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In 1543 there were about 2300 farms in the coastal areas of Västerbotten and Norr-
botten, northern Sweden. Today very few traces remain. One of a few preserved
farm sites was partly excavated by Gustaf Hallström in 1921. This paper gives an
account of his excavations.

The site, at Björsbyn, a village just north of the city of Luleå, had four house
foundations and one cellar. Hallström excavated the cellar and two of the founda-
tions, an area of about 215 m2, during one week. The excavation revealed two hous-
es of about 60–100 m2 in size, both probably timber framed. Each house had one
or two fireplaces, probably partly built with bricks.

In the houses he found iron knives, glazed and unglazed pottery, silver coins,
slag, glass vessel sherds, window glass sherds, bones and more. The coins and arte-
facts show that the houses were inhabited during the 15th and 16th centuries.

Hallström also recovered about 10 kg of mostly unburned bones. Most of them
are from domesticated animals: 55% from cattle and 17% from smaller animals in -
cluding sheep, goats and pigs. About 26% of all determined bones are from wild
mammals including seal and reindeer.

Lars Liedgren & Ingela Bergman, Institute for Sub-arctic Landscape Research (INSARC), 
Silvermuseet, Box 10, SE–938 31 Arjeplog
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1543 års jordebok för Västerbotten (motsvarande
dagens Norr- och Västerbotten) redovisar skatte-
satser för över 2300 gårdar (Nordlander 1905).
Eftersom bebyggelsen fortsatt till våra dagar på
nästan alla platser är de flesta fysiska spår av den
medeltida bebyggelsen utraderade. Detta har skett
genom att man odlat upp övergivna gårdsplatser
och genom en i många stycken omfattande mo-
dern bebyggelse i de centrala delarna av byarna.
Detsamma gäller omlanden till gårdarna och de
biologiska arkiven. Förstörelsen har främst skett
genom utdikning av myrmarker och sjöar. En -

dast en handfull gårdsplatser har därför bevarats
någorlunda opåverkade.

Den medeltida fasta gårdsbebyggelsen i Väs-
terbotten har tidigare främst diskuterats med ut -
gångspunkt i skriftliga källor (Eneqvist 1935; Eger-
 bladh 1987; Wallerström 1995a; Åkerman 1996),
men även utifrån vegetationshistoriska studier (Se-
gerström 1990; Josefsson et al. in press).

Under hela 1900-talet utfördes bara en enda
arkeologisk undersökning av en medeltida gårds-
plats i övre Norrland. Sedan år 2000 har de me del-
tida bondgårdarna i området kommit mer i fokus
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(Rathje 2003; 2005; Lundberg 2014). Inom ra -
men för projektet »Recalling the Past» (Berg -
man 2014) har ytterligare tre delundersökningar
genomförts i Skellefteå och Lövånger socknar
under 2014 (Liedgren 2014abc).

1900-talets enda undersökning genomfördes
av Gustaf Hallström redan 1921, i Björsbyn strax
norr om Luleå stad (Raä Nederluleå 1). Resultaten
har aldrig publicerats och inte heller skrevs nå gon
rapport. 1924 nämnde dock Hallström under-
sökningarna översiktligt i en bilaga till en geo gra -
fisk beskrivning över Luleå älvdal. Utgräv ningen
har också kommenterats kort av Kjell Lundholm
(1982) och Thomas Wallerström (1995b). Under -
sökningen är forskningshistoriskt intressant då
den var den första totalundersökningen av hus-
grunder i hela Norrland. Syftet med denna arti-
kel är att presentera och diskutera undersök-
ningarna i Björsbyn, som än idag är en av de få
undersökta medeltida gårdslämningarna i Norr-
land.

Bakgrund
Luleå stad fyllde 300 år 1921. I samband med fi-
randet ville man göra en utställning på flera te man.
Under ett tema fanns hemslöjd, konst, musik och
kulturhistoria. Gustaf Hallström blev tidigt in -
volverad och utsågs av Riksantikvarieämbetet att
delta i den kulturhistoriska delen. Han skrev ett
förslag om vilka delar som Riksantikvarieämbe-
tet skulle kunna hjälpa till med (daterat 10 decem -

ber 1920). Den 1 mars 1921 utsågs Sigurd Dahl -
bäck, Riksantikvarieämbetets ombud i Norr  bot -
ten vid den tiden, av styrelsen i Norrbottens läns
museiförening till lokal föreståndare. Riksantik-
varieämbetet och föreningen kom överens om att
man lokalt skulle stå för resor och boendekost-
nad för Hallström. Jubileumsutställningen in vig -
des den 2 juli samma år. Hallströms dokument
kring utställningen finns i Forskningsarkivet vid
Umeå universitetsbibliotek (Hallströms samlingar,
kapsel D4:10).

Hallström såg förmodligen detta uppdrag
som en chans att även göra andra insatser i Norr-
botten under tiden han var involverad i utställ-
ningsarbetet i Luleå. Han besökte således en rad
olika fornlämningsplatser från olika tidsåldrar.
En av platserna var Björsbyn i Nederluleå socken,
belägen några kilometer norr om staden. Troli-
gen hade fornminnesföreningen kännedom om
att här fanns gamla husgrunder som var sevärda
och att även lösfynd gjorts som hade en gammal
datering. Eftersom Hallström noggrant förde an -
teckningar kan man följa undersökningsarbetet.
Även huvudparten av dokumentationen kring
Björsbyn finns i Forskningsarkivet (Hallströms
samlingar, kapsel D1:8). Fynd och fyndförteck-
ning finns på Historiska museet i Stockholm.

Den 17 juli besökte Hallström Björsbyn, tro -
ligen i sällskap med Sigurd Dahlbäck. Den me -
del tida gårdsplatsen är belägen i utkanten av den
nutida byn och var 1921 omgiven av åker och

185Gustaf Hallströms utgrävning…

Fornvännen 110 (2015)

Fig. 1. Gårdsplatsen
i Björsbyn, Raä
Nederluleå 1. Foto
G. Hallström 1921.
Forskningsarkivet i
Umeå. ―The exca-
vated site in Björs-
byn. Photograph G.
Hallström, 1921.
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betesmark (fig. 1). Hallström konstaterade vid
besöket att lösfynd pekade på en senmedeltida
datering. Dahlbäck blev troligen entusiastisk över
detta och bad Hallström göra en kostnadsberäk -
ning för en arkeologisk insats. Eftersom Riksan-
tikvarieämbetet hade magert med pengar vidta-
lade Dahlbäck några personer som kunde finan-
siera en utgrävning. Redan tre dagar efter fält -
besöket skrev Dahlbäck till Riksantikvarieämbe-
tet med en begäran om att utgrävningarna skulle
genomföras av Hallström. Donatorer till utgräv -
ningen blev grosshandlare W. Thurfjell (100 kr ),
grosshandlare A. Burman (100 kr ), konsul H. Björn-
lund (50 kr) och kommissionär A. Lind (50 kr).
Uppenbarligen reste Dahlbäck runt med bil och
insamlade medlen (14 kr i kostnadssammanställ -
ningen).

