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Inledning
Eftersom Gävle betraktas som den enda medeltida staden i nuva
rande Norrland har diskussionen kring stadsbildning och urbani
sering i huvudsak kommit att behandla stormaktstidens städer. 
Följaktligen är det i första hand historiker som drivit dessa diskus
sioner. På senare tid har emellertid arkeologisk forskning lyft fram 
det medeltida Norrland på ett sätt som inte gjorts tidigare. Dels 
har man fokuserat på frågeställningar som rör medeltiden dels har 
mycket nytt arkeologiskt material kommit fram i forsknings- res
pektive exploateringsundersökningar under de senaste 20 åren. 
Att arkeologin genererar så mycket nytt bränsle för en diskussion 
om det medeltida Norrland är ett bra exempel på arkeologins styr
ka genom att helt nytt källmaterial produceras årligen.

Med utgångspunkt i en arkeologisk undersökning som gjordes 
strax nordost om Gammelstaden i Nederluleå socken (Beronius Jör- 
peland 2000; Bäck 2003) diskuteras här relationen mellan staden 
och prästgården i Nederluleå. En kartanalys, med utgångspunkt i 
den äldsta kartan från år 1645, visade att undersökningsområdet 
låg på ett gärde i inägomarken sydöst om prästgården (Bäck 2003, 
fig. 7). Fragmentariska lämningar efter en eller två byggnader av 
ekonomikaraktär påträffades inom prästgårdsområdet. Dessa har, 
med hjälp av 14C och fynddateringar kunnat föras till 1400-talets 
första hälft. Under byggnaderna fanns en brandhorisont vilken tol
kats som en avbränning. Denna avbränning har utifrån 14C-analy- 
sen genomförts under perioden (2 a) 1290-1420. Om det skall var 
någon mening med en liknande avbränning bör denna ha ägt rum

< Fig. 1. Karta över Luleå stads prästegårds ägor från en geomtrisk avmätning 
år 1645, upprättad av Erich Erich sson Widman. Undersökningsområdet lig
ger strax söder om den markerade prästgården i kartans övre högra del Å 1:1 
LSA).



kort tid innan området togs i anspråk för bebyggelse. Sannolikt är 
således den senare delen av ,4C-intervallet det riktiga. Bland det re
lativt ringa och anonyma fyndmaterialet bör nämnas ett mindre 
antal skärvor av importerat stengods från i första hand Nordtysk
land (Niedersachsen). Dessa skärvor, som motsvarar tre eller fyra 
kärl, kommer att ha en viktig roll i diskussionen om prästgårdens 
betydelse i det medeltida Norrbotten. Resultatet från undersök
ningarna vid prästgården ska ställas mot material och dateringar 
från kyrkstaden i Luleå där en kombinerad analys av pollenmate
rial och 14C-dateringar antyder en tidigaste etablering av Gammel
stad till 1300-tal, vilket inte motsäger en samtidighet med präst
gården strax nordost om kyrkstaden (Wallerström 1995:103). 
Gammelstaden som platsen idag benämns, är en sentida företeelse 
i syfte att skilja den äldre kyrkstaden från nuvarande Luleå stad 
vid Bottenvikens strand.

Denna analys kan, även om fokus här inte är på bevarandefrå
gor, trots allt sägas ligga i linje med en nyligen publicerad statlig 
utredning om kyrkstäderna där en satsning på skydd och under
håll av dessa förordas (SOU 2003:81:97).

Frågeställningar och föreställningar
Förslag på framtida frågeställningar presenterades i undersöknings
rapporten. Dessa innefattade sammanställningar av kartmaterial, 
tillvarataget fyndmaterial och 14C samt en analys av de byggnads- 
lämningar som påträffats vid undersökningar i Gammelstaden 
(Bäck 2003:17). Bakgrunden till detta var en övergripande målsätt
ning att skapa underlag för en analys i samma anda som, det under 
1970-talet initierade, projektet rörande Sveriges medeltida städer, 
”Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida pla
nering” eller Medeltidsstaden som det allmänt har kommit att be
nämnas (Andersson 1976). Av främst praktiska skäl begränsades 
detta projekt till att omfatta orter som i juridisk mening hade ställ
ning som stad före 1500-talets början (Andersson 1976:16). Detta 
är en alldeles tydlig och fullt förståelig avgränsning. Vi kan dock
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konstatera att de tidsramar och andra kriterier vilka definierade vad 
som betraktades som städer fick till följd att de efterreformatoriska 
och stormaktstida stadsbildningarna inte omfattades i projektet. 
Kriterier som privilegier, rådhus, kyrklig organisation, myntning 
m.m. medförde att vissa tätorter inte kom att omfattas av undersök
ningen. Exempel på detta är de tidiga handelsplatserna (Birka, Hel
go, Paviken m.fl.) och de norrländska kyrkstäderna (Luleå, Öjebyn, 
Lövånger, Skellefteå, Arvidsjaur m.fl.). Totalt 16 städer har av kul- 
turarvsutredningen definierats som kyrkstäder (SOU 2003:81:41).

Hans Andersson har i en studie över projektet Medeltidsstaden 
och Norrland (1986) berört problemen och möjligheterna med 
stadshistorisk forskning med utgångspunkt i de norrländska stä
derna.

