt att det finns rester av en smedja, en bastu och 
minst två timmerbyggnader som brunnit ner så att 
man av asklager kan se hur väggarna legat. Rester 
av tegelmurar och stenugnar är tydliga.

Detta är mycket viktig information, av en sort som 
inte alltid finns bevarad över äldre spår i landskapet. 

Tore Nilsson meddelade också länsmuseet om de 
fynd han hade hittat, bland annat smidestången som 
låg vid smideshärden. Dåvarande museichefen An-
ders Huggert med stor kunskap om medeltida fynd 
insåg att platsen var viktig. Han lät dokumentera och 
registrera platsen som därmed blev en skyddad forn-
lämning.

Husgrunderna i Agnäs skiljer sig ganska mycket 
från den medeltida husgrunden i Lappviken, Jörn. 
Även den var känd i bygden och hade utsatts för lo-
kalbefolkningens utgrävningar. Här fanns emellertid 
betydligt mer stenbyggda delar än i Agnäs, bland an-
nat ett stengolv. Gårdsläget i Lappviken var likaratat, 
på en stenfri sandplatå vid Byske älv. 

Husgrunden är elva meter lång och sju meter bred. 
Den metertjocka väggen har en låg jordvall med 
 förkolnat virke på båda sidor, vilket kan tyda på att 
huset brunnit ner. Husets inre mått är 5x7 meter och 
rumsindelat, men inte på samma sätt som huset i 
 Agnäs. Delar av golven är stenlagda med flata stenar 

Hästskosöm.
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och spår av murkna stockar antyder väggar. En sten-
satt fyrsidig källargrop finns centralt i huset. Hela hus-
grunden undersöktes åren 1977–80. Ett stort antal 
fynd av metaller, ornerade hornföremål, ben, keramik 
och matavfall som äggskal och fiskfjäll hittades då. 

Området runt huset i Lappviken var mycket fynd-
rikt. Här hittades smideshärdar, avfallsgropar, härdar 
av samisk typ och andra härdgropar. Fynden var rikli-
gast vid smideshärden cirka tio meter från huset. Där  
fann man en stor mängd importerade föremål i form 
av glaserad keramik, pottkakel, färgat glas, silvermynt 
och en fingerring. Till de mer sällsynta fynd som gjor-
des hör en radbandspärla av valrosstand eller elfenben 
och en speltärning. Den stora blandningen med im-
portfynd och hundratals ornerade renhornsföremål 
och samiska härdar visar sannolikt att flera kulturer 
samsats på platsen under vissa perioder, kanske i han-
delssyfte. Flera C14-dateringar och många av föremå-
len visar att platsen beboddes under senmedeltid men 
även senare då även blykulor hittades på platsen.

Ödesbölen

Agnäs i söder och Lappviken i norr ligger i varsin ände 
av länet. Däremellan finns länets medeltida jordbruks-
bygd vars byggda miljöer vi vet mycket lite om. Hur 
de typiska gårdarna i länet ser ut här vet vi inte säkert. 
Enstaka platser i länet har möjliga spår av medeltida 
husgrunder, exempelvis Böle by i Lövånger socken, 
och på olika håll i Skellefteå kommun. Ödebyar som 
omnämns i skrifterna kan också innehålla fynd, men 
där har ännu inga undersökningar gjorts.

För att hitta jämförelser får vi i stället gå till an-
gränsande län där enstaka undersökningar gjorts. I 
Jämtland finns ett stort antal husgrunder, ödesbölen 
som sannolikt övergivits i början av 1400-talet. Några 
av dessa har undersökts. Viktigast är en husgrund i 
Eisåsen i Bergs socken söder om Storsjön. Den har 

syllstensgrund men var i övrigt mycket lik Agnäsgår-
den till storlek och form, och var troligen bebodd mel-
lan 1200 och 1400. De två rummen mäter 6x6 meter 
med en 4 meter bred svale emellan. Spismur av natur-
sten finns i båda rummen. Ett mindre antal fynd av 
järn, bland annat knivar och eldstål samt en stor mängd 
benfragment hittades. Gården användes senare som 
fäbod och många fynd kan ha städats bort. Även i 
 Alsen längs den medeltida pilgrimsvägen finns flera 
medeltida husgrunder, några med tre rum i rad. En 
tredje viktig plats är Kyrklägdan i Ås socken där ett 
långt hus på syllstensgrund uppförts. Huset är 31 me-
ter långt och i medeltal 6 meter brett. Huset tolkades 
som bestående av  bostadshus i ena halvan och fähus i 
den andra. I den senare var syllstenarna glesare. 
 Bostadsdelen består av två rum med varsin eldstad. En 
större avfallshög finns utanför fähusdelen. På Kyrkläg-
dan har flera generationer hus legat från järnålder men 
merparten av cirka 1000 fynd var medeltida. 

Gården Björka i Hälsingland har jämförts med den i 
Agnäs i analysrapporten över makrofossil, det vill säga 
växtlighet. Jämförelsen handlar mest om jordens bör-
dighet där Björkas åkrar troligen var mycket välgödsla-
de vilket fallet inte var i Agnäs där dock endast ett 
prov tagits. Husen i Björka var många och hade olika 
funktioner. Bostadshuset, som hade syllstensgrund var 
till storlek och form mycket likt huset i Agnäs, men 
innehöll både bostad och fähus under samma tak.

I Norrbotten har husgrunder från medeltid under-
sökts på Kyrkudden i Piteå där ett flertal grunder, 
härdar och andra anläggningar hittats. Fynden är rik-
liga och antyder i vissa fall långväga förbindelser. 
Husgrunderna är dock inte helt lätta att jämföra då 
det inte rör sig om tydliga bondgårdar. Platsen har 
också tolkats som en trolig marknadsplats.

Sammantaget är det mycket få medeltida gårdar 
som undersökts i norra Sverige. Men de gårdar som 
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finns visar ändå flera likheter med gården i Agnäs, 
främst vad gäller storlek och form på bostadshuset. 
Man kunde tänka sig att en enkel gård som den i 
 Agnäs mer skulle likna en i länet vanlig typ – en-
kelstugan, med ett rum och förstuga och med en 
storlek på cirka 7–8x5–6 m. De flesta av de under-
sökta medeltida husen är dock 15 meter långa och 
har två stora rum med spisar. Här avviker gården i 
Lappviken längst norrut såväl i storlek som till golv- 
och väggtyp, men också med ovanligt många import-
fynd. Den skulle kunna ha tillhört någon av de från 
söder hitflyttade som gåva av kungen, eller en han-
delsman med många kontakter utanför länet. Mäng-
den exotiska fynd tyder på kontakter utöver vad en 
småbonde i länet hade vid den tiden.

Speciellt med Agnäs är också det tegel som finns i 
riklig mängd i det ena av bostadens rum. Tegel har 
ansetts förekomma enbart i städer under medeltiden 

men kanske får vi ompröva detta. Kolmilan är också 
intressant, den hittills äldsta i länet. Det viktigaste 
med gården i Agnäs kan dock vara att ingen bebyg-
gelse har förekommit efter att gården övergavs. De 
allra flesta av de gårdar som fanns har troligen fort-
satt att brukas vilket gör att spår efter medeltiden 
försvunnit i all markanvändning som blir på en bond-
gård, med nya hus, nya åkrar och nya brukningssätt.

Endast en mycket liten del av gården har ännu un-
dersökts vilket betyder att mer information finns 
gömd i marken. Platsen är skyltad och fortfarande 
synlig med sina två husgrunder och den har kvar sina 
sägner och berättelser. En berättelse handlar om en 
plats där man begravde sina döda. En mindre höjd en 
bit från gården har pekats ut som gravplats och dit 
fick inte barnen gå när det arbetades med höbärg-
ning på markerna intill. 
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Örtug på Backen

som den medeltida träkyrkan och hamnen låg därmed på 
dagens åkermark cirka 700 meter nedströms. 

Under en arkeologisk undersökning år 2011 hittades 
inom området för Umeås gamla hamn, en av Erik av Pom-
merns örtugar. Eller åtminstone hälften av en örtug. Den 
ojämna brottytan visar att myntet har brutits och inte 
klippts isär. På ena sidan av myntet syns en del av ett krönt 
huvud och texten REX och sedan en dekoration, troligen 
en blomma, och ett E. På andra sidan myntet finns en del 
av ett E med ett kors igenom och texten ETA STOCKH.