Utgrävningarna genomfördes måndag till fre -
dag 1–5 augusti. Två kostnadssammanställning-
ar finns bevarade, en i ett anteckningsblock och
en maskinskriven. Man får förmoda att den se -
nare var den officiella. Enligt den kostnadssam-
manställningen åkte Hallström bil (taxi?) mellan
Luleå och Björsbyn den 1/8 och 5/8. Under rub- 
riken »kostnader för utgrävningen» har han upp -
tagit påsar och askar (3 kr), grävningsknivar (6
kr) och diverse för 2,50 kr. I »utgrävningskost-
nader» inbegrips grovarbetare för 222,25 kr samt

kost och logi för 50 kr. På de fåtaliga fotografier-
na syns tre män, troligen grovarbetare (fig. 2).
Om man beaktar medeldaglönen för tillfälliga
daglönare 1921 (Lönestatistik för Sverige 1933,
tab. 1) borde pengarna ha räckt till sex grovar-
betare (daglön 6,74 kr). Bland kostnaderna finns
även en post med belöningar under arbetet (två
poster i den handskrivna sammanräkningen, på
8 kr resp. 4,50 kr). Totalt blev kostnaden 451,40
kr (omräknat efter löneindex motsvarar detta 45
310 kronor år 2014, www.historia.se), varav 51,40
kr betalades av Riksantikvarieämbetet. 

Samma dag som utgrävningarna avslutades,
fredagen den 5:e augusti, beskrevs de i Norrbottens-
kuriren:

»Resultatet av utgrävningarna kan beteck-
nas som synnerligen värdefullt. D:r Hall-
ström kunde sålunda konstatera förekoms-
ten av tre större medeltida gårdar och möj-
ligen en fjärde invid den s.k. Gammelåkern
… En av dem har delvis utgrävts. Man har
därvid gjort åtskilliga fynd, bland annat av
fyra silvermynt … Vidare har man funnit en
del ben av hästar, svin, kor och får, vilka
tyda på ansenlig boskapsskötsel. Gården är
ansenlig, 9 m i kvadrat med något bevarade
rester av spiseln … I samband med utgräv -
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Fig. 2. Arbetare vid
utgrävningarna 1921.
Foto G. Hallström.
Forskningsarkivet i
Umeå. ―Workers 
during the excavations.
Photograph G. Hall-
ström, 1921.
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ningarna har man hittat ett spjut till arm-
borst och diverse knivar, rester av kärl, glas
och fat. Gården beräknas härleda sig från
1400-talet, eller omkring 100 år före jorde-
böckerna. Ett annat år är det meningen att
grundligt fortsätta utgrävningarna.»

Intressant här är att utgrävningarna var avsedda
att fortsätta, och att man kände till andra gamla
gårdsplatser i närheten som också var övergivna
och troligen från samma tid.

Björsbyn
Björsbyn låg ursprungligen vid Lule älvs utlopp
och var under 1600-talet en av de byar som låg
närmast Luleå stad (fig. 3). Vid anläggandet av
gården fanns det en grund havsvik strax nedom
boplatsen. Nivån över havet gör det sannolikt att
gynnsamma förhållande rått under senmedeltiden,
med tillgång till havet och gott om våtmarker
nära gården. Förbi Björsbyn gick också den sen-
medeltida segelleden till Gammelstad (Lund-
holm 1982).

Geometriska kartan från 1645 visar att den
s.k. »Gammelåkern» vid Björbyn inte hade nå -
gon bebyggelse, men att där fanns ingärdad och
brukad mark. Uppenbarligen hade bebyggelse -
läget övergivits, troligen för att man ville komma
närmare vattenlederna. Odlingarna har därefter
fortsatt att nyttjas under 1700-talet och fram till
våra dagar. FMIS placerar gårdslämningen strax
ovan mark som är brukad på 1752 års karta (fig.
4). Sydost om den platsen finns ytterligare två
gårdsplatser med tillsammans fem husgrunder
och två källare (Raä Nederluleå 41 och 49). Troli-
gen är det dessa som åsyftas i tidningsartikeln.

Fältarbetet
Idag syns jordvallar i kanterna av de husgrunder
Hallström undersökte. Man kan dra slutsatsen
att jorden inte sållades utan skottades ut mot kan -
terna. Troligen avtorvades ytorna först (7–8 cm
tjocklek) varefter de undersöktes med spade och
de grävningsknivar som Hallström inhandlat. I
fig. 2 kan man se en av grovarbetarna med spade
i hand. Generellt framgår inte hur tjocka kultur-
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Fig. 3. Utsnitt ur sockenkarta, Luleå, 1671.
Längst upp är den medeltida kyrkplatsen
Gammelstad, i mitten den nya staden anlagd
1621 och till höger Björsbyn. Lantmäteriet,
historiska kartor. ―Extract from map of Luleå
parish, 1671. At the top is the Medieval church
at Gammelstaden, in the middle the town of
Luleå founded in 1621, and to the right 
Björsbyn.

Art. Liedgren 184-200_Layout 1  2015-09-28  16.01  Sida 187



lagren var, men i samband med ett av myntfyn-
den anges att det var ca 15 cm tjockt i den berör-
da husgrunden. Totalt undersöktes ca 43 m2 per
dag. Efter undersökningarna återställdes inte ut -
grävningsytorna. En stenläggning i norra de len
av det stora huset syns fortfarande, om än kraf -
tigt bevuxen.

Det finns som sagt varken rapport eller ens
någon handskriven beskrivning av utgrävning-
arna av husgrunderna. Däremot finns tre planrit-
ningar som visar två husgrunder och en källar-
lämning, samt konserverade fynd och närmare
10 kg ben, varav nästan ingenting bränt. Planerna
är ritade i skala 1:50. På dem finns nivåer angiv-
na för de flesta av stenarna, varför Hallström bör
ha haft tillgång till avvägningsinstrument. Troli-
gen har han utgått från ett nollplan vid varje
grund, då det viktiga ju var de inbördes förhål-
landena inom varje lämning. De tre ritningarna
verkar alla vara utförda av Hallström. Uppen-
barligen hann han inte kartera området, men när
han kom hem till Luleå på fredagkvällen den 5
augusti gjorde han en minnesskiss över gårds-
platsen (fig. 5). En nutida kartering (fig. 6) visar
att den skissen speglar lämningarnas förhållande
till varandra ganska bra, där husgrunderna är
spridda inom ett 80 x 20 m stort område.