Tiden för att genomföra en liknande inventering finns emeller
tid inte inom ramen för detta projekt. I Norrbottens museums regi 
pågår dock en inventering och sammanställning av samtliga un
dersökningar i Gammelstaden. Denna artikel fokuserar istället på 
sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar för Gammelsta
den och relationen mellan kyrkstaden och den närliggande präst
gården vid vilken ett flertal mindre arkeologiska undersökningar 
genomförts under de senaste 30-35 åren (Beronius Jörpeland 2000; 
Bäck 2003; Pettersson 1986; Skålberg 1998; Wallerström 1996; 
Wrede 1996). Utgångspunkten är i detta fall delar av det arkeo
logiska materialet från staden respektive prästgården och vad det
ta kan bidra med i tolkningen av relationen mellan de olika men 
på alla sätt, till varandra, nära knutna platserna. En analys av sten
godskeramiken och dess rumsliga förekomst i området ligger till 
grund för diskussionen om platsernas karaktär och inbördes kro
nologiska och politiska förhållande.

Socknens historia
Luleådalen omnämns i skriftliga källor första gången år 1327 i sam
band med en förläning av fiskevatten och mark i älvdalen (Lund- 
holm & Nyström 1992:93). Ett kapell i Luleå omnämns redan år
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Fig. 2. Den massiva östgaveln i Nederluleå kyrka byggd i slutet av 1400-talet. 
Foto: Mathias Bäck.

1339 och 1374 omtalas prästgården, vilket innebär att Luleå senast 
vid denna tid var egen församling med kyrka. Ett kapell kunde 
nämligen inte äga jord, således inte heller ha prästgård (Waller- 
ström 1995a:92). Förändringar i de kyrkliga förhållanden har kan
ske skett redan på 1340-talet då Luleå var huvudkyrka för Piteå 
och Torneå kapellförsamlingar (Flodin 1998:10). Det är rimligt att 
anta att kyrkan på 1300-talet legat i närheten av den forna präst
gården. Vid 1400-talets slut eller kring 1500 uppfördes en stor sten
kyrka och en kyrkostad ca 500 meter sydväst om prästgården, på 
en liten kulle som ännu på 1000-talet var en liten ö i den stora fjär
den som formades där Luleälven mynnade ut i havet. Prästgården 
övergick till att bli kungsgård mellan åren 1558-1563 (Lundholm 
& Nyström 1992:141ff.), för att därefter åter bli prästgård. Från år

8



Fig. 3. Norra stigluckan i bogårdsmuren till Nederluleå kyrka. Foto: Mathias 
Bäck.

1588 finns en uppgift om att prästgården brann ned. Den återupp
byggdes dock några decennier senare, men det är inte klarlagt vil
ka byggnader på platsen som konstituerade den äldre prästgården, 
vilka byggnader som brann och om det skedde förändringar på 
gården under tiden den fungerade som kungsgård. I samband med 
att staden Luleå grundläggs 1621 ombildas delar av kyrkstaden 
”till borgar- och köpmanstad och det som även tidigare varit sock
nens centrum fick ytterligare funktioner av central karaktär” (Flo
din 1998:11). Det nya Luleå fick dock inte egen kyrka och präst 
förrän 1667 och först 1888 avskildes den nya staden som egen för
samling (Flodin 1998:14).

I samband med ett avhandlingsarbete om Norrbottens medel
tida bebyggelse (Wallerström 1995) har analyser genomförts av
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Fig. 4. Nederluleå så som Dahlberg avbildade staden i sin Suecia Antiqua et 
Hodierna under 1600-talets senare del. Observera mångfalden av samiskaf 
renekipage i förgrunden. Intressant är också hamnen vid Bottenviken med sjö
bodar och innanför dessa våtmark/strandkärr (paludes) i bildens högra kant.

pollen från Mattisbergsmyren, cirka en kilometer norr om präst
gården. Dessa har visat att en jordbruksexpansion skedde i områ
det redan under 1200-talet. Märkbart var också att denna följdes 
av ett ökat betestryck på 1400- och 1500-talet. Tydliga spår efter 
jordbruksidkande aktiviteter på andra platser i Norrbottens kust
områden kan beläggas först lite senare, från 1300-talet och framåt 
(Segerström 1995:8, 17, 23). Det har diskuterats om den svenska 
kungamakten och kyrkan har haft en drivande roll i etableringen 
av en medeltida bofast jordbruksidkande befolkning i Norrbotten 
och man talar i termer av ”den svenska kolonisationen” och olika
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”maktetableringsstrategier” (se Flodin 1998:9, not 1). Många verk
samheter förutom jordbruket, t.ex. handel och varuutbyte, hant
verk, jakt och fiske i stor skala kom nämligen under kyrkans och 
kungamaktens överinseende och de skriftliga källorna omtalar 
tvister om privilegier och rättigheter. Luleå Gammelstad anses ti
digt ha fått centrala funktioner i samband med den medeltida ko
lonisationen, eftersom det blev sockencentrum. Vid 1500-talets 
mitt omfattade socknen 47 byar med sammanlagt 413 hemman 
(Wallerström 1995a:91). Sockencentra fungerade som ett slags 
motsvarigheter till städerna, de var sociala knutpunkter, ofta med 
marknadsplats och administrativa funktioner (Vikström 1992:23). 
Luleå har varit den svenska kungamaktens och kyrkans viktigaste 
utpost i norr (Wallerström 1995a:284).
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Kyrkstadens karaktär
I ett standardverk om kyrkstäder definierar Ragnar Bergling be
greppet kyrkstad i förhållande till kyrkby, begreppet kyrkstad ”av
ser endast de klungor av bus, som förekommer vid vissa kyrkor 
och som är avsedda för tillfälligt, kortvarigt bruk...Med kyrkby 
avses den bebyggelse som tillhör den permanenta bosättningen vid 
kyrkan och som vanligen fiskalt eller på annat sätt behandlas som 
en enhet’’ (Bergling 1964:40).