Värdet på myntet då? Det är svårt att omvandla till 
 dagens valuta. Fler saker än pengar har ändrat värde, 
exempelvis var salt och nya kläder något dyrbart under 
medeltiden. Men på ett ungefär kunde man under 1410- 
och -20-talen köpa en gås för 2 örtugar och en tunna 
havre för 9 örtugar. Ett svin kostade 36 örtugar, för 8 ½ kg 
smör fick man betala 9–12 örtugar och en hätta kostade 
ungefär 48 örtugar. 

NINA GRANHOLM, ARKEOLOG VID VÄSTERBOTTENS MUSEUM

I Norden råder den så kallade Kalmarunionen under sen-
medeltiden. Sverige, Danmark och Norge har en gemen-
sam regent som »ska styra över varje rike i enlighet med 
varje rikes egna lagar«. Denne regent var Erik av Pom-
mern, vars regeringstid sträckte sig från unionens början 
1397 till 1439. I verkligheten regerade hans fostermor, 
 änkedrottning Margareta, fram till sin död 1412, men 
 efter det var Erik kung till mer än bara namnet. 

Under Eriks regeringstid präglades silvermynt, så kall- 
ade örtugar. Mynten, som väger lite mer än ett gram, är 
oftast präglade med ett krönt huvud eller tre kronor på 
ena sidan och ett E med ett kors igenom på den andra si-
dan. Texten på mynten var en referens till regenten och till 
myntorten där myntet präglades. Som exempel kunde det 
stå ERICUS REX och NONETA, eller MONETA, STOCHOL [N].

Umeå under tidigt 1400-tal var ett samhälle koncentre-
rat kring Backens kyrka och hamnen som låg intill. Dagens 
stenkyrka på Backen ligger på nästan exakt samma plats 

Övre: Fynd från Backen. 
PEKKA NYMAN/VBM

Nedre: En av Erik av Pommerns örtugar. 
MYNTKABINETTET
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Hatt med historia

Vita vantar på! Så lyfter vi försiktigt fram den ur hyllan, 
placerar den på det stora ekbordet och beundrar färgen 
och formen. Hur ska vi våga ta ett prov för att skicka i väg? 

Med en viss spänning låste jag och min kollega Åsa 
Lundberg upp dörren till museets textilarkiv, tände lam-
porna i taket och letade rätt på den gamla fina hatten i 
textilarkivets hyllsystem. Enligt tidigare bedömning skulle 
hatten vara från 1600-talet. Vid Västerbottens museum 
finns det sedan några år tillbaka en önskan om att få veta 
mer om medeltiden i vårt område. Någon av våra arkeolo-
ger hade funderat på den gamla hatten från Lappvattnet. 
Kanske den var äldre än man trott? Det skulle vi få veta om 
vi skickade materialprov för C14-analys. Sagt och gjort, vi 
bestämde oss för att ta ett litet fragment från hattens kant 
och skicka för analys. 

Med skakiga händer tar vi fram en sax(!). Hur tar man 
osynligt ett fragment från ett så fint gammalt föremål? 
Min bedömning är att det bör vara skonsammare att klip-
pa en ytterst liten kant från brättet, än att riva eller dra 
loss en bit. Så får det bli, och en kantbit om 0,5x7 milli-
meter saknas nu på hatten. Provet stoppas i en liten platt 
plastpåse och försluts. Påsen märks tydligt med vad den 
innehåller, hatten placeras återigen på hyllan och vi andas 
ut. Så skickas provet för C14-datering till ett laboratorium.

Hatten hittades 1938 vid dikesgrävning i byn Lapp-
vattnet utanför Burträsk. Den är gjord av brun filt med en 
cirka 18 centimeter hög kulle och ett brätte med en dia-
meter på 47 centimeter. Runt kullen finns ännu märken 
efter dubbla snoddar. Nästan tre decennier efter att fyn-
det gjordes, 1966, kommer hatten till museet i Umeå. Då 
förvärvas den för 100 kronor. Man hör sig för om det finns 
liknande hattar i Sverige och finner att det i Ornässtugan i 

Dalarna finns ett par liknande huvudbonader. Det kan även 
finnas 3–4 hattar av denna typ på annan plats i Sverige.

Några veckor efter att vi skickat in den lilla provbiten 
kommer resultatet. Svaret är bättre än vi vågat hoppas på. 
Hatten har genom analys daterats till någonstans mellan 
1310 och 1440, mest troligt enligt diagrammet är hatten 
från omkring 1400. Alltså en medeltida hatt.

Den svenska delen av Nordkalotten tillhörde ingen stat 
under medeltiden, men här fanns ändå många människor, 
inte minst samer. Landet var rikt på vilt och andra naturtill-
gångar och det kom redan då tillresande från olika väder-
streck. Man reste med båt längs kusten eller red landvägen 
på ridstigar, under vintertid med häst och släde. 

Vem har ägt och burit denna hatt? Det är ett fint hant-
verk och hatten var troligen värd en hel del då den tillver-
kades. Kanske var det en handelsman från Novgorod, som 
skulle till en marknad i inlandet, stormen ven och hatten 
åkte av? Eller var det en lojal undersåte från konungariket 
Sverige, som enligt order skulle bosätta sig i ett attraktivt 
landområde? Man kan också fantisera om att en biskop 
och hans följe var på genomresa i en snöstorm, då hittar 
man inte en hatt som blåser i väg. Hur det än gick till ham-
nade den vackra hatten i västerbottnisk mylla och i dag 
finns den till beskådan i Västerbottens museums utställ-
ning Textil.

I Ornässtugan utanför Borlänge, i Gustav Vasas sovsal, 
står soldatdockor på vakt. En av dessa har en hatt, som 
liknar vår. Jag undrar förstås var den kommer ifrån och hur 
gammal den egentligen är. Tänk om det kunde göras en 
C14-analys även av hatten i Ornässtugan.

HILLEVI WADENSTEN, ETNOLOG VID VÄSTERBOTTENS MUSEUM
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Hatten har en mycket vacker form, som accentuerats av att den i slutet av 1960-talet rengjordes, slätades 
ut och monterades på syrafri kartong, vid Riksantikvarieämbetets konserveringsavdelning.
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De tidigaste kyrkorna var uppförda i trä, timrade 
 eller byggda som små stavkyrkor. Några säkra grund-
rester av dessa kyrkor har aldrig påträffats men den 
lilla kyrkgrunden vid Kyrkesviken i Ultrå, Grund-
sunda socken från 1200-talet kan tjäna som intres-
sant referens. Här har vi också ett exempel på att en 
flytt av kyrkplatsen har skett. Likväl kan antas att de 
första kyrkornas placering har varit invid de befintliga 
stenkyrkorna. Den starkaste traditionen som antyder 
en flytt av kyrkplatsen finns i Lövånger, där den första 
kyrkan eller kapellet kan ha byggts vid den så kallade 
Kyrksjön, vilket emellertid alltjämt är obekräftat. Ett 
fåtal kyrkliga inventarier finns bevarade från 1300-ta-

Medeltida kyrkor
M A T T I A S  B U R M A N

När kristnandet skedde i Västerbotten är det ingen som vet, men under 1200-talets  
andra hälft byggdes sannolikt de första kyrkorna i Umeå och Bygdeå. Nordmalings-
området hörde till Grundsunda socken i Ångermanland och den första kyrkan där 
uppfördes vid byn Ultrå under 1200-talet, men tycks därefter ha ersatts av en träkyrka 
i Grundsunda. År 1314 fanns det bevisligen kyrkor på dessa tre orter, sannolikt de 
nordligaste i Sverige. Senast omkring mitten av 1300-talet uppfördes en kyrka i 
Skellefteå – liksom i Piteå, Luleå och Torneå – och vid århundradets slut byggdes 
ett litet kapell i Lövånger. Mattias Burman är konsthistoriker och verksam som 
kyrkoantikvarie inom Svenska kyrkan.

let, en patén från Umeå landskyrka, en madonna-
skulptur från sent 1100-tal i Skellefteå samt en ma-
donnaskulptur i Lövånger. Några namn på präster 
finns också dokumenterade från 1300-talet. 