Husgrund I
Husgrund I är belägen i södra delen av det mellers-
ta partiet av gårdsplatsen. Den är närmast kvad -
ratisk, ca 9 x 9 m stor. På Hallströms plan (fig. 7)
markeras grunden i två sidor av stenrader. I norra
hörnet är en rektangulär stenläggning 2,5 x 2,2 m
(NO–SV). Själva huset markeras i två sidor ca 0,2
m breda mörkfärgningar, troligen humus. I sam-
band med härden är ytterligare mörkfärgningar.
Om man antar att färgningarna utgör spår efter
murket timmer skulle huset ha varit närmast kvad -
ratiskt med ca 8 m sidor. En timrad knut antyds i
nedre vänstra hörnet. Mitt på den nordöstra väg -
gen är ytterligare en stenläggning, kvadratisk, ca
1,5 m stor, möjligen markerande en ingång. I den
sydöstra delen av huset har Hallström streckat ett
3 m brett område, svartfärgat, och i nordost rik-
ligt med kol. På ritningen nämns även ett lergolv.
Ett eller två mynt påträffades i nordvästra delen.
Hallström skriver att ett mynt hittades i hus III i
ett starkt kol- och benblandat lager. Kol är enbart
markerat på planen över hus I. Det är uppenbart
att det är hus I som Hallström flyktigt refererar
till i sin skildring från 1924 och som han ansåg
vara det »förnämsta» på gården.

»Stora huset» (husgrund II och hus III)
När Hallström dokumenterade denna grund var
han uppenbarligen osäker, åtminstone vid en viss
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Fig. 4. Utsnitt ur karta 1752 med Björsbyns åkerdel-
ning. Vid denna tid var byns marker i området bru -
kade men obebodda. Lantmäteriet, historiska kartor.
―Extract from map of Björsbyn’s farmland in 1752.
At this time the property was under cultivation but
not inhabited.
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Fig. 5. Skiss över de senmedeltida lämningar-
na i Björsbyn, G. Hallström, 5 augusti 1921.
Forskningsarkivet i Umeå. ―Sketch of the
excavated site in Björsbyn, G. Hallström, 5
August 1921.

Fig. 6. Gårdsplatsen i Björsbyn karterad med
måttband 2014 (norrpil ej i överensstämmelse
med Hallströms planer). ―Plan of the site in
Björsbyn drawn in 2014.
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tidpunkt. Fyndlistan (se nedan) nämner inte Stora
huset, men däremot hus II och III. Dessa redo -
visas som en enda konstruktion på Hallströms
skiss (fig. 5). Stora och lilla huset nämns också vid
redovisningen av myntfynden, liksom hus III. Vi
tolkar förhållandena som att det stora huset är
hus II och III tillsammans och det lilla huset är
hus I, med det är inte helt säkert. Detta berör
dock bara myntfynden eftersom övriga fynd är
förda till de numrerade husgrunderna i fyndlis-
tan. Hallström har lämnat passpunkter i form av
stenar som förekommer både på ritningen över
hus II och III, varför ritningarna kan sammanfo-
gas (fig. 8).

Om man tolkar hus II och hus III som en kon-
struktion blir hela grunden ca 15 x 7,5 m (O–V),
där västra sidan och södra kortsidan är begränsad
av stenrader/skoningar. I den östra långsidan är
två fundament till spismurar, 2,4 x 2 m resp. 3,7 x
3 m stora. I samband med den norra är också en
stenläggning, ca 2,8 x 2 m stor (O–V). Mellan
fund a menten antyds ytterligare en stenläggning,
ca 2 x 2 m stor. Liksom i hus I har Hallström mar -
kerat mörkfärgningar som kan vara rester efter
murket virke. De flesta är vinkelräta mot grun-

dens längdaxel och kan ev. representera golv -
bjälkar. I övrigt finns inga notiser om kultur lager.
En fyndplats för mynt är utmärkt på planen.

Fig. 7. Hus I i Björsbyn.
Renritning efter origi-
nal av G. Hallström,
1921 (pil visar norr
enligt Hallström).
Forskningsarkivet i
Umeå. ―House I at
Björsbyn. Redrawn
after sketch plan by G.
Hallström, 1921 (arrow
points to the north
according to Hall-
ström).

Källare
Hallström undersökte även en källarlämning (fig.
9) vilken markeras av ett inre rektangulärt rum,
2,7 x 2,5 m stort (O–V). Enligt text på ritningen
bestod de inre väggarna av jord i botten och se -
dan sten, med en ingång markerad i öster. Utan-
för är en 2–2,5 m bred jordvall. Källaren är belä-
gen i direkt anslutning till hus VI och väl synlig i
dag.

Övriga konstruktioner
Inom gårdstomten är åtminstone ytterligare tre
konstruktioner som inte undersöktes av Hallström
(fig. 6). Två husgrunder markeras av upphöjda kan -
ter och stenskoningar samt i vardera ett spismurs-
röse, 3–4 m stort. Husgrund V verkar skadad av
markarbeten i öster. Slutligen är en lämning längst
i väster som ser ut som en liten källare. Hallström
kallade den »röset». På skissen fig. 5 över gårds-
platsen är ytterligare tre grunder mar kerade som
senare tagits bort.
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Fig. 8. Stora huset (eller hus II+III) i Björsbyn. Renritning efter original av G. Hallström, 1921 (pil visar norr
enligt Hallström). Forskningsarkivet i Umeå. ―The big house (or house II+III) at Björsbyn. Redrawn after
sketch plan by G.Hallström, 1921 (arrow points to the north according to Hallström).

Fig. 9. Källaren i Björsbyn. Renritning efter
original av G. Hallström, 1921 (pil visar norr
enligt Hallström). Forsknings-arkivet i
Umeå. ―The cellar in Björsbyn. Redrawn
after sketch plan by G. Hallström, 1921
(arrow points to the north according to Hall-
ström).
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Fynd
Fynden från utgrävningarna gicks igenom av Lilly
Arrhenius 1926 och konserverades 1932 (SHM inv.
16777). De låg inför registreringen i askar grup-
perade efter de olika fyndplatserna, utom en ask/
låda som var betecknad Björsbyn. Tab. 1 redovis-
ar en sammanställning av fyndmaterialet främst
med utgångspunkt i uppteckningen från 1926. Sist
i Arrhenius sammanställning anges att en större
samling ben och tänder fanns i låda II, III och IV.
Uppenbarligen kunde inte huvudparten av be -
nen hänföras till någon av byggnaderna förutom
de som har egna fyndnummer. Den fyndlista som
visas av Historiska museets digitala sökfunktion
redovisar inte från vilken grund fynden kommer
från. I huvudsak har samma fyndnummer behål-
lits som nedtecknades av Arrhenius, men de lig-
ger i oordning.