Först av allt skall konstateras att det inte finns några historiska 
uppgifter som talar för att kyrkstäderna skulle vara ett medeltida 
fenomen. Det äldsta skriftliga belägget för en kyrkstad (Luleå) här
rör från Bureus resa i Norrland år 1600 (Flodin 1998:14). Med 
denna källa som utgångspunkt har kyrkstaden därför ansetts vara 
en 1600-talsföreteelse (Berling 1964:206, se dock not 5). Detta är 
sannolikt en förenklad generalisering av kyrkstadsfenomenet. För 
det första förefaller systemet med kyrkstugor väl etablerat vid Bu
reus besök i Luleå, vilket måste innebära att det redan varit en 
fungerande struktur vid sekelskiftet 1600. För det andra kan vi 
konstatera att det ”på äldre kyrkplatser finns en kontinuitet från 
medeltida och kanske äldre bebyggelse med maritim och merkantil 
anknytning” (Vikström 1991:21). För det tredje finns det en del, 
om än inte många, medeltida arkeologiska dateringar från kyrksta
den eller Gammelstaden som den idag benämns för att skilja kyrk
staden från nuvarande Luleå stad. Det är i ljuset av detta vi ska un
dersöka om det kan finnas fog för att betrakta kyrkstaden i Neder- 
luleå som en stadsliknande plats redan under medeltiden och ur 
vilka behov och av vilka anledningar denna vuxit fram. Genom att 
göra en enkel jämförelse mellan kartor över Gammelstaden från 
1648 respektive 1817 kan vi konstatera att bebyggelsen vid 1600-ta- 
lets mitt förefaller koncentrerad till områden norr och öster om 
kyrkan medan det söder om densamma endast finns ett fåtal bygg
nader och i väster ingen bebyggelse alls. Detta skall ställas mot kar
tan från 1817 där den huvudsakliga delen av bevarade kyrkstugor 
och stallar återfinns väster om kyrkan medan den östra sidan till
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Fig. 5. Vy över den södra delen av Gammelstaden i Nederluleå. Bilden är ta
gen från kyrktornet. I bakgrunden syns Lule älv. Foto: Carl Gustaf Rosen
berg. Riksantikvarieämbetet.

stor del utgörs av stadstomter. En källkritisk fråga är vad kartan 
från 1648 vill visa. Är den endast skapad för att redovisa en plan
läggning för nya stadstomter i samband med den definitiva flytten 
av köpstaden till det nuvarande Luleå år 1649, eller är det de facto 
en kronologisk bild av kyrkstadens framväxt vi ser i kartorna?

En av frågorna kring kyrkstäderna är om man skall betrakta 
kyrkstadsplanerna som medeltida spontant framväxta eller om det
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Fig. 6. Flygbild över Gammelstaden i Nederluleå. I bakgrunden ser man 
Gammelstadsviken. Foto: Jan Norrman. Riksantikvarieämbetet.

går att spåra regleringar och planlagd struktur i dem. Om vi tittar 
på en relativt sen karta över Gammelstaden i Luleå från år 1817 
(vilket samtidigt är den äldsta bevarade kartan där byggnader, 
tomter och gator dokumenterats), kan vi konstatera att det går att 
se båda dessa fenomen i stadsplanen (karta i Vikström 1992:22). I 
de gårdshus som är belägna öster om kyrkan kan vi ana en regle
rad struktur även om bilden är svårläst då vi, som i de reglerade 
1600-talsstäderna, inte är hjälpta av ett tydligt utlagt gatunät och 
kvartersindelning. Kyrkstugor och kyrkstallar, vilka i huvudsak 
återfinns väster- och nordväst om kyrkan, förefaller mer godtyck
ligt utplacerade i kyrkans närhet. Dessa verkar också mer bundna 
till de fem större infartsvägarna som leder in till kyrkan i den cen
trala delen av bebyggelsekonglomeratet. De strukturella skillna
derna i stadsplanen kan få sin förklaring av att man i samband 
med Luleå stads grundläggning år 1621 ville ge tomtplats åt sta
dens borgare och därför avhyste en del av kyrkstugbebyggelsen 
nordost om kyrkan. Det är sådana händelser som gör att vi kan se

14



både ”medeltida” och efterreformatoriska, reglerade, delar av sta
den i samma bild. Bergling har tolkat de separat markerade kyrk- 
stugorna på en karta från 1648 som de utflyttade stugorna (Berg
ling 1964:104; Flodin 1998: fig. 3). I och med privilegiebrevet från 
den 12 juli 1621 finns incitament för att börja planera staden Lu
leå (Gammelstaden). Eftersom det kom att dröja mer än 25 år inn
an staden definitivt flyttades till dess nuvarande läge har ju faktiskt 
kyrkstaden på ålderns höst uppenbarligen uppfyllt stadsprivilegie- 
kraven. Frågan är hur långt bakåt i tiden man kan tänka sig att 
förutsättningar har funnits för att ta detta beslut. Om vi tillåter oss 
att inte använda privilegiebrevet som stadsdefinition utan beaktar 
andra kriterier som förtätad bebyggelse, ekonomiska och sociala 
funktioner och rikspolitiskt intresse kanaliserat (och möjligen ini
tierat) genom prästbordet står vi inför nya utmaningar om män
niskors föreställningar av sitt livsrum.