En stark befolkningstillväxt äger rum under 
1400- talet. Enligt vissa beräkningar kan befolkning-
en ha femdubblats från 1400-talets början till mitten 
av 1500-talet. Under ärkebiskop Jakob Ulfssons epis-
kopat 1469–1514 manifesteras kyrkans makt och 
 rikedom i nya kyrkbyggen i sten och anskaffandet av 
nya helgonskulpturer. Strax före utnämnandet till 
 biskop hade Ulfsson tillbringat fem år vid den påvliga 
kurian i Rom. Under sin långa tid som ärkebiskop 

Lövångers kyrka. 
ANDERS BJÖRKMAN/VBM
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 visiterade han församlingarna i norra Sverige minst 
åtta gånger. År 1482 blev han på ett närmast feodalt 
sätt utnämnd till länsherre i Västerbotten och fick 
rätt att uppta skatt för egen vinning – en rättighet 
som han tycks ha haft kvar till 1514, även om den 
kom att ifrågasättas av Kronan. 

Ärkebiskopen satsade stort i Västerbotten, i vad 
som tycks ha varit ett starkt personligt engagemang, 
vilket de täta visitationerna utvisar. Men han kanske 
också hade privata affärer att bevaka i länet? Stenkyr-
kobyggandet tycks inte ha igångsatts från söder till 
norr. De första kyrkobyggena han satsade resurser på 
verkar ha varit i Piteå respektive Luleå socknar, vars 
stenkyrkor kan ha börjat uppföras under 1470-talet, 
eller senast under 1480-talets början. Dessförinnan 
hade Nordmaling brutit sig lös från Grundsunda och 
bildat eget pastorat samt uppfört en stenkyrka under 
1480-talet. Stenkyrkan i Skellefteå grundlades 1485, 
men invigdes först 1507. Bygdeå och Lövånger kyrkor 
stod under tak 1494 respektive 1495. Vapenhuset i 
sistnämnda kyrka byggdes 1505 enligt nyligen gjorda 
dendrokronologiska undersökningar. De sista medel-
tida kyrkorna som byggdes i sten var Umeå landskyr-
ka, anlagd enligt skriftliga källor 1501 och färdig 1508, 
samt Torneå landskyrka som kan ha uppförts ungefär 
samtidigt. Osäkra uppgifter finns om Nederkalix kyr-
ka, som kan ha uppförts redan på 1480-talet. 

Storverk i sten

Stenkyrkobyggena måste ha varit en fantastisk upp-
offring av socknens folk med anskaffande av sten, 
tegel och virke samt i form av utförda dagsverken. 
Mera avancerade arbeten som tegelmurning, valv-
slagning och putsarbeten utfördes av gesäller och 
byggmästare. De tjocka stenmurarna är inte solida, 
utan är byggda i skalmursteknik, det vill säga som en 
dubbelmur med hårdpackad småsten och grus i mit-

ten. Fönster och dörröppningar teglades. Som hjälp-
medel användes byggnadsställningar, block och talja. 
Byggnadstiden varierade sannolikt mellan 5 och 20 
år, beroende på materialanskaffning och när bygg-
mästaren kunde dyka upp på platsen. I Umeå var 
byggtiden sju år. Vad som var dyrt och kostade reda 
pengar var byggmästararvodet, kalken, teglet, inred-
ning och eventuell utsmyckning i form av kalkmåleri 
på väggar och valv. Frågan kvarstår dock hur byggan-
det finansierades? Kanske användes delar av Jakob 
Ulfssons skatteuppbörd i länet, kanske upptogs någon 
typ av kollekt i riket – det vet vi inte. 

Den rika bildvärld som kalkmåleriet inne i kyrkor-
na förmedlade är i dag tyvärr till stora delar borta. 
Umeå lands, Bygdeå och Lövånger kyrkor har alla va-
rit smyckade med vägg- och valvmålningar. Hur det 
kan ha sett ut i Nordmaling och Skellefteå landskyr-
ka vet vi inte – men varför skulle det inte ha funnits 
måleri även i dessa kyrkor? En liten målad rundel i 
Bygdeå kyrkas korvalv finns dock bevarad. 
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Bevarat kalkmåleri i Bygdeå kyrkas korvalv.
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Spiraltrappa i Backenkyrkan, Umeå.

Umeå landsförsamlings kyrka brann 1886 och vid 
den därefter gjorda reparationen togs kalkmålningar-
na bort, man hann dock rita av och dokumentera 
dessa före ödeläggelsen. Så sent som under 1980-ta-
let gjordes smärre fynd av fragmentariska målningar 
på kyrkans väggar. I Lövånger ska det enligt uppgif-
ter från 1909 och 1925 finnas kvar en del kalkmåleri 
i blåa och roströda nyanser under putsen, bland an-
nat i de två östra valven i kyrkorummet. Dessutom 

finns en uppgift från 1933 då kyrkoherden ovanför 
vapenhusingången i kyrkorummet hittade en »vacker 
ornamentering«. Någon dokumentation gjordes ald-
rig och målningarna är tyvärr överputsade, men kan-
ske kan delar av dessa friläggas i framtiden. För medel-
tidens kyrkobesökare var bildvärlden helt central. 
Prästens mässande på latin måste ha uppfattats som 
både abstrakt och mystiskt. 
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Hur kan det då ha sett ut inne i kyrkorummen? 
Förmodligen var det ganska mörkt, med enstaka små 
fönster i öster och söder. Sannolikt var koret delvis 
skymt av ett genombrutet träskrank med en kordörr 
mitt på som stod öppen under mässan. Denna tradi-
tion levde kvar under större delen av 1600-talet, 
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Bygdeå kyrka, 2014.

men tyvärr finns inga skrank och kordörrar bevarade 
i länet. I Råneå kyrka i Norrbotten finns dock ett 
dörrblad bevarat av medeltida typ. Ovanför skranket 
vid korets ingång kan ett triumfkrucifix ha varit pla-
cerat på ett bjälklag. Bevarade krucifix från medelti-
den finns i Nordmaling, Bygdeå, Lövånger, Skellefteå 
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samt i Lycksele, vars krucifix sannolikt är en gåva 
från Umeå landsförsamling. Ingen predikstol fanns i 
kyrkorummet, däremot bänkar i koret – vilka delvis 
finns kvar i Nederluleå kyrka. Sannolikt fanns även 
enklare bänkar i kyrkorummet, men troligen inga be-
varade, om inte den gamla bänken i Nordmaling kan 
vara medeltida. Dopfunten var placerad längst ner i 
kyrkorummet, eftersom det okristnade barnet skulle 
döpas in i den kristna gemenskap som kyrkorummet 
representerade. En nederdel till en medeltida dopfunt 
är bevarad i länet och finns i Backenkyrkan i Umeå.

Tillbedjandet av helgon var av central betydelse i 
kyrkolivet. De avlidna helgonen i himlen upplevdes 
alltjämt som »levande« och hjälpte människorna i det 
dagliga livet. Därför uppfattades helgonskulpturerna 
som kyrkans verkliga klenoder och förklarar delvis 
varför vi trots allt har kvar så många i dag. Inte ens 
reformatorerna under 1500-talet tog avstånd från att 
erkänna helgonens helighet. Ett särskilt vördat hel-
gon var Sankt Olof, som bland annat skyddade vägfa-
rande. Från början skänktes gåvor till domkyrkan i 
Trondheim, men i början av 1300-talet utvecklades 
»gåvorna« till en regelrätt skatt »votum Olai« eller 
Sankt Olofsgärden. Denna skatt skulle betalas till 
Uppsala domkyrka. Från Skellefteå inbetalades Sankt 
Olofsgärden sista gången 1527, men så sent som 
1709 finns uppgifter att enskilda församlingar skick-
ade pengar till Sankt Olofs kapell i Kårböle, Hälsing-
land. De flesta av länets i dag bevarade helgonskulp-
turer tycks ha anskaffats under 1400-talet, bland 
annat fem stycken – S:t Olof, S:t Erik, S:t Mikael, S:t 
Johannes samt Johannes döparens huvud på ett fat – 
i Skellefteå som invigdes av Jakob Ulfsson 1472. I 
Skellefteå har det troligen funnits särskilda sidoalta-
ren inrättade för dessa helgon. Något yngre är de fem 
små skulpturerna till ett i dag försvunnet altarskåp i 
Bygdeå. Skulpturernas lätt naiva och godmodiga drag 

bör attribuera dem till Haaken Gullesons verkstad i 
Hälsingland och kan ha anskaffats till kyrkans invig-
ning strax efter 1494. Gulleson var verksam mellan 
cirka 1490 och cirka 1530. 