I grunderna förekom tegel (som ej tillvara togs)
men även lerklining, lera och kalkputs. I några
fall anges dimensioner på teglet till 30 x 13–14 x
7,5–9 cm. Hallström påträffade också delar av två 
gjutna grytor (kopparlegering, kan vara det som 

i Älvsborgs lösen 1571 upptas som mässing), brons -
bleck, delar av vridkvarn, bultlås och nycklar, häst -
skosömmar, hästskor, smidda järnspikar, harpun
etc. (exempel i fig. 10). Vidare ett tjugotal järn -
knivar eller delar av sådana. Av knivarna är två
köks/matknivar och en dubbeleggad. Någon kniv
har spår av organiskt material och även ett änd -
beslag av brons.

Keramiken har granskats av Mikael Johansson
vid Stadsmuseet i Stockholm (Johansson 2015).
En mindre del är stengodskrus tillverkade i Rhen-
området (fyra av Siegburgtyp), från sent 1300-tal
till 1500-tal. Den största delen av keramiken är
yngre blyglacerat rödgods i form av köks- och
bordskärl. Trefotsgrytor, med en diameter av 15–
16 cm respektive 11–12 cm, dominerar materia-
let. Här förekommer även några skärvor från fat
och skålar. Rödgodset kan dateras från sent 1400-
tal till början av 1600-talet. Stengods från tiden
1375–1525, endast påträffat i hus I, antyder att den-
na grund är äldst av dem som Hallström under-
 sökte.

Vidare finns några skärvor av grönfärgade glas-
bägare samt även några skärvor av plant fönster-
glas. Ett par av planglasskärvorna uppvisar tyd -
ligt kröjslade kanter, varav en skärva har en spet-
sig form, troligen triangulärt glas. En bit, ca 4 mm
tjockt grönaktigt planglas, visar att man troligen
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Tab. 1. Fyndlista från utgrävningarna i Björsbyn 1921.
Fynden fördelade efter anläggningar. Förteckning i
huvudsak efter Lilly Arrhenius 1926. F114–133 efter
Historiska museets digitala fyndredovisning. ―Tab.
1. Finds from the excavations at Björsbyn in 1921.

Fig. 10. Ett urval av fynd från utgrävningarna i Björs-
byn samt inköpta föremål. Teckningar troligen av E.
Kjellmark, Riksantikvarieämbetet, 1932. a) Troligen
F143 under rubriken Björsbyn, mat/kökskniv med
bronsbeslag i skaftänden. b) Troligen F7, övre delen
av hus I, mat/kökskniv. c) Troligen F124, källaren,
pilspets. d–e) Pilspetsar påträffade i Björsbyn och
inköpta av Hallström. ―A selection of artefacts from
the excavations in Björsbyn or finds from the hamlet
bought by Hallström. a) Probably F143, Björsbyn,
kitchen knife with a bronze fitting. b) probably F7,
upper part of house I, kitchen knife. c) probably F124,
the cellar, iron arrowhead. d– e) Arrowheads from
Björsbyn, bought by Hallström.
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Fynd Hus I, Hus I, Hus I, Hus II Hus II, Hus III Källare IV Björsbyn Summa
spisen övre undre tillägg

Lerklining 3 4 8 15

Lera 1 1 2

Kalkputs 2 2

Bryne 1 1 5 2? 1+2? 8+4?

Kvarts/kvartsit 1 3 1 5

Skiffer 1 1 1 3 6

Flinta 2 7 10 1 20

Järnyxa 1 1

Bordskniv 1 1 2

Eneggad 

järnkniv, tånge 1 7 1 2 11

Tveeggad järnkniv 1 1

Järnkniv, ospec. 2 1 1+1 5

Harpun 1

Järnpil 1 1

Järnband 4 4

Järnbeslag 1+1 1 3

Järnspik/del av 43 1 21 1 12 6+1 85

Järnten 6 3 1 10

Järnfrag. 3 1 1 1+1 2+1 3 13

Gångjärn 1 1

Hästsko 1 1 2

Hästskosöm 4 1 3 2 1 11

Gryta/kopparleg. 1 2 3

Bronsbleck 2 1 3

Fingerring, brons 1 1

Knapp 1 1

Bultlås/nyckel 1 4 5

Järnkrok 1 1 2

Glas, buktigt 1 1 2 1 5

Planglas/fönsterglas 1 2 3

Rödgods 3 3 5 1 1 13

Rödgods m. glasyr 2 6 6 9 3 3 29

Siegburggods 1 2 3

Stengods 3 3

Slagg 1 1 2 3 1 1 9

Ben 4 2 2 11 6 25

Ben, ornerat 1 1 2

Musselskal 1 1

Vridkvarn 4* 4

*I Norrbottenskuriren 5 augusti 1921 anges att kvarndelarna påträffades i källare IV.

1
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använt glasbitar (i stället för flinta) till att slå eld
med.

Fem mynt påträffades. De har fyndnummer
160 och är i fyndförteckningen inte upptagna
under någon anläggning. Dock har vi anteck-
ningen på planen över stora huset (hus II) där ett
myntfynd är preciserat. I anteckningsblocket
skrev Hallström följande ang. mynten:

1. Brakteat. f. i övre lagret i stora husets SÖ
del nära »bron».

2. »Ericus Rex» »S». f. i övre lagret i stora
husets SÖ parti (Sten Sture d.ä. 1478).

3. »Sten Sture» »S». f. i lilla husets NV
fjärdedel str. under torven (c:a 7–8 cm
djupt). Kulturlagret under c:a 15 cm
djupt (Sten Sture d.y.).

4. »Ericus Rex» »A». i undre lagret i stora
huset omkring 2 met fr. mitt på V vägg.
(Erik av Pommern)

5. »Ericus….» »S». f. någ. bortom (Ö
om) SÖ kanten och möjl. går kanten 
längre ut inv hus nr III i starkt kol och
benblandat lager (hack i kanten) (Sten
Sture d.ä. 1480).

Således kommer åtminstone tre mynt från »stora
huset», där en fyndplats är markerad på planen.
Alla mynten är från senmedeltiden. Bestämning-
en av mynten (sml.myntkabinettet.se) visar på
en möjlig präglingstid mellan AD 1396 och 1503.
Ett av Sture-mynten är som vi sett från 1478.