Topografiskt är 1600-talets kyrkstäder med sin hopgyttrade be
byggelse att betrakta som tätorter. Nils Ahlberg menar att det vid 
denna tid (1620-talet) inte fanns någon fast struktur för stadsplane
ring vilket kan spåras i det traditionella sätt som städerna anpassas 
efter terrängen eller grupperas i små kvarter och enkeltomtssystem 
kring en kyrka (2005:321f.). En intressant iakttagelse som rör 
struktureringen av rummet är det faktum att kyrkstugorna i staden 
är grupperade efter ägarnas hembyar. Man byggde helst sin stuga 
i anslutning till den infartsväg till staden som låg närmast hemmet. 
”Kyrkstaden reflekterade därför socknens byastruktur och gör så i 
stort än idag.” (Nyström 1996:45, se också Bergling 1964:93ff.). 
Om det finns en reell kronologisk skillnad i bebyggelsens utbred
ning i Gammelstaden mellan 1648 och 1817 skulle man kunna 
undersöka vilka byar som i så fall etablerar kyrkstugor först och 
varför just dessa är tidigt ute. Detta kan vara av stort intresse vad 
gäller kameral, ekonomisk, religionshistorisk, social och politisk 
utveckling i Luleå socken.

Den traditionella gårdstypen i Norrland utgjordes av ett mång- 
hussystem som innebar att varje enskild gård kunde likna en liten 
by (Erixon 1982:646; Rosander 1994:88). Som en följd av att de
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Fig. 7. En av kyrkstadens roller var att fungera som central marknadsplats för, 
i detta fall, ett ganska omfattande landområde. Bilden föreställer en mark
nadsdag under våren i grannstaden Piteås kyrkstad. Foto: N. Lagergren. Riks
antikvarieämbetet.

enskilda byarnas kyrkstugor koncentrerades till den närmaste ut- 
fartsvägen till hembyn ser Gammelstadens stadsplan i vissa partier 
ut att bestå av stora radbyar. Det är alltså inte den fysiska gruppe
ringen av hus som reflekterar bystrukturen i socknen eftersom rad
byn inte är ett Norrländskt fenomen. Häri ligger däremot grunden 
till en bebyggelseform som liknar staden, vilket alltså är något nytt 
i Norrbotten före 1600-talet. En skillnad mot andra stadsformer är 
dock det faktum att kyrkstäderna endast tidvis var tätbefolkade.

Förklaringarna till kyrkstadens tillkomst som presenterats tidi
gare är funktionalistiskt präglade och fokuserar på kyrkstaden 
som lager- och övernattningsplats för landsköpmännen, d.v.s. sta
dens roll som marknadsplats. Alternativ men lika funktionalistisk 
är tolkningen av stadens framväxt som ett resultat av allmogens
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kom att bli en allmän mötesplats, vad vi idag skulle kalla centrum eller cent
ralplats. Foto: Carl Gustaf Rosenberg. Riksantikvarieämbetet.
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behov av kyrkstallar vid kyrkorna samt på den, under 1500- och 
1600-talen, framväxande kyrkoplikten, d.v.s. stadens roll som re
ligiöst centrum (Nyström 1996:45). Nyström menar också att det 
fanns en vana till mobilitet och därmed tillfälligt boende bland 
folk i övre Norrland. Denna förklaring kan vi föra till kategorin 
funktionella effekter hos de övergripande ekonomiska strukturer
na i ett vidsträckt landskap (Luleå socken hade samma areal som 
dagens Belgien, Nederländerna och Luxemburg, Nyström 1996: 
44). Det är alldeles uppenbart att de här anförda teorierna har haft 
betydelse för kyrkstädernas funktion och utformning men frågan 
är om dessa i sig är tillräckliga drivkrafter för att förklara kyrkstä
dernas framväxt? Vad har prästgården och dess herre haft för be
tydelse i detta sammanhang? Ser vi skillnader bland prästgårdarna 
i olika delar av övre Norrland, vilket kan bidra till förståelsen av 
utformningen av olika kyrkstäder i länet?