När kyrkan var låst kan tillbedjan av kors eller hel-
gonskulpturer ha skett vid kyrkogårdens stigportar. I 
Nederluleå kyrka finns alltjämt nischer kvar i de 
medeltida portarna. I Västerbotten finns dock inga 
stigportar bevarade och inte heller något känt bruk 
av denna form av tillbedjan. En särskild tradition – 
alltjämt praktiserad i en del katolska länder – är att 
vid färdvägar placera kors eller helgonbilder. Vid 
dessa platser kan troende läsa en bön eller göra kors-
tecken. Ett uttryck som alltjämt lever kvar i Sverige 
är »att varken komma till kors eller kyrka«. I Bygdeå 
levde åtminstone minnet av traditionen kvar länge. 
År 1695 var biskop Bilberg på visitation här och har 
nedtecknat att han i kyrkan – troligen – sett ett »be-
läte av en helig man«, det vill säga en avbild, som 
stått i skogen bredvid vägen ungefär en mil från kyr-
kan där allmogen hade samlats för att be sina böner. 
Samma tradition finns upptecknad ifrån Lövånger 
där en liknande helgonbild ska ha varit upphängd i 
ett träd vid östra delen av byn Hötjärn, vid landsvä-
gen till kyrkan. Denna bild sågs inne i kyrkan av upp-
täcktsresande Wilhelm von Schubert 1825 och han 
kallade den för »Vebomarksguden«. Skulpturen var 
på 1830-talet placerad nära predikstolen och däref-
ter möjligen på kyrkans vind. Troligen skadades den i 
samband med en takbrand 1889. Denna »helige 
man« kan vara just den skulptur som skänkts till Väs-
terbottens museum. Den är snidad i furu och kanske 
tillverkad lokalt. Ytterligare en tradition med katol-
ska rötter, om än starkt präglad av folktro var att be-
söka så kallade Trefaldighetskällor, vilka i vissa fall 
hade helgonnamn. Vattnet i dessa ansågs ha läkande 
kraft och offergåvor kunde slängas i. Berättelser från 
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Lövångers kyrka, 2014.
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Bygdeå finns om en sådan tradition, dock ännu ej be-
kräftade.

Reformationen, tiden efter Västerås riksdag 1527, 
innebar en tämligen betydande kulturell utarmning i 
landet. I södra Sverige stängdes alla kloster. Altar-

kärlen av silver – monstranser, kalkar och paténer be-
slagtogs eller fick återlösas med pengar, så också i 
Västerbotten. Detsamma gällde kyrkklockorna. De 
katolska mässböckerna revs sönder, men fick till en 
del ny användning som omslagspapper till räken-
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Skulpturgrupp i Bygdeå kyrka, attribuerad till Haaken Gullessons verkstad.
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Helig man, möjligen synonym 
med »Vebomarksguden«.
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skapsböcker. Prästgårdarna, eller åtminstone stora 
delar av prästborden i Umeå och Luleå gjorde Gus-
tav Vasa om till kungliga avelsgårdar. Prästborden i 
Bygdeå, Lövånger och Skellefteå kunde emellertid fri-
köpas av församlingarna. År 1536 reformerades guds-
tjänsten i Skellefteå och den nya svenska mässan hölls, 
vilket som det hette: »…var icke myckit välkom-
men«. Komministern i församlingen försökte 1540 
införa aftonpredikan men protesterna var så stora att 
det kom att dröja fem år innan han gjorde ett nytt 
försök. 
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Vänster sida: 
Gåvobrev upprättat i juli månad år 1324 från tinget vid Backens kyrka i Umeå. Donationsbekräftelsen 
innebär att två markägare, Cecilia i Kåddis och Johannes i Hiske överlämnar sina hemman till Uppsala 
domkyrka där Olof Björnsson var ärkebiskop. Förutom ärkebiskopen fanns kungsåren – kungens 
fogde i Hälsingland – John Ingemarsson på plats vid tinget i Backen. Mycket få dokument från 1300-talet 
finns bevarade i original men ett av dem är detta sigillförsedda gåvobrev som förvaras på Riksarkivet  
i Stockholm. 

Ovan:
Notblad i gotisk skrivstil ur sångbok från 13- eller 1400-tal. Efter reformationen har dessa notblad på 
pergament använts som insida i pärmen för räkenskaperna från år 1557 vid Kungsgården som låg vid 
Backen i Umeå. Sångboken kan därför ha hört hemma i Backens kyrka under den katolska tiden.
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Kristofer i Bygdeå kyrka.
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Knut Harald Giertz föddes 1876, tog studenten i Lin-
köping 1895, blev medicine licentiat 1904 och docent 
i kirurgi i Uppsala 1909. Han disputerade för  medicine 
doktorsgrad med en avhandling om kirurgisk behand-
ling av bukhinneinflammation vid blindtarmsinflam-
mation. Efter tjänst som tillförordnad lasar ettsläkare i 
Sundsvall 1910 kom han samma år till Umeå. Giertz 
blev här ordinarie lasarettsläkare i oktober 1911 och 
styresman för Umeå lasarett 1916. Han lämnade 
Norrland 1921 för en tjänst vid det då nyöppnade 
Mörby lasarett, 1928 blev han chefskirurg vid Sab-
batsbergs sjukhus där han stannade fram till sin pen-
sionering 1941. Knut Harald Giertz avled 1950.

Vi vet föga om vad som lockade den 35-årige 
Giertz till Umeå. Sannolikt hade han bespetsat sig på 
en tjänst i Sundsvall men konkurrenten Helge Rödén 
i Umeå hade flest tjänsteår och fick lasarettsläkar-

Föregångsman och humanist
K A R L  A N D E R S  J A C O B S S O N

Knut Harald Giertz som var verksam vid Umeå lasarett för 100 år sedan har betytt 
mycket för sjukvården i Umeå och Västerbotten. Han var en av sin tids stora kirurger 
och en banbrytare inom thoraxkirurgi och narkos. Dessutom var han en briljant 
organisatör och administratör. Han hade stor förståelse för behovet av utbildning 
och fortbildning för alla som verkade inom sjukvården. Förre överläkaren och 
hjärtmedicinaren Karl-Anders Jacobsson tecknar ett fylligt porträtt.

tjänsten där. Vad väntade då Giertz när han kom re-
sande till Umeå med hustru, och fem barn i åldern 
ett till sex år? Bostaden var nog bra, överläkarvillan i 
sjukhusparken med egen damm.

Lasarettet borde ha varit fint, det hade bara tre år 
på nacken. Men snart kom brister i dagen. Lasarettet 
var kallt och dragigt speciellt i väntrum och korrido-
rer. Man fick sätta in ett stort antal självstängande 
slagdörrar, samt senare täta innanfönstren med speci-
ella träramar och dessutom byta ut huvuddelen av 
korkmattorna i byggnaden eftersom de lagts in på 
fuktig betong. Alltnog, på hösten 1911 informeras i 
lokalpressen att Giertz av Kunglig majestät utnämnts 
till Lasarettsläkare. Av texten framgår att han redan 
vunnit umebornas förtroende.

Utmaningarna för Giertz ökar dock. Sjukhuset 
hade när han kom 134 sängplatser vilket inte räckte 

Knut Harald Giertz, ateljefoto publicerat i Västerbotten 1921.
VBM ARKIV
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för en ökande patienttillströmning. Giertz fick börja 
jaga sängplatser, en jakt som kom att prägla hans pla-
neringar och beslut under hela hans Umeåtid. Man 
genomförde omflyttningar och rockader av utrym-
men för vård, personal, laboratorier och matsalar. En 
del nyckelpersoner hade också bostäder i lasaretts-
byggnaden.