Hallström köpte även en del fynd som andra
gjort i Björsbyn, bland dessa två pilspetsar (fig. 10
de), ett mynt från 1600-talet (Fredrik III, 1650),
nycklar, bronsten/armring samt en medeltida yxa.

Osteologisk analys
2014 analyserade osteologen Maria Vretemark
samtliga ben och tänder från Björsbyn (Vrete -
mark 2014). Benen har samma inventarienum-
mer som övriga fynd. Vi vet att benmaterialet var
fördelat på tre lådor 1926, vilket således skulle 
kunna peka på att det ursprungligen var uppdelat
på de olika undersökningsobjekten. I Arrhenius
förteckning står bara »Låda II, III, IV, en större
samling ben och tänder av nötkreatur, gris, får
och säl». Grävningstekniken med spadar gör att
man får förmoda att det är de större obrända ben

Fornvännen 110 (2015)

fragmenten som observerats och tillvaratagits.
Många småben förbisågs nog vilket kan påverka
den skenbara artsammansättningen.

Totalt finns 863 fragment varav 728 är be -
stämningsbara (tab. 2). Endast 16 fragment är
brända. 117 fragment eller 13,5% är märgkluvna.
Tamdjur dominerar (ca 61%) varav nöt (horn-
bärande) står för 55%. 2/3 av de slaktade nöt-
djuren var kor och 1/3 tjurar. 40% slaktades vid
två års ålder, 35% vid tre års ålder och 25% var
fullvuxna djur. Nötdjuren i Björsbyn var något
mindre än motsvarande i Mellansverige.

Får/get utgör drygt 16%. Får/get slaktades van -
ligen vid 2–3 års ålder men äldre tackor, som hölls
för ull och mjölk, utgör ca 15%. Svin utgör ca 7%
av de tama djuren. 40% slaktades yngre än ett år
och resten i huvudsak vid två års ålder. Galtar
dominerar vilket tyder på selektiv djurhållning/
slaktning.

Totalt utgjordes ca 27% av köttkonsumtio-
nen av vilda djur (ren inräknad). 22 fragment
bestämdes till ren där ben från huvud ned till fot
är representerade (dock ej revben).

194 Lars Liedgren & Ingela Bergman

Art Antal frag. Vikt (g)

Nöt 403 7111
Får/get
Svin

87
36

393
322

Ren 22 439
Ekorre 1 <1
Säl 166 1324
Tjäder
Fjällgås
Abborre

4
1
3

13
1

<1
Sik 1 <1
Torsk 3 2
Människa 1 3
Obest. 135 370

Summa 863 9979

Tab. 2. Osteologisk analys av ben från G. Hallströms
undersökningar i Björsbyn 1921, M. Vretemark 2014.
―Tab. 2. Osteological analysis of the bones from
Björsbyn, M. Vretemark 2014.
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Säl är den näst vanligaste bestämningen med
166 fragment, troligen vikaresäl enligt Vrete mark.
Här är alla kroppsdelar representerade vilket vi-
sar att hela sälkroppar tagits till gården. Vrete -
mark kan även visa att klor och övre delen av kra -
niet saknas. Dessa delar medföljde sälskinnet när
djuret flåddes. 75% av benen är från vuxna djur,
sälkutar saknas helt.

Till detta fanns sparsamt med fågel och ensta-
ka fiskben. Att de senare är så få kan bero på
grävningstekniken.

Till sist har även ett handben från människa
(troligen man) påträffats. Inga gravar är kända i
Björsbyn och platsen ligger långt från någon
kyrkogård, varför handbenet är svårförklarat.

Diskussion
Gården i Björsbyn uppvisar fyra husgrunder och
en större källare. Flera husgrunder hade också
borttagits nedanför gårdsplatsen. Eftersom alla
husgrunder har spisrösen får man förmoda att de
varit bebodda. Tre grunder är mindre, med hörn-
spis, och en kan tolkas som större med två eld-
städer. De två undersökta grunderna uppvisade
strängar troligen av humus vilket åtminstone i
ena fallet antyder att huset varit timrat. Det mind-
re huset mätte ca 8 x 8 m (64 m2) och det större
ca 14 x 7 m (ca 100 m2). De sannolika spåren efter
murket väggvirke i hus I antyder att syllstockar-
na legat an direkt mot jorden, vilket kan betyda
att de noterade stenraderna inte utgjort syllste-
nar utan snarare en kantning av uppbyggda grun -
der. Eftersom rum i hus med murstock är helt
mörka när man inte eldar i spisen kan man för-
moda att de haft fönster. Fynden av fönsterglas
indikerar att de åtminstone delvis varit glasade
(jfr Lundell 1996). Husen på gården är utspridda
och saknar inbördes ordning. Den medeltida går-
den hade vanligen ett antal byggnader (Myrdal
1999, s. 32): boningshus, fähus, sädeslada, för-
varingsbodar och ibland även smedja.

Fynd av tegel visar att åtminstone något av
husen haft eldstäder med tegelinslag. Dimen-
sionerna anknyter till medeltida tegel som på -
träffats på ett medeltida tegelbruk vid Boo i Upp-
land, d.v.s. runt 8–9 x 12,5–14 x 26–30 cm (Ljung
et al. 2013). Tegel har också påträffats på samtli-
ga gårdsplatser som undersökts av Silvermuseet
2014 (Liedgren 2014a-c) och även framkommit

vid utgrävningar av senmedeltida husgrunder i
Agnäs i södra Västerbotten (Lundberg 2014)
samt lite längre söderut i Arnäs, Ångermanland
(Ramqvist 1998). Lokal tegelbränning kan ha
varit tämligen allmän under 14/1500-talen i övre
Norrland.

Med den tillämpade grävningstekniken på -
träffade Hallström relativt många föremål. De
visar på förhållandevis riklig användning av drejat
rödgods, ofta glaserat på insidan. Siegburggodset
har förmodligen förmedlats av Hansan. Sanno-
likt är keramiken i sin helhet importerad till Lule -
området via Stockholm (Friberg 1983). På 1500-
talet var också ett antal birkarlar bosatta i Björs-
byn och bedrev handel med Stockholm (Riksar-
kivet, Landskapshandlingar, Västerbottens hand -
lingar 1539–80). Hallström drog slutsatsen att
gården bebotts av birkarlar i skriften från 1924.
Mynt och övriga fynd visar att gården be botts
under 1400- och 1500-talen med antydningar
om verksamhet även i början av 1600-talet.

Björsbyn hade 1571 fem gårdar. De var välbär-
gade, liksom många andra bondgårdar i Neder-
luleå socken vid denna tid (tab. 3). Metallinne-
havet av koppar, mässing och tenn låg långt över
medelvärdet för gårdar i Västerbotten. Av mässing,
som annars var sällsynt, hade tre gårdar i Björs-
byn vardera 6–10 kg, och en gård hade över 19 kg
tennföremål.