Man har jämfört marknadsplatserna/kyrkstäderna med köping
arna och deras underlydande relation till någon stad, ”men de 
nordnorrländska kyrkplatserna var också administrativa centra 
och i vid mening knutpunkter i ett glest befolkat område med sto
ra socknar” (Vikström 1991:23). Man måste ha klart för sig att 
förutsättningarna för marknader i Norrbotten skilj de sig från den 
södra delen av landet genom att det inte fanns några städer före 
1620. Det innebar att det av statsmakten annars hårt reglerade 
landsköpet (fri köpenskap utanför städerna) inte kunde förbjudas 
helt eftersom man insåg att människor måste kunna byta varor 
med varandra om det inte finns några städer. Detta är intressant för 
vår del i diskussionen om kyrkstädernas karaktär. Att det förekom
mit säsongsmässiga marknader och daglig köpenskap under medel
tiden kan vi utgå ifrån. Kalix, Luleå, Piteå och Torneå kan från sen
medeltiden möjligen betraktas som handelsplatser (Andersson 
1986:44f; Wallerström 1986:15). Det är inte orimligt att tänka sig 
att marknads-, tings- och uppbördsfunktioner i en så vidsträckt 
socken som Luleå växte fram i anslutning till kyrkliga högtider då 
sockenborna ändå reste till sitt kyrkliga centrum (jfr diskussion i 
Bergling 1964:132, 25lf, 311, 357f). Förhållandet kan i flera fall
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emellertid vara det omvända då vi redan konstaterat att det finns 
medeltida handelsplatser i flera av de Norrländska kuststäderna. 
Då det inte fanns någon egentlig fögderiförvaltning i Norrland un
der medeltiden har den övervägande delen av förvaltnings- och 
myndighetsutövning sannolikt kommit att hamna hos kyrksock
narna och därmed på prästernas bord. Förutom statsmaktens 
försök att förvalta Norrland kan vi konstatera att ett flertal han- 
delsintressenter i Norrland var borgare från mellansvenska städer. 
Prästerna hade därmed kommit att bli fundamentala kommunika- 
tionscentra vad gäller förbindelserna mellan Norrland och södra 
Sverige under senmedeltiden. I kyrkliga frågor fanns självklara 
kontakter med Uppsala men även med institutioner i Stockholm. 
Handeln däremot var nästan uteslutande riktad mot huvudstaden 
(Friberg 1983:51ff., 56, 192ff.; Olofsson 1962:196f.). Marknad 
och samhälle är oundvikligt sammanbundna och styrs av den nä
ringspolitik som bedrivs i lokalsamfundet. ”Det betyder att stats
makternas politik i näringspolitiska frågor även blir en viktig loka- 
liseringsbestämmande faktor...” (Bergling 1964:140). Detta är 
ännu ett incitament för att en driftig kyrklig ledare i socknen skul
le kunna tillskansa sig både kyrklig och profan makt. Förutsätt
ningarna för både kyrkligt och profant inflytande finns åtminstone 
från år 1327 då bland andra ärkebiskopen Olof Björnsson i Uppsa
la och den kunglige fogden Johannes Ingemarsson i Hälsingland er
håller mark och fiskevatten i Luleå älvdal (Lundholm & Nyström 
1992:93). Sammantaget innebar detta att prästerskapet, om de spe
lade sina kort väl, satt i en guldsits bokstavligt talat. Ett exempel på 
prästerskapets ekonomiska kraft är prästen Johannes Caroli (Jöns 
Karlsson) som hade ekonomiska resurser att, för donation, köpa en 
gård eller tre stenhus på Södermalm i Stockholm år 1422 (Bygden 
1923-26:193; Lundholm & Nyström 1992:113). Ett annat är kyr
koherden Peder Sylvestri som cirka 1450 arrenderade ut fiskevatten 
till en bonde i Bensbyn nordost om Luleå. Även hans efterföljare 
Olof Matzon arrenderade ut kyrkobordets fiskevatten (Bygden 
1923-26:194). Att äga fiskevatten var en företeelse som ofta för
knippas med kronan och kungamakten under medeltiden och som
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Fig. 9. Vägen in mot kyrkan från söder och älven. Foto: Carl Gustaf Rosen
berg. Riksantikvarieämbetet.

brukar synliggöras i källorna i samband med utarrendering av fiske
rätter.

Är det i ljuset av dessa förutsättningar vi skall betrakta kyrko
herden i Luleå och hans kolleger? Analysen av det arkeologiska 
materialet och i synnerhet då den importerade keramiken skulle 
möjligen kunna nyansera bilden där övrigt källmaterial inte når 
längre. Innan vi tittar närmare på en liten del av det arkeologiska 
materialet från Nederluleå ska vi kort beröra prästgården och dess 
plats i samhället.
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Prästgården
Förutsättningen för kyrkstadens existens är kyrkan. Ett liknande 
förhållande gäller kyrkans relation till prästgården under medeltiden



då biskopen inte kunde inviga en kyrka om det inte fanns ett präst
boställe knutet till densamma (före 1600-talet omnämns prästbor
det i Luleå ett flertal gånger; 1374, 1409, 1413, 1450, 1491, 1492, 
1554-1558,1561, 1596, 1598, Bygden 1923-26; Lundholm & Ny
styröin 1992:113). Prästgårdarna var inte bara hem för den lokala 
kyrkans ledare utan kom också att bli centrum för lärdom och un
dervisning, liksom administrativt nav likt ett ”kommunalhus” 
(Bennett 1989:15; Bergström 1991:21). Den ekonomiska grunden 
för prästgårdarna (det egna jordbruket på den till prästgården före
skrivna, donerade marken) och därmed den nära kopplingen till 
det liv som socknens övriga invånare levde innebar att prästernas 
dagliga livscykel formellt inte skiljde sig så mycket från den reste
rande bondebefolkningens (Gräslund Berg 2004:24). Ser man på 
prästens/prästboställets plats i samhället utifrån dess roll i en eko
nomisk lokalstruktur, d.v.s. som en av många jordbrukande fastig
heter skiljer den sig från den ”vanliga” bondehushållen genom att 
marken var donerad och skattefri samt att det skulle finnas ett fast
ställt antal byggnader (sju stycken) som sockenborna var skyldiga 
enligt lag att uppföra åt prästen (Bennett 1989:17; Ehn 1980:89). 
Dessa byggnader var enligt Upplandslagen från år 1296; stuga, sov
stuga, stekarhus, visthus, fähus, lada och sädesbod (Wessen & 
Holmbäck 1979:14). Prästen ansvarade sedan själv för underhåll 
och eventuella till- och ombyggnader. Förutom byggande av präst
bostället kunde pastoralier t. ex. utgå i form av tionde, avgifter för 
kyrkiga förrättningar och offergåvor. Vanligtvis gick 1/3 av tiondet 
till sockenprästen, och resten gick till sockenkyrkan, biskopen och 
de fattiga. Det fanns dels ett sädestionde, (jordbruksprodukter) och 
ett kvicktionde (djur).