Giertz föreslog boställesvåningar för sysslomannen, 
vaktmästaren och portvakten, vilket landstinget så 
småningom godkände. Härigenom frigjordes utrym-
me för vårdplatser. År 1914 stod Portvaktsstugan fär-
dig vid södra infarten till lasarettet från Ålidbacken, 
efter en ritning av arkitekten Ernst Stenhammar. Nu 
2014 finns rivningsbeslut på denna pampiga »stuga«.

 
Personal vid Umeå lasarett, cirka 1912. K H Giertz längst till vänster.
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De här åren hade Giertz och direktionen stora be-
kymmer med vattnet till lasarettet, vilket beskrivs in-
gående i årsredovisningen 1912. Vattnet sinade i 
egen källa, stan ville inte leverera, ny egen källa in-
köptes, ledningarna slammade igen. Tidvis fick man 
använda det bruna vattnet från bäcken. 

År 1913 godkände landstinget planerna på en sär-
skild Tbc-paviljong. Detta år införskaffades också en 
ambulansbil efter ett upprop för insamling av medel. 
I juli detta år skulle Giertz själv kanske ha behövt 
ambulansen. Enligt hörsägen ramlade han från en 
byggnadsställning och fick ett brott på lårbenshalsen 

– Fractura colli femoris sin, som det står i årsberättel-
sen. Det gjorde att han blev sjukskriven resten av 
1913 och även större delen av 1914. Under denna 
tid bedrev han forskning i experimentell kirurgi i 
Stockholm. Tbc-paviljongen försenades på grund av 
kriget, och togs i bruk först 1915 med 40 vårdplatser 
och egen lasarettsläkare. Våren 1915 tjänstgjorde 
Giertz under tre månader vid den svenska ambulan-
sen i Wien samt vid Isonzofronten, ungefär vid nuva-
rande gränsen mellan Italien och Slovenien. Han 
skrev senare en bok om sina erfarenheter som krigs-
läkare.
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Vykort som postats 1912, med läkarvilla och lazarett i Umeå.
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Medicinalrådet Edvard Sederholm inspekterade 
1916 Umeå lasarett och fann en rad brister, vilka 
Giertz till stor del redan påpekat. Det rörde främst 
riskerna vid eldsvåda då det endast fanns en trappa i 
huvudbyggnaden. Vidare fann rådet badavdelningen 
trång samt antal och storlek på klosetter och skölj-
rum för små. Placeringen av väntrummet mitt i sjuk-
huset ansågs dessutom olämplig då akutsjuka måste 
passera där. För övrigt »allt till belåtenhet« som det 
står i protokollet. 

Bristerna i lasarettsbyggnaden och avsaknaden av 
sängplatser gjorde att en byggnadskommitté med 
bland andra Giertz tillsattes. Denna resulterade i ett 
omfattande förslag på nödvändiga och skyndsamma 
åtgärder för lasarettet, och i detaljerade planer för 
dess vidare utveckling. Landstinget beslutade 1918 
om stora om- och tillbyggnader av lasarettet vilka 
planerades av Ernst Stenhammar. Samtidigt ingick 
Giertz i en byggnadskommitté angående centralan-
stalt för tbc-vård i länet, som resulterade i Hällnäs 
sanatorium vid mitten av 20-talet. Vidare var han 
engagerad i planerna på ett statligt sinnessjukhus, lik-
som i vanförevården och i arbetet för ett lappmarks-
sjukhus i Stensele. Andra behov trängde samtidigt 
på. Bristen på sjukvårdsbiträden var påtaglig, då an-
dra yrken med bättre löner lockade.

Dyrtid och livsmedelsbrist rådde. Färskt kött och 
ägg ströks på lasarettets matsedel till förmån för salt 
kött och fisk. Lasarettet startade eget bageri, och 
egen svingård som gav 1000 kilo fläsk per år. Potatis 
tog man från eget jordbruk, som gav 18 ton på ett år. 
Trots detta steg portionspriset per dag från 67 öre 
1914 till 118 öre 1917 och till, 194 öre år 1918. Un-
der 1919 påbörjades bygget av polikliniken och året 
därpå fick huvuddelen av sjukhuset varmvattensys-
tem i stället för ånga, och man övergick till 380 volt 
växelström. Giertz drabbades sommaren 1920 av 

spanska sjukan, som gjorde honom arbetsoförmögen 
en månad. Flera medarbetare i personalen avled de 
här åren i spanskan.

Sommaren 1921 kunde samtliga ny- och ombygg-
nader vid Umeå lasarett tas i bruk. Badavdelning av 
hög klass, modern poliklinikbyggnad med väl till-
tagna ytor, röntgenavdelning för både diagnostik och 
terapi under egen överläkare med lasarettsläkares 
ställning, den första i landet, samt en kombinerad 
 patologi-bakteriologi-serologiavdelning, också den 
först i riket med egen lasarettsläkare. Vidare hade 
man fått rymliga klosett- och sköljavdelningar, stor 
isoleringsavdelning med egen badavdelning, isole-
ringsrum på varje avdelning, två ytterligare opera-
tionssalar med sterilrum, och tillräckliga undersök-
nings- och expeditionslokaler. Varje läkare disponerade 
ett eget arbetsrum, och hela sjukhusvinden inreddes 
till sköterskeelev- och biträdesrum. Genom satsning-
en hade sängantalet ökat till 235 från 164 före kriget 
och från 134 när Giertz började. Antalet vårdade 
hade ökat från 922 till 2633 och antalet operationer 
från 1028 till 2693. 

Nu fanns fyra lasarettsläkare samt tre underläkare. 
Umeå lasarett hade blivit ett av landets största och 
bäst utrustade. Den 9 juli 1921 kröntes färdigställan-
det av lasarettsomdaningen med ett besök av kung 
Gustaf V och drottning Viktoria, vari ingick »stor-
rond« på alla avdelningar under ledning av doktor 
Giertz. Drottningen var speciellt imponerad av bad-
avdelningen i rotundan. Knut Harald Giertz fick vid 
tillfället ur kungens hand motta Nordstjärneorden. 

Vetenskapsmannen

Under 1900-talets första år hade kirurgin gjort så 
stora framsteg att man på vissa håll i Europa börjat 
med en specialisering inom exempelvis ortopedi, gy-
nekologi, öron-näsa-hals och ögonsjukdomar. Däre-
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mot hade man inte lärt sig bemästra de problem som 
uppstår när man öppnar brösthålan. Kirurgisk be-
handling av hjärt- och lungsjukdomar var famlande 
och äventyrliga och därmed sällsynta tilltag. En för-
utsättning för att bedriva kirurgi sen patientens 
bröstkorg öppnats är att patientens andning på något 
sätt stöds eller tas över, eftersom luft vid öppnandet 
sugs in i lungsäcken på grund av undertrycket som 
råder där. Lungan faller då ihop, ventilationen mins-
kar drastiskt och patienten kan dö av syrebrist, kolsy-
rebrist eller cirkulationssvikt.

Som ung läkare hade Giertz gjort ett studiebesök 
hos den framstående kirurgen Ferdinand Sauerbruch 
i München. Där fick han se den så kallade differenti-
altrycksandningen vid kirurgi i brösthålan. Denna 
metod innebär att luft under visst tryck tillförs pa-
tientens lungor via mask över näsa och mun eller ge-
nom kateter i svalget medan kroppen från halsen 
omges med ett undertryck. Giertz fann att metoden 
var omständlig och riskfylld. Han modifierade därför 
Sauerbruchs metod och inredde med egna medel en 
undertryckskammare i anslutning till operationsav-

 
Sauerbruchs första undertryckskammare. Återgiven i Giertz skrift Om moderna 
hjälpmedel mot operativ pneumothorax, som kom från trycket 1913. 
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delningen. Lösningen beskrevs i en publikation 1913. 
Fördelen var uppenbar, framför allt eftersom patient, 
narkosläkare och operatörer var i samma rum. Giertz 
opererade flera patienter i denna kammare. Bland an-
nat gjorde han thorakoplastik, så kallad bening, på fyra 
patienter med avancerad lungtuberkulos. Han beskrev 
dessa i föredrag och publikationer. Han  betecknade 
emellertid inte resultaten som lysande. Det svåraste 
var enligt Giertz att välja ut rätt patienter. Han såg 
fram emot ett fruktbärande samarbete med, som han 
sade, den interna fackmannen när tuberkulosavdel-
ningen öppnade.