I Älvsborgs lösen är tamdjuren föredömligt
redovisade för gårdarna i Björsbyn. Notera dock
att siffrorna visar vinterbeståndet av kreatur efter
höstslakt. För de fem gårdarna varierade antalet
kor mellan 7 och 20 (totalt 65, medeltal 13 kor,
medan medeltalet för hela Västerbotten var 6
kor). Totalt hade man det året 48 kvigor inom
byn (ca 68% av antalet kor) varav 26 var ett år
gamla (74%), 17 var två år (35%) och 5 var tre år
(10%). I medeltal hade gårdarna ca 16 får och 5
getter samt närmare 4 svin per enhet (kön ej
angivna). Dessutom hade varje gård 1–3 hästar.

Hur stämmer detta med den osteologiska
analysen? Vad gäller hästar är de inte represen-
terade bland benen vilket troligen betyder att
man inte åt häst här. Vretemark (1997, s. 143 ff)
har visat att hästben inte är sällsynta på lands-
bygden under den tidiga medeltiden i Mellan-
sverige och de förekommer i matavfall även i
Norrland (Backe 1995; Ramqvist 1998).
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1/3 av nötbenen är från tjurar. I Älvsborgs
lösen har ingen av Björsbygårdarna tjurar eller
stutar. Som jämförelse har ca 50% av byarna i den
dåtida Luleå socken tjurar och 85% stutar (kast-
rerade tjurar, ofta dragdjur). Sju byar saknade
stutar och tjurar, samtliga belägna vid kusten.
Att bara 50% hade tjurar måste betyda att man
lånade mellan byarna för betäckning av korna
och att de flesta tjurkalvar slaktades på hösten.
Att 1/3 av benen från nöten är stutar/tjurar i
Björsbyn kan visa att man tidvis hade tjurar här.

Andelen kvigor och deras ålder i Älvsborgs
lösen visar hur man upprätthöll antalet mjölk-
kor. Björsbyns kvigandel ligger nära den som
gällde för hela Luleå socken, d.v.s. 72% av antalet
kor. Andelen kvigor minskar ju äldre djuren blir
och bara fem var kvar vid tre års ålder 1571. Detta
antyder att mjölkkorna ofta var riktigt gamla när
de slaktades i Björsbyn.

I Björsbyn har vi teoretiskt sett 70 kalvar
eftersom en ko måste kalva för att mjölka. Endast
26 är kvar in på nästa år när skattläggningen sker.
I det analyserade benmaterialet från Björsbyn
saknas i princip ben från djur som är yngre än 1,5

år. Förklaringen kan vara att 20–40% av kalvarna
dog vid födseln eller något senare (se Björnhag &
Myrdal 1994) och att några av tjurkalvarna av-
yttrades.

Älvsborgs lösen visar att får var mer än dub- 
belt så vanliga som getter i Luleå socken och att
över 90% av gårdarna hade båda djurslagen. I
Björsbyn hade man i medeltal tre gånger så många
får som getter.

Älvsborgs lösen visar vidare att närmare 45%
av gårdarna i Luleå socken hade svin, där enskilda
gårdar behöll upp till nio svin över vintern och
att gårdarna i Björsbyn hade 1–7 vintersvin.

Ca 25% av benen kommer från vilda däggdjur
(något som inte syns i det kamerala materialet).
Andelen vilda däggdjur ligger vanligen på bara
1–2% i Mellansverige under medeltiden (Vrete -
mark 1997, s. 145 ff). Den senmedeltida Gamla
Kyrkbyn i Piteå är inte fullt jämförbar med Björs-
byn, men här redovisas en ännu högre andel vilt,
drygt 30%.

Inte minst var vildrenen intressant då den är
ett större villebråd som kunde jagas på olika sätt.
Gårdarna kunde också ha egna dragrenar som
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Gård Silver
lod

Koppar,
lb1

Mässing,
lb1 

Tenn,
lb1

 Kor Kvigor
1 år

Kvigor
2 år

Kvigor
3 år

 Får Getter

1 28 2,3 lb 
(15,3 kg)

1 lb 
(6,7 kg)

2,9 lb 
(19,3 kg)

13 6 4 14 8

2 76 4,4  lb 
(29,3 kg)

1,5 lb 
(10,0 kg)

3,5 lb
(23,3 kg)

20 7 4 2 26 3

3 12 2 lb 
(13,3 kg)

0,1 lb 
(0,7 kg)

0,9 lb 
(6,0 kg)

7 1 5 5

4 7 3,7 lb 
(24,6 kg)

0,05 lb
(0,3 kg)

1 lb
(6,7 kg)

13 6 5 2 24 -

5 20 3 lb 
(20,0 kg)

0,9 lb 
(6,0 kg)

1,8 lb
(12,0 kg)

12 7 3 1 13 9

Summa 143 15,4 lb 
(102,4 kg)

3,6 lb 
(23,6 kg)

10,1 lb 
(67,2 kg)

65 26 17 5 82 25 

Medelvärde 28,6 18,0 kg 4,7 kg 13,4 kg 13 5,2 3,4 1 16,4 5

  
 

 

2 2 375,75 mark 503 158:-

6 3 724,5 mark 968 846:-

1   

7 2 303,75 mark 406 808:-

3 2 329,5 mark 440 263:-

19 10 1596,1 mark 2 537 199:-

3,8 2 319,2 mark 507 439:-
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främst användes vintertid. Man kunde även köpa
kött från renägare.

Benen från Björsbyn visar att en stor andel av
viltköttet kom från säl, troligen vikare. Uppen-
barligen tog man med sig hela kroppar till byn
och åt köttet. Inga spår efter sälkutar har påträf-
fats, vilket kan indikera att man jagade vid andra
årstider än vårvintern. Ett liknande mönster har
noterats vad gäller den ovannämnda Gamla Kyrk- 
byn. Här har höstjakt föreslagits (Backe 1995).

Fisket avtecknar sig som sagt mycket dåligt i
det osteologiska materialet med endast sju frag-
ment. Detta bör bero på grävningstekniken. Tro -
ligen kom betydande mängder proteiner från in-
sjö-, älv- och havsfisk.

Slutord
Gustaf Hallström undersökte tillsammans med
några grovarbetare två husgrunder och en käl-
lare, totalt över 200 m2, på en arbetsvecka. Med
dagens mått skulle undersökningarna underkän-
nas för sin bristfälliga teknik. Hallström ville dock
få fram så mycket kunskap som möjligt på de fem
dagar som stod till hans förfogande. Hans skick-

lighet som fältarkeolog är väldokumenterad, och
man behöver bara påminna om utgrävningarna
på Onbacken i Hälsingland två år senare (Lied-
gren 1985). Här lyckades han på kort tid, igen
med ett antal grovarbetare, ta fram ett treskep-
pigt hus med full uppsättning av takbärande stol-
par. Den undersökningen fick inte många mot -
svarigheter på svenska fastlandet under det föl-
jande halvseklet (jfr Sävestad 1995).