Jorddonationen och avkastningen kan uppfattas som prästens 
förmögenhet medan övriga avgifter till kyrkan utgjorde hans lön. 
Den föreskrivna marken som tillföll prästen och utgjorde prästbor
det var samtidigt tänkt att täcka prästhushållets behov. ”Prästgår
den blev kärnan i prästbordets innehav”...”brukningscentrum för 
prästens självförsörjning ” (Gräslund Berg 2004:173, 24). Hur går 
detta ihop? Var prästen egentligen självförsörjande? Vad är teori
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och vad är praktik? Det faktum att prästbordet kunde bestå av en 
mängd mindre ägor, d.v.s. att jordbruks- eller betesmarken var ut
spridd över ett stort område innebar säkert att prästen inte bruka
de dessa själv utan istället uppbar ränta från arrendatorerna. Vi 
kan alltså konstatera att gränsen mellan donationsjord (ekono
misk bas) och löpande inkomst (lön) för prästen var föränderlig 
och inte en statisk konstruktion. Det förefaller dessutom finnas 
skillnader i hur prästgårdsjorden avsattes i t.ex. Mälardalen i för
hållande till Norrland där den socioekonomiska kontexten var an
norlunda. Bebyggelsehistoriska studier av Luleälvdalen antyder att 
hushåll varit strukturerade enligt ett storfamilj ssystem, d.v.s. ett 
kollektivt organiserat boende (Gräslund Berg 2004:f82; Waller- 
ström 1995:64ff, 105). Man kan med en sådan utgångspunkt frå
ga sig hur prästgårdsjorden tillkommit. Är det i Luleå en kollektiv 
sockendonation där flertalet hushåll var tvungna att ge en del av 
sin mark till kyrkan som Dalalagen föreskriver och som det finns 
förmodade exempel på från Alfta socken? (Gräslund Berg 2004:23, 
153). Ett andra alternativ är att prästbordets tillkomst hänger 
samman med biskops- och stormannadonationer under 1300-ta- 
lets första hälft? (Wallerström 1995:93). Uppgifterna i de bevara
de breven innehåller dock inga uppgifter om donation direkt till 
prästbol eller kyrka varför det inte utifrån det skriftliga källmate
rialet går att avgöra vilka som ligger bakom förutsättningarna för 
prästbordet i Luleå.

Sammantaget kan vi konstatera att dessa slutsatser grundar sig 
i första hand på arkivaliskt material vilka ger en bild av prästen 
som relativt likställd övrig sockenbefolkning. Här framträder en 
bild av prästen som närstående den vanliga sockenbon. Detta är 
säkerligen sant och dessutom har säkert relationen mellan präst 
och sockenbor varierat från socken till socken och från individ till 
individ.

Frågan är om det arkeologiska materialet kan nyansera bilden 
av prästen i Luleå och det sammanhang i vilket prästgården till
kom. Ansträngningar har gjorts att utifrån 1960-talets undersök
ningar vid prästgården, skapa en samlad bild av lämningarna och
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Fig. 10. Ändamålen helgar medlen när man ska ta översiktsfoto. Foto: Åsa 
Lindgren.
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resultatet hittills pekar på att byggnadslämningarna kring Alviks- 
gården med all sannolikhet är identiska med delar av den forna 
präst- och kungsgården. Många av byggnaderna som undersöktes 
hade varit med om branden år 1588 (Wallerström 1996). En fram
tida rektifiering av det äldre kartmaterialet (kartor från år 1645, 
1686, 1737 och 1839-1946) mot Ekonomiska kartan, de äldre 
schakten från 1960-talet samt de förundersökta ytorna torde vara 
av yttersta vikt för att förstå lämningarnas rumsliga utbredning på 
platsen.

Fynden som kulturhistorisk källa
Det är först i samband med att en fullständig inventering av alla 
markundersökningar i kyrkstaden färdigställs, som det arkeologis
ka materialet kan tillåtas nyansera den ur vissa synvinklar ganska 
ensidiga bilden av Gammelstaden, skapad helt utifrån det skriftli
ga källmaterialet. Den diskussion som förs här baseras i första 
hand på utsagan från det medeltida stengodset, d.v.s. en alltige
nom importerad föremålskategori. Materialet har alltså betydelse 
för resonemang kring materiell standard, kulturella och politiska 
kontakter, ekonomi och kommunikation.

Det arkeologiska materialet från Luleå Gammelstad är dess
värre minst sagt fragmentariskt. Flertalet undersökningar är i form 
av schaktningsövervakningar och förundersökningar (se referens
listan). En något mer omfattande undersökning genomfördes 
nordost om kyrkan 1993 (Wallerström 1995:101). Inte heller den
na omfattar någon större yta. Tolkningar baseras i huvudsak på 
läsning av sektioner, vilket givetvis innebär en stor begränsning i 
utsagans värde då det endast visar en ”tunn skiva” av verklighe
ten. Det är i dagsläget svårt att göra en uppskattning av den rela
tiva omfattningen av de undersökta områdena i Gammelstaden för 
en jämförelse med prästgården. Detta innebär att det finns stora 
källkritiska problem vid en analys av fyndmaterialets representati
vitet och kulturhistoriska betydelse. Jag vill ändå skissa en bild av 
vad skillnaderna i material från de olika platserna består i och vad
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de skulle kunna tänkas bidra med i en analys av prästgårdens roll 
i förhållande till kyrkstaden.