Konstgjord andning

År 1914 inledde Giertz sitt största forskningspro-
jekt, som experimentellt undersökte olika metoder 
för konstgjord andning och där han utvecklade en 
egen metod. Studierna gjordes vid den fysiologiska 
institutionen på Karolinska sjukhuset på sövda och 
bedövade kaniner och hundar. Tryck och flöden mät-
tes i olika organavsnitt, liksom ett dussintal olika 
ventilationsvariabler. Han fann risker med tryckdif-
ferensmetoden. Särskilt vid bredare öppning av lung-
säcken. Vid operationer över en halvtimme förelåg 
tecken på ventilationssvikt, kolsyreförgiftning, medi-
astinalfladder och cirkulationssvikt. Dessutom note-
rades risk för magileus och aspiration. Metoden an-
sågs även orsaka dödsfall.

Giertz metod gick ut på att ge konstgjord andning 
med rytmiska inblåsningar 12–16 gånger per minut 
och låta denna luft pysa ut av sig själv däremellan. 
Bäst var att ge luftinblåsningarna genom en tub med 
ett tryck på 5–10 mm/hg. Risk för lungskador förelåg 
inte med denna metod. Viktigt var lämplig luftfuk-
tighet och temperatur i inblåsningsluften samt i ope-
rationsområdet. Med sin metod kunde han visa att 
man kunde avlägsna ena lungan på en hund och få 

den att överleva ingreppet. Ett av försöksdjuren med 
en lunga bortopererad blev familjen Giertz egen säll-
skapshund. Giertz arbeten publicerades 1916 på 
svenska och väckte delvis därför, och delvis på grund 
av världskriget oförtjänt liten uppmärksamhet i fack-
kretsar ute i världen. Men de har grundläggande be-
tydelse för den medicinska utvecklingen. Han belö-
nades för sin forskning med Svenska Läkarsällskapets 
jubileumspris.

Från 1922 och framåt verkade Giertz framför allt 
som mentor i thoraxkrurgi och särskilt konstgjord 
andning. Hans mest namnkunnige adept var Claren-
ce Crafoord, en ung läkare från Hudiksvall som bör-
jade tjänstgöra på Mörby lasarett 1922, och som 
kom att föra Giertz fana vidare. Omkring 1930 be-
slöt Giertz och Crafoord att ta upp Giertz arbete 
från 1916 till ett kliniskt plan. De fick hjälp av AGA 
och Ingenjör Emil Andersson. Utifrån de erfarenhe-
ter som Giertz gjort utvecklades ventilationspum-
pen. Under 30-talets första del togs prototyper fram 
till det som sedermera blev spiropulsatorn, med 
smeknamnet »lokomotivet«. I samarbete med den 
duktige öron-näsa-halsläkaren Paul Frenckner kon-
struerades olika typer av endotrachealtuber som pla-
cerades optimalt i luftröret och som kunde blåsas 
upp och säkra luftflödet och skydda mot aspiration. 
Patienten sövdes eller lokalbedövades i svalget och 
vid behov i luftrören. Bronken till den lunga som 
skulle opereras tamponerades, tuben lades på plats, 
spiropulsatorn anslöts, patienten sövdes och opera-
tionen kunde påbörjas.

Clarence Crafoord disputerade 1938 med studien 
On the technique of pneumonectomy in man. Giertz var 
mycket delaktig i avhandlingsarbetet, och de två tycks 
ha haft ett bra mentor-adeptförhållande. Det har sagts 
att Giertz vid något tillfälle yttrat »jag har sju söner av 
eget kött och blod och så har jag Clarence«.
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Knut Harald Giertz var gift sedan 1903 med Anna 
som föddes 1881 och levde till 1967. Hon var dotter 
till uppfinnaren industrimannen Lars Magnus Erics-
son. Anna födde tio barn, sju pojkar och tre flickor. 
Fem av barnen föddes under Umeåtiden. Två av flick-
orna dog som små i Umeå. Åtta barn nådde vuxen 
 ålder. Av barnen blev Bo Harald, född 1905, den mest 
namnkunnige. Han var en av de mer framträdande 
evangeliskt-lutherska prästmännen i Europa under 
1900-talet och blev sedermera biskop i Göteborgs 
stift. Gustav Bertil, född 1906, var den förste inneha-
varen av en professur i urologi i Sverige, på Karolin-
ska Institutet. Han blev även en känd auktoritet inom 
medicinsk etik. Lars Magnus, född 1908, var en inter-
nationellt framträdande arkitekt.

Humanisten

Knut Harald Giertz hade en humanistisk ådra, som 
kom fram i hans arbete som sjukvårdsledare. Han lär 
ha varit sträng och fordrande mot sina underlydande, 
men outtröttlig som föreläsare, handledare och de-
monstratör vid ronderna för underläkare, sjuksköter-
skor, undersköterskor och biträden – ja, för alla som 
deltog i arbetet på lasarettet. Dessutom såg han till 
att det kombinerade dag- och nattarbetet för sjuk-
sköterskeeleverna upphörde och att elevernas arbets-
tid reducerades. Vidare gjorde han insatser för elever-
nas bostadsförhållanden.

Giertz intresserade sig för behovet av konvalescent-
vård och långtidssjukvård och utgav skrifter om detta. 
Vidare skrev han hälsoupplysande böcker, exempel-
vis Det är varje människas plikt att bevara sin hälsa 
och Kroppsvård och hälsovård. I samlingsvolymen Tre 
föredrag fördjupar han sig i existentiella frågor. Han 
författade också upprop för att få hjälp att starta hem 
för sjuka, vilkas sjukdom direkt eller indirekt bottnar 
i deras själanöd. Tillsammans med socialarbetaren 

Ebba Pauli och prästen Göre Bergsten grundade 
Giertz 1939 S:t Lukasstiftelsen – numera bara S:t 
Lukas – ett ekumeniskt förbund med psykoterapeu-
tiska mottagningar över hela landet och utbildningar 
i psykoterapi, själavård och psykosocialt arbete.

Värt att notera är att Giertz inte tog ut ersättning 
för sin tjänstledighet vid sjukdom och forskning och 
att han bland annat själv bekostade utrustningen av 
undertryckskammaren i Umeå. Han skänkte också 
hela 50 000 kr till den stora renoveringen av Umeå 
lasarett 1919–21. Man skulle kunna säga att han var 
en mecenat. Hans intellekt var skarpt, han var strid-
bar i debatter och handling, och var rastlöst pådri-
vande. Dessa egenskaper gav honom en del motstån-
dare men mest var han allmänt beundrad och hade 
många vänner.

År 1916 lade Giertz fram planer på ett konvale-
scenthem. Avsikten var dels att ge patienter möjlighet 
till en längre eftervård, dels skulle lasarettet vinna 
vårdplatser till akutsjukvården. Han föreslog tomtin-
köp av bonden Sandberg och ordnade fram en riktad 
gåva på 35 500 kr från grosshandlare Carl Wikström i 
Stockholm för uppförande av hemmet. Ritningar 
skickades till Medicinalstyrelsen som 1917 godkände 
planerna. Men dyrtiden genom kriget gjorde att bygg-
kostnaderna hade dubblerats varför planerna lades på 
is. Konvalescenthemmet återfinns i Giertz stora plan 
för upprustning av lasarettet som framlades 1918 för 
landstinget, det togs dock inte med bland utbyggnads-
projekten.

Nästa gång hemmet dyker upp är när Giertz flyt-
tar från Umeå. I årsberättelsen för 1921 står följande 
nog så tidstypiska stycke:

Imponerande och övertygande var därför också de 
bevis på befolkningens aktning, ogrumlade förtro-
ende, varma tillgivenhet och stora tacksamhet, som 
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kom dr Giertz till del vid hans avflyttning från 
Umeå.  För att befästa minnet av hans verksam-
het i Västerbotten igångsattes en insamling för det 
konvalescenthem, vars tillblivande dr Giertz vi-
sat ett så stort intresse. Trots dyrtid och depression 
inbringade insamlingen den aktningsvärda sum-
man av 10 000 kr.