I vilken mån Hallström själv egentligen var
intresserad av den medeltida bondbebyggelsen i
övre Norrland framgår inte. Kanske drevs ut -
gräv ningarna i Björsbyn främst av föreningen i
Luleå genom Sigurd Dahlbäck. Hallström skulle
senare inrikta sin forskning på Västerbottens och
Lapplands förhistoria, som under 1920-talet ännu
till stora delar var oskriven, och många saker var
lockande att ta itu med. Utgrävningarna i Björs-
byn kunde dock inlemmas i Hallströms plan att
skriva Norrlands bebyggelsehistoria som var ak -
tuell från de första åren under 1910-talet och
framåt (Baudou 1997). Hans ambitionsnivå visas
i ett forskningsprogram från 1926 där han skri-
ver »Jag vill understryka vikten av att lära känna
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   Svin Hästar Summa
egendom

Motsv. enl. 
löneindex 

arbetare 2015

2 2 375,75 mark 503 158:-

6 3 724,5 mark 968 846:-

1 1 163,25 mark 218 124:-

7 2 303,75 mark 406 808:-

3 2 329,5 mark 440 263:-

19 10 1596,1 mark 2 537 199:-

3,8 2 319,2 mark 507 439:-

    

      
   

      
   

      
   

    
   

      
   

             
   

    

Tab. 3. Björsbyn i Älvsborgs lösen 1571. Denna skatt
togs ut på lösöret på varje gård för att återlösa Älvs-
borgs fästning från Danmark. Skatten uppgick till
10%. Lb = lispund = 6,65 kg (Jansson 1998). Lönein-
dex efter www.historia.se beräknat på mark pen-
ningar. ―Tab. 3. Älvsborgs lösen 1571. This was a tax
of 10% on the livestock and metal each family owned.
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varje – om än så liten – bygd i botten, såväl arkeo-
logiskt som etnografiskt, språkligt, historiskt
m.m.» (Liedgren 1994, s. 19). Ett sådant an grepps -
sätt innebär ett mycket stort arbete för en person
även med utgångspunkt i dagens forskningsläge.
Det är mot denna bakgrund man bör se Hall-
ströms frenetiska arbete med insamling av data
på museer och i fält. Angreppssättet hindrade
honom från att fördjupa sig. Undersökningarna i
Björsbyn fick inget genomslag i norrlandsforsk -
ningen eftersom de inte publicerades. Detsamma
gällde t.ex. även undersökningarna på Onbacken.

Det är kanske symptomatiskt för Hallströms
natur att så fort utgrävningarna i Björsbyn var
över startade han något nytt. Hallström hade fått
1000 kronor av Norrbottens museiförening för
fortsatt arkeologisk forskning i Norrbotten. Re -
dan dagen efter grävningens slut, lördagen 6 au -
gusti, åkte han bil till Boden och tog sedan tåget
till Gällivare. Nu inriktade han sig på de samiska
offerplatserna vid Seitaure och Atjekåive (Hed-
man 2005). Till Björsbyn återkom Gustaf Hall-
ström aldrig.

Tack
Detta arbete har finansierats av Riksbankens Jubi-
leums fond.

Referenser
Backe, M., 1995. Osteologisk analys av benmaterial

från G:a Kyrkbyn. Bilaga 3.2 i Wallerström, T., Norr -
botten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och
bosättning i en europeisk periferi, del 2. Stockholm.

Baudou, E., 1997. Gustaf Hallström – arkeolog i världskri-
gens epok. Stockholm.

Bergman, I., 2014. Kulturarv, landskap och identitet-
sprocesser. Arkeologi i norr 14. Umeå.

Björnhag, G. & Myrdal, J., 1994. Nötkreaturens pro-
duktion och utfodring enligt 1500-talets kungs-
gårdsräkenskaper. Myrdal, J. & Sten, S. (red.).
Svenska djur från medeltid till våra dagar. Stockholm.

Egerbladh, I., 1987. Agrara bebyggelseprocesser. Ut -
vecklingen i Norrbottens kustland. Umeå.

Eneqvist, G., 1935. Övre Norrlands storbyar i äldre ti -
der. Ymer 1935. Uppsala.

Friberg, N., 1983. Stockholm i bottniska farvatten. Stock-
holms bottniska handelsfält under senmedeltiden och
Gustav Vasa. Uppsala.

Hallström, G., 1924. Fornminnen. Sjögren, O. (red.).
Sverige. Geografisk topografisk statistisk beskrifning IV.
Lule älvdal. Stockholm.

Hedman, S-D., 2005. I Gustaf Hallströms fotspår.
Engelmark, R. et al. (red.). En lång historia… Fest-
skrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Archaeology
and Environment 19. Umeå.

Jansson, S.O., 1998. Måttordboken. Andra reviderade
upplagan utarbetad av Dan Waldetoft. Stockholm.

Johansson, M., 2015. Medeltida och eftermedeltida kera -
mik från Björsbyn, Raä 1, Nederluleå sn. Fynd från
Gustaf Hallströms undersökning 1921. Rapport. Stock -
holm.

Josefsson, T.; Ramqvist, P. & Hörnberg, G. 2014. The
history of early cereal cultivation in northernmost
Fennoscandia as indicated by palynological research.
Vegetation History and Archaeobotany. Berlin/Heidel-
berg.

Liedgren, L., 1985. Gustaf Hallström's excavation at
Onbacken, Hälsingland, 1923. In Honorem Evert
Baudou. Archaeology and Environment 4. Umeå.

– 1994. Studier i Hälsinglands förhistoria förr och
nu. En forskningshistorik jämte några förslag till
framtida insatser. Hälsinglands bebyggelse före
1600. Bebyggelsehistorisk tidskrift 27. Stockholm.

– 2014a. Arkeologisk delundersökning av en senmedelti-
da gårdsplats, Raä 343, Skellefteå sn, Skellefteå kommun,
Västerbottens län, 2014. Silvermuseet, rapport 67.
Arjeplog.

– 2014b. Arkeologisk undersökning av en senmedeltida
gårdsplats, Raä 621, Lövånger sn, Skellefteå kommun,
Västerbottens län, 2014. Silvermuseet, rapport 68.
Arjeplog.