Det finns inte mycket relevant referensmaterial att tillgå vad 
gäller medeltida material från de miljöer som diskuteras här. Det 
mest påtagliga och jämförbara i detta sammanhang är de under
sökningar som genomförts i prästgården vid Vall i Valbo socken i 
Gästrikland (Broberg 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1996). Det 
finns emellertid avgörande skillnader mellan Vall och Luleå i det 
att den förra platsen har ingått i ett politisk-ekonomiskt förvalt
ningssystem som återfinns i Mälardalen medan Luleå sannolikt 
inte varit knutet till något centralsvenskt fögderi under medelti
den (Olofsson 1962:163, 203). De fysiska lämningarna i form av 
byggnader uppvisar en mycket likartad bebyggelsestruktur på 
båda platserna. Det rör sig om sylistenskonstruktioner (timrade 
hus) med en massiv spismur i ena gaveländen av byggnaden (se 
Broberg 1985:10, 1996, fig. 17; Wallerström 1996). Broberg kon
staterar att det medeltida fyndmaterialet från Vall skiljer sig från 
samtida bytomter både ifråga om mängd och materialets sam
mansättning (Broberg 1996:29). Broberg menar vidare att en jäm
förelse med en närliggande, möjlig, handelsplats vid Gavleåns 
mynning skulle kunna nyansera bilden av platsernas kontextuella 
koppling (Broberg a.a.). Det finns emellertid inget arkeologiskt 
material som visar handelsplatsens materiella omfång och status. 
Situationen kan sägas vara likartad i Luleå då det inte finns något 
övertygande rumsligt belägg för var en eventuell handelsplats 
skulle ha funnits i kyrkstaden. Man kan fråga sig vad prästgår
dens roll har varit under medeltiden. Fyndmaterialets samman
sättning i Luleå talar i nuläget för att kontakter och kanske han
delstransaktioner åtminstone delvis försiggått vid prästgården 
och inte i kyrkstaden. Detta baseras på spridningsbilden av mynt 
och keramik vid prästgården. En analys av den rumsliga sprid
ningen av stengodskeramik från Prästgården och Gammelstadens 
kyrkstad visar en sned fördelning avseende andelen kärl från res
pektive plats. De medeltida fynden från prästgården härrör i hu
vudsak från A14, A15, A18 och A8-A9, samtliga undersökta
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1968-1969, samt från de grunder som påträffades vid de senaste 
undersökningarna 2000-2001. Vi får här en första bild av det sen
medeltida stengodsets rumsliga fördelning inom prästgårdsområ- 
det i relation till Luleå stads prästgårds ägor från jordeboken år 
1645. Keramikfynden, liksom mynten, är tydligt samlade till tre av 
de undersökta husgrupperna inom vad som utgör prästgårdens in- 
ägomark under 1600-talets mitt. Det mesta av undersökningarna 
är genomförda inom det gärde som nyttjades av en herr Johan un
der 1600-talets mitt. En av de större koncentrationerna av medelti
da material hittades i anslutning till byggnaderna A14, A15 och 
A8/9 från undersökningarna 1968-1969 samt från ekonomibygg
nader som återfanns vid undersökningen 2001. De senare (A8/9 
och ekonomibyggnaderna) är belägna i ett område vilka i kartana
lysen återfinns inom gärde B öster om 1600-talets prästgård enligt 
jordebokskartan. Byggnaderna A14 och A15 däremot förefaller att 
ligga i det som under 1600-talet utgjorde den gata från prästgården 
som sluter an till Hamngatan in mot kyrkstaden. Det är viktigt att 
notera här att placeringen av schakten i förhållande till 1600-tals- 
kartan inte är exakt utan det kan förekomma relativt stora vinkel- 
och avståndsfel i bilden då kartan inte är rektifierad. Om bilden 
stämmer kan vi dock ana en strukturell förändring i området från 
medeltidens slutskede till 1600-talets mitt. Frågan är om den med
eltida prästgårdens huvudbebyggelse har legat 50-100 meter syd
ost om den nuvarande bebyggelsen eller om de undersökta delarna 
av prästgården är av för liten omfattning för att det med säkerhet 
skall gå att bekräfta. Eller är det så att dessa byggnader skall föras 
till den kortlivade kungsgården? (Bäck 2003; Wallerström 1996). 
Utifrån de samlade dateringarna av stengods från de tre husgrup
perna kan vi konstatera att det finns en kronologisk tyngdpunkt till 
1400-talets mitt och andra hälft. Däremot är endast tre av tio mynt 
från området daterade till medeltiden. Dessa faller emellertid väl in 
i bilden av den kronologiska tonvikten av aktiviteterna på platsen 
till det sena 1400-talet. Det finns en svag tendens i, det förvisso be
gränsade, materialet att fynden från de västligaste husgrunderna 
har en inbördes större kronologisk spännvidd än vad som är fallet
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Fig. 12. Till vänster om vägglinjen i form av mindre stenar i bildens centrala 
del syns ett rödaktigt tegelkrosslager utanför byggnaden. Bilden är tagen mot 
norr. Foto: Mathias Bäck.

i de andra två byggnadskomplexen. Det är, som vi sett, också den
na husgrupp som är belägen närmast (på 1600-talskartan mitt i) 
en av de vägar som leder in till prästgården från kyrkstaden. Det 
samlade fyndmaterialet från de undersökningsområden inom vilka 
de här diskuterade byggnaderna återfinns (trots att precisionen i 
lägesangivelserna för de enskilda fynden ibland är bristfällig) kan 
ge oss en grov karakteristik av byggnadsgruppernas funktion och 
gårdens fysiska planering. Den västliga gruppen (A14/15) innehål
ler till övervägande del fynd av hushållskaraktär som keramik, 
glas, kniv och spikar. De två andra byggnadsgrupperna har karak
tären av bibebyggelse. Det samlade fyndmaterialet inklusive mak
rofossil från undersökningarna 2000 och 2001 antyder att det har
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stått någon form av ekonomibyggnader på platsen (Bäck 2003:17) 
medan den östligast belägna gruppen har tolkats som en smedja 
(Wallerström 1996). En tolkning utifrån dessa iakttagelser är att 
den centrala gårdsbebyggelsen legat vid byggnadsgrupperna ett 
och två medan smedjan (byggnadsgrupp tre) representerar bibe
byggelse med eldfarlig verksamhet litet utanför själva gårdsbebyg
gelsen.