Lasarettet fonderade dessa medel i Stiftelsen Doktor 
K H Giertz Minne som omdöptes 1969 till Utrust-
ningsdonationen för K H Giertz sjukhem och som 

avvecklades i början på 1980 talet. Den penninggåva 
som Carl Wikström skänkte 1916 förvaltades också 
som en av Lasarettets fonder för samma syfte. 
Giertzska sjukhemmet byggdes på 1960-talet och 
drevs som en egen avdelning tills den sedermera 
övergick i geriatriska kliniken.

Knut Harald Giertz har haft stor betydelse för 
sjukvården i norr, och gjort mycket betydelsefulla in-
satser inom vetenskapen. Han bör definitivt ihåg-
kommas och uppmärksammas i större utsträckning 
än som hittills varit fallet.

Anna Giertz, 1916. 
VBM ARKIV
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Vi sitter i en av kyrkstugorna på hembygdsområdet mitt 
i samhället. Eskil och Gertrud Dagman samt Britt-Eva 
 Johansson bjuder på fika och berättar om hembygdsföre-
ningen, friluftsmuseet och om sitt långvariga och djupa 
engagemang i frågor rörande Åselebygden, dess historia 
och kultur. Ingen tvekan om att paret Dagman lever upp 
till epitetet »eldsjäl«. När de kom till Åsele för mer än fem-
tio år sedan var det för att Eskil under en tid skulle verka 
som pastor i den lokala baptistförsamlingen. Tiden blev 
lång och församlingsarbetet byttes mot lärartjänst, även 
hustrun Gertrud arbetade som lärare från 1960- fram till 
-90-talet. Sedan ett antal år har Dagmans tillsammans 
med ett annat pensionerat lärarpar, Gudrun och Lars 

HEMMA I BYGDEN /ÅSELE HEMBYGDSFÖRENING

 
Sörnoretgården.

 
Portlidret är från Gafsele och områdets 
äldsta byggnad med anor från 1769.
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Sörlin, helt på ideell basis bringat ordning och reda i den 
minst sagt omfattande samling föremål som finns samlad 
på hembygdsområdet i Åsele. 

Åsele hembygdsförening har sina rötter i den föreläs-
nings- och biblioteksförening som bildades på orten 1906. 
Ett par decennier senare, 1927, invigdes Åsele fornmin-
neshem eller »Åselegården« om den kallades, en byggnad 
som inköpts från Hällaström och flyttats till Sörstrand. Där 
bereddes plats för den »mycket värdefulla samling av et-
nográfica från Åsele socken, som på sin tid sammanbragts 
av framlidne skräddaremästaren J V Lindblad«. Den tidens 
eldsjäl i hembygdsärenden hette Ruben Ådell. Också han 
var verksam som lärare. Än en gång får vi anledning att 
påminna om det faktum, att utan skollärarna hade mycket 
av hembygdsarbetet blivit ogjort. Ådell kom från Nord-
maling och avsåg att endast stanna tre år »i Lappmarken« 
men liksom Dagmans blev han kvar, under närmare fyra 
decennier. Förutom bygden och dess kultur ägnade Ådell 
sina krafter åt nykterhets- och scoutrörelsen. Vidare diri-
gerade han Åsele manskör och fungerade dessutom som 
Västerbottens-Kurirens lokalredaktör på orten.

Det initialt stora intresset för Åselegården mattades då 
bron över Ångemanälven stod klar 1932, och allfarvägen 
inte längre passerade över Sörstrand. Ådell bedrev då en 
ivrig kampanj för att etablera ett hembygdsområde på 
den så kallade Lappvallen, och att dit flytta delar av Åsele 
kyrkstad. Åsele hembygdsförening bildades i juni 1943 
med detta räddningsarbete som sitt huvudmål. Någon 
»hembygdspark« – som det heter i föreningens första 
verksamhetsberättelse – blev det emellertid aldrig på 
Lappvallen. Men sex kyrkstugor flyttades dit och undkom 
däremed att bli lågornas rov när kyrkstaden eldhärjades 
vid en brand i augusti 1950. På Lappvallen fungerade stu-
gorna en tid som förläggning för finska flyktingar under 
andra världskriget. 

Numera, efter ytterligare en flytt och räddningsinsats, 
bildar kyrkstugorna entré från Stallgatan till det hembygds-

 
Från övervåningen i kyrkstuga nr 4. 
Dockkläder tillverkade av Gertrud Dagman.

Mobil tramporgel.
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område som från och med slutet av 1950-talet bit för bit 
byggts upp inte långt från kommunhuset i Åsele. Så blev 
det i alla fall en »hembygdspark«, med ett tjugotal byggna-
der av vilka de flesta flyttats till området från samhället och 
bygden. J V Lindblads samling av etnográfica finns numera 
i säkert förvar på det nya hembygdsområdet.

Med mina engagerade guider som ciceroner vandrar vi 
ut och in i olika byggnader, upp för trappor och ner igen. 
Från uppvärmda delar till ordentligt utkylda. Här finns 
iordningställda miljöer som visar hur såväl hög som låg 
kan ha haft det, vidare ett i det närmaste komplett tryck-
eri med mängder av affischer som berättar om teater, 
film, danser, maskerader som annonserades i samhället. 

 
Eskil och Gertrud Dagman samt Britt-Eva Johansson.

Plansch på plansch.
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En stor samling skolplanscher och annat från skolvärlden 
minner om tider långt innan allt »finns på nätet«. Här finns 
det mesta som fordomdags hörde ett lantbruk till – dess-
utom en smedja och ett skomakeri, motorsågar och andra 
redskap från skogen; kontorsapparater, biografutrustning, 
uppstopp ade djur, smat mängder av mojänger och ma-
nicker. Mestadels är det Eskil som visar och berättar, särskilt 
stolt – med all rätt – om de modeller han byggt av miljöer 
och byggander som visar hur Åsele förvandlats från kyrk-
plats till samhälle. Men när vi kommer textilutställningen 
är det Gertrud som tar över. De elever som haft henne som 
textillärare är många, och här fortsätter hon att vårda och 
utöka en av länets finaste textilsamlingar.

Tillsammans med Åsele kommuns kulturnämnd utveck-
lar hembygdsföreningen området med olika aktiviteter. 
Utöver de museala lokalerna finns på hembygdsormådet 
byggnader som flitigt brukas av ortens föreningsliv, i sam-
band med skolavslutningar, nationaldag, midsommar, och 
naturligtvis under den årligen återkommande och mycket 
välbesökta marknaden som äger rum andra helgen i juli. 
Bagarstugan används året runt för tunnbrödsbak och i en 
av kyrkstugorna är det hemslöjdsbutik. Föreningen har 
under senare åren haft flera guideutbildningar och har nu 
ett tiotal guider visar hembygdsföreningens olika lokaler 
och föremål.

Fälltäcken.
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SLUTORD

Västerbotten Läns Hembygdsförening bildades 1919 med 
uppgift att vårda den gamla allmogekulturen i länet och 
skapa en folkpark efter Skansens mönster. I stadgarnas 
första paragraf står att »Föreningens ändamål är att tillva-
rataga och vårda gammal Västerbottnisk kultur, att väcka 
kärlek till hembygden samt befordra folkhälsa och frilufts-
liv«. I den första årsboken år 1920 kan man läsa följande 
ord av Ragnar Jirlow:

Som resultat av ett vid sammanträde den 27 okt. 
1920 fattat beslut om utgivande av en årsskrift under 
redaktion av redaktör Ernst Gafvelin och undertecknad 
föreligger denna lilla skrift inför allmänheten.

Årsskriften var på 112 sidor och kostade 3 kronor. Årsbo-
ken för 2014, den sista i en lång rad, kostar 300 kronor och 
sidantalet är 288. 