– 2014c. Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida
gårdsplats, Raä 508, Lövånger sn, Skellefteå kommun,
Västerbottens län, 2014. Silvermuseet, rapport 69.
Arjeplog.

Ljung, J-Å.; Strucke, U.; Vinberg, A. & Risberg, J.,
2013. Tegelugnen i Boo. Medeltida tegeltillverkning i
större skala. Uppland, Boo socken, Boo 1:30 och 11:3, Bo
22:1. Raä UV rapport 2013:27. Stockholm.

Lundberg, Å., 2014. Gammåkern i Agnäs. Västerbotten
2014:4. Umeå.

Lundell, J., 1996. Några funderingar kring Hälsing-
lands medeltida bostadshus. Hälsingerunor 1996.
Norrala. 

Lundholm, K., 1982. Olaus Magnus och tiden kring
1500. Landhöjning och kustbygdsförändring. Nordiskt
symposium Luleå, 2–4 juni 1982. Sveriges Geologiska
Undersökning. Luleå.

Lönestatistisk årsbok för Sverige 1933. Utgiven av Social-
styrelsen 1934. Stockholm.

Myrdal, J., 1999. Jordbruket under feodalismen 1000–
1700. Det svenska jordbrukets historia. Borås.

Nordlander, J., 1905. 1543 jordha boocken wthaaff
Westhrabotnen. Nordlander, J. (red.). Till Väster-
bottens äldre kulturhistoria. Norrländska samlingar
H. 6. Stockholm.

Rahtje, L., 2003. Provundersökning av fornlämning Raä
508 i Böle, Lövånger socken, Västerbottens län. Rapport

198 Lars Liedgren & Ingela Bergman

Fornvännen 110 (2015)

Art. Liedgren 184-200_Layout 1  2015-09-28  16.01  Sida 198



UMARK 29, institutionen för arkeologi, Umeå
universitet.

– 2005. Övergången mellan vikingatid och medeltid
längs västerbottenskusten. Engelmark, R. et al.
(red.). En lång historia. Festskrift till Evert Baudou på
80-årsdagen. Archaeology and Environment 19.
Umeå.

Ramqvist, P.H., 1998. Arnäsbacken. En gård från yngre
järnålder och medeltid. Umeå.

Segerström, U., 1990. The Post-Glacial History of Vegeta-
tion and Agriculture in the Luleälv River Valley. Arch-
aeology and Environment 7. Umeå.

Sävestad, U., 1995. Husforskning i Sverige 1950–1994.
En kritisk exposé över metodutveckling. Hus och
gård. Artikeldel. Riksantikvarieämbetet, arkeolo-
giska undersökningar, skrifter 14. Stockholm.

Vretemark, M., 1997. Från ben till boskap. Kosthåll och
djurhållning med utgångspunkt i medeltida benmate-
rial från Skara. Skrifter från Skaraborgs Länsmuse-
um 25. Skara.

– 2014. Osteologisk analys av djurben från Björsbyn, N.
Luleå sn i Norrbotten. Rapport, Västergötlands
museum. Skara.

Wallerström, T., 1995a. Norrbotten, Sverige och medelti-

den. Problem kring makt och bosättning i en europeisk
periferi. Lund Studies in Medieval Archaeology
15:1. Lund.

– 1995b. Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem
kring makt och bosättning i en europeisk periferi. Lund
Studies in Medieval Archaeology 15:2. Lund.

Åkerman, S., 1996. Bondesamhället och samesamhäl-
let under medeltid och tidig nyare tid. Baudou, E.
(red.). Att leva vid Älven. Okänd förlagsort.

Otryckta källor
ATA. Antikvarisk-topografiska arkivet.
FMIS. Riksantikvarieämbetets nationella fornminnes-

informationssystem, fmis.raa.se. 
Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Hallströms

samlingar.
Historia.se. Portalen för historisk statistik, historia och

statistik.
SHM. Statens historiska museum, historiska.se
Lantmäteriakter. Lantmäteriet historiska kartor, lant-

materiet.se
Riksarkivet, Landskapshandlingar, Västerbottens hand-

lingar 1539–80.
Älvsborgs lösen 1571. Digital upplaga. Riksarkivet.

199Gustaf Hallströms utgrävning…

Fornvännen 110 (2015)

Art. Liedgren 184-200_Layout 1  2015-09-28  16.01  Sida 199



Summary

This paper presents Gustaf Hallström’s 1921
excavation of a Late Medieval farmstead site near
Luleå in northern Sweden. The fieldwork was
never written up or discussed much in print. Very
few sites like these have been excavated in the
region, and so this excavation is important. 

Hallström was employed by the Swedish Na-
 tional Heritage Board from 1909, and the north-
ern part of Sweden became his area of responsi-
bility. In 1921 he was involved in an exhibition in
Luleå to celebrate the town’s tricentennial. Dur-
ing his stay in Luleå and Norrbotten, that year,
he directed several archaeological investigations.
One was at the Late Medieval (c. AD 1400–1600)
site of Björsbyn, a deserted farmstead in a village
just north of Luleå. 

In 1543 Björsbyn was one of nearly 50 villages
in Luleå parish. The villages along the lower
reaches of River Lule were unusually rich in the
16th century, as shown by the Älvsborgs lösen
taxation records of 1571. The excavated site con-
sisted of four house foundations and a cellar. Hall -
ström, with local workers, excavated two house
foundations and one cellar during the first week
of August 1921. He investigated about 215 m2 in
five days.

The excavations revealed two houses, one c. 8
x 8 m and one c. 14 x 7 m in size. Both had fire-
places and the longer of them had two. Hallström 

noted finding bricks, which indicates that these
fireplaces were at least partly built of that mate-
rial. Although he did not use a soil screen, he
recovered many artefacts that are still extant in
the Swedish History Museum. They are pottery
(many glazed on the inside), coins, many knives,
horseshoes, nails, pieces of metal vessels, glass
vessel sherds, window glass sherds, a finger ring,
pieces of a rotary quern and more. 

The cellar, which was close to one of the house
foundations, measured c. 2.7 x 2.5 m and was
built out of earth and stones. Inside Hallström
found knives, nails, an arrowhead, flint, pottery,
slag and more.

During the excavations about 10 kg of bones
was recovered. Recent osteological analysis de ter-
 mined that they consist of 863 fragments (72 8
fragments determined to species) of mostly un -
burned bones. The domesticated animals identi-
fied are cattle (55%), sheep/goat (12%) and pig
(5%). Wild mammals, mostly seal and reindeer
(the latter may also have been domesticated),
make up a remarkable 26% of the determined
fragments. Very few fragments of fish were iden-
tified, probably due to the absence of soil screen-
ing.

The excavated farmstead was probably de -
serted in the decades about AD 1600.
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