Vad gäller fyndmaterialet från kyrkstaden är situationen svåra
re att överblicka. En sammanställning av arkeologiska undersök
ningar i kyrkstaden mellan 1995 och 2005 (genomgången omfat
tar 24 undersökningar inom fornlämningsområde RAÄ 330 men 
är inte komplett) ger emellertid ett visst underlag och en tendens i 
materialet vid jämförelser med prästgården. Resultatet med ut
gångspunkt i det medeltida stengodset är slående då endast fyra 
säkra skärvor motsvarande tre eller fyra kärl har påträffats inom 
kyrkstadsområdet (Kärl 8, 17, 18, 19). Av intresse är också att 
samtliga dessa hittats i schakt nära kyrkan. Flertalet härrör från 
undersökningarna i Gammelstaden fastighet 5:11 strax nordost 
om kyrkan medan en skärva påträffades vid undersökning för en 
belysningsstolpe söder om kyrkan vid hyrstuga 210. Den relativt 
stora mängden stengods från undersökningen i fastigheten 5:13, 
Gammelstaden har inte besiktigats okulärt men då det i övrigt om
fattande fyndmaterialet endast utgörs av efterreformatoriskt mate
rial förefaller det inte heller troligt att stengodset kan föras tillba
ka till medeltid (Wikström 1995b). Bilden förstärks av att det finns 
ytterst få medeltida fynd överhuvudtaget från undersökningarna i 
Gammelstaden. Detta kan delvis förklaras med att omgrävning 
och annan påverkan på medeltida kulturlager givetvis har varit 
större i stadsområdet än vid prästgården men skillnaderna är ändå 
så stora att jag vill tillmäta den en viss relevans. En arkeologisk un
dersökning av golvet i kyrkan resulterade bland annat i ett stort 
antal myntfynd. Endast sex av dessa härrör från tiden före refor
mationen, fyra från 1400-talet och två från 1500-talets början 
(Wallerström 1992:7f). Visserligen anses kyrkan uppförd vid 
1400-talets slut men det bör ha funnits en äldre kyrka. Frågan är
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om denna har legat på en annan plats inom stadsområdet. Sprid- 
ningsbilden av stengodset i kyrkstaden tillåter, trots det begränsa
de materialet, viss reflektion. Den helt övervägande delen stengods 
från Gammelstaden härrör från områden som angränsar till det 
nuvarande torget, tillika den plats som var torg vid upprättandet 
av den äldsta kartan över Luleå från 1640-talet. Torget i Luleå är 
det enda svenska exemplet på en, i Finland relativt vanlig, struktur 
där ett torg skapats genom att ena hörnet av ett kvarter gjorts till 
torg (Ahlberg 2005:185). Finns det något av betydelse i det faktum 
att vi finner relativt mycket fynd generellt i anslutning till torget 
och att den helt övervägande delen medeltida stengods härrör från 
denna del av staden? Är det en indikation på att det funnits en 
handelsplats i kyrkstaden och att den legat på den plats som ännu 
idag utgör stadens torg? Det är inte helt enkelt att dra likhetsteck
en mellan förekomsten av stengods med förekomst av marknads
plats. Faktum är att den nuvarande kunskapsnivån inte tillåter så
dana slutsatser. Det finns emellertid inget i stengodset i sig som gör 
att det borde betraktas som marknadsindikator. En intressant pa
rallell som kanske skulle kunna kasta ljus över kopplingen mellan 
stengods och marknadsplats är pågående arbeten med de omfat
tande undersökningarna i Skänninge som genomförts i RAÄ, UV 
Östs regi. Detta material kommer att analysera under året men det 
finns redan antydan till kongruens mellan förhöjd stengodsfrek
vens och möjlig marknadsplats i en del av staden (muntligen Mag
nus Stibeus och Pär Karlsson). Med utgångspunkt i de platser i 
Mälardalen där stengodsmaterial analyserats går det inte att häv
da någon direkt koppling till marknadsplatser. Kort sagt kan vi i 
dagsläget inte påstå att spridningsbilden av stengods i kyrkbyn be
kräftar förekomsten av en marknadsplats i staden. Det går emel
lertid inte heller att utesluta att det nuvarande torget motsvarar lä
get för en äldre marknadsplats.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en stor dis
krepans mellan prästgården och kyrkstaden i fråga om mängden 
medeltida stengods. Trots de många fler undersökningarna i kyrk
staden (om än små till ytan i förhållande till undersökningarna vid
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prästgården) utgör det medeltida stengodset endast cirka 10 pro
cent av den samlade mängden stengods från staden medan mot
svarande siffra i prästgården ligger närmare 80 procent.

1400-talet i fokus
Som vi sett ovan finns en klar tyngdpunkt till 1400-talet i sten
godsmaterialet. En sammanställning av medeltida mynt understry
ker bilden av att det sker mycket i Norrland under 1300-talets 
andra hälft och 1400-talets början. Inte mindre än 75 procent av 
de daterade medeltida mynten från Norrländska centralplatser 
härrör från perioden