Det finns tydliga bevis för att Västerbotten har speg-
lat en verksamhet som motsvarar stadgarna. I registret 
för perioden 1920–2006 hänvisas till artiklar om; museer, 
 religion, kyrkohistoria, samisk religion, uppfostran och un-
dervisning, språkvetenskap, dialekter, litteraturvetenskap, 
skönlitteratur, poesi, konst, musik, teater, film, arkitek-
tur, konsthantverk, fotografi, arkeologi, historia, biografi, 
släktforskning, etnografi, folklivsforskning, samer, föremål, 
näringsliv, arbetsliv, samhälls- och familjeliv, folktro, geo-
grafi, teknik, industri, kommunikationer, byggnadsteknik, 
båtar och sjöfart, ekonomi och näringsväsen, skogsbruk, 
jakt, fiske, idrott, krigsväsen, naturvetenskap, botanik, djur 
och medicin. Registret ger bevis för hur omfattande verk-
samhet, som hembygdsrörelsen och museerna i länet har 
svarat för under den här tiden. Tack vare redaktörer med 
känsla för länets kulturarv har vi beskrivningar av unika 
byggnader och föremål men också berättelser om de 
människor som skapat allt det unika. Många av dem har 
varit med om att grunda hembygdsföreningarna i länet 
tillsammans med många andra eldsjälar i bygden.

För många, särskilt bland oss äldre, som känner igen 
mycket av berättelser om Västerbottens lokalhistoria i bild 

och ord från vår egen tid, väcker årsskrifterna nostalgiska 
minnen. Det är en skattkälla för lokalhistoriker, forskare 
och allmänhet, som velat läsa om sin hembygd. Bilder-
na är många och av mycket hög kvalitet, då de är tagna 
av våra mest kända fotografer. Årsböckerna som finns 
i många bibliotek i dag speglar ett län som genomgått 
stora samhällsomdaningar. Där finns bilder och berättel-
ser som ger kommande generationer redskap att förstå 
länet och dess historia.

För den som vill få en historik över varifrån Västerbot-
tens museums byggnader och samlingar kommit finns 
alla faktaunderlag i årsböckerna. Särskilt intressant är det 
att ta del av vilket engagemang som fanns för att bygga 
upp ett »Skansen« på Gammlia i Umeå. När hembygdsför-
eningar fyller år och ska firas kan man i många fall finna 
fakta från »födelseåret« i Västerbotten, i årsskriften från 
1922 finns exempelvis mycket om Bygdeås historia.

I verksamhetsberättelser kan man finna att styrelsen 
för länets hembygdsförbund ofta har anmält stora ekono-
miska problem och det gäller då även årsbok och senare 
tidskrift. Genom sponsorer, som annonserade i årsboken 
kunde man få nödvändiga tillskott. 

I årsboken 1924–25 finns marknadsföring från bland 
annat ASEA, Melanders musik, Lantmannaföreningen, 
Hus hållningssällskapet, banker, blomster- och klädaffärer, 
tidningar, sågverk, slakterier, juvelerare, med flera. Man får 
en bild av den tidens näringsliv. Det vittnar även om att 
årsboken hade en status, som sponsorerna kunde gynnas 
av. Det rörde sig om cirka hundratalet sponsorer. Antalet 
minskar väsentligt under slutet av 1960-talet och 1970 har 
annonseringen upphört. Ungefär samtidigt gick man från 
årsskrift till fyra temahäften per år som vid årets slut binds 
till en årsbok.

Tidskriften Västerbotten har sedan en längre tid tillbaka 
inte kunnat bära sina egna kostnader. Då styrelsen för Väs-
terbottens läns hembygdsförbund, som ger ut tidskriften, 
inte har kunnat finna finansiärer för fortsatt utgivning 
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O M S L A G E T S  F R A M S I D A
Kristusfigur i Bygdeå kyrka.  

ANDERS BJÖRKMAN/VBM

I den stora världen – det vill säga Europa – handlar det om 
perioden mellan Roms fall och »upptäckten« av Amerika, från 
476 till 1492, en period kännetecknad av stark kyrkomakt, feo-
dalväsen och relativt primitiv ekonomi. Medeltiden alltså, tiden 
mellan ett och annat. Begreppet skapades av italienska huma-
nister under 1400-talet som menade att de stod för en på-
nyttfödelse, en renässans, av antikens konst och vetenskap. 
Väntetiden ansåg de hade varit en dyster, mörk och primitiv 
parentes.

Något snävare är medeltidens början och slut satta hos oss i 
Sverige. Den precist lagde historikern avser tiden från Ynglinga-
ättens utslocknande cirka 1060 fram till Stockholms blodbad 
1520, eller till Gustav Vasas val till riksföreståndare 1521, res -
pektive kung 1523. En mer svepande definition anger tiden från 
kristnandet till reformationen, från ungefär 1000–1500. Tusen år 
eller femhundra, det är ganska mycket i båda fallen. Medel - 
tiden har stigit i kurs sedan den konstruerades, numera är bilden 
betydligt mer nyanserad än den varit. 

Området som vi i dag benämner Västerbottens län, liksom 
omkringliggande trakter, var tämligen glest befolkade under 
medeltiden. Men helt tomt var det inte. Och där det finns män-
niskor där finns det spår. Vi följer upp några av dessa i detta 
nummer av tidskriften.

Tidskriften Västerbotten har inte funnits i tusen år, inte ens i 
femhundra – men i nästan hundra, och det är inte illa. Nu är det 
emellertid slut. Motiven till nedläggningen är helt och hållet 
pekuniära. 

Till det förra numret av tidskriften, med temat hälsa, inflöt 
bidragen i sådan omfattning att allt inte fick plats. Redaktören 
kom i bryderi, och skingrade sina tankar genom att bläddra i 
tidiga årgångar av årsboken Västerbotten. Plötsligt dyker ett 
bekant namn upp i den allra första från 1920, nämligen dr Giertz 

måste den tyvärr besluta att lägga ned. En arbetsgrupp har tillsatts med upp-
gift att finna nya former för dialog med  föreningar och allmänhet. Den digitala 
formen används redan av många och de som vill läsa tidskrifter och årsböcker 
som getts ut kan redan göra det på  nätet. Styrelsen inbjuder till dialog, med för-
bundets medlemmar i denna  viktiga fråga. Många har visat sin uppskattning 
av Västerbotten och vi är många som kommer att sakna den, inte minst de som 
hellre läser böcker än söker sig till  digitala alternativ. Det är en ovärderlig skatt-
källa som många söker sig till och då särskilt alla som finns inom hembygds-
rörelsen. Den som tar del av  Västerbotten framdeles kommer att bli imponerad 
över vad som gjorts inom hembygdsrörelsen i vårt län.

I första paragrafen i länsförbundets nuvarande stadgar heter det att »För-
bundets ändamål är att tillvarataga och vårda västerbottnisk kultur, att väcka 
intresse och förståelse för hembygden, dess natur och minnen samt att vara ett 
länsorgan för hembygdsrörelsen«. Det är nuvarande stadgar, som ger vägled-
ning för oss inom hembygdsrörelsen, när det gäller framtida information och 
dokumentation. Det måste ske i dialog med medlemmarna.

Västerbottens redaktörer genom åren har varit: Ernst Gafvelin, Ragnar Jirlow, 
Holger Möllman-Palmgren, Lars Wickström, Hans Beskow, Gunnar Westin, Sune 
Zachrisson, Bo Sundin, Britta M Lundgren, Ola Kellgren och Anders Björkman.

Som ansvarig utgivare för tidskriften vill jag avsluta med att å Hembygds-
förbundets vägnar tacka alla som har arbetat med tidskriften men också ni 
som varit trogna läsare av den. Låt oss nu samverka genom kreativa förslag 
för att finna nya former av kommunikation inom den breda kultur som 
hembygds rörelsen verkar. Tidskriften har getts ut i samverkan med Västerbot-
tens mu seum och vår förhoppning är en fortsatt samverkan när vi nu övergår 
till digital form av dialog.

Bo Nilsson
Ansvarig utgivare, tidskriften Västerbotten

Ordförande, Västerbottens läns hembygdsförbund

O M S L A G E T S  B A K S I D A
Ringspänne i brons, påträffat vid  

Maksjöns västra strand, förmodligen 
tillverkat under 12- eller 1300-talet.

ANDERS BJÖRKMAN/VBM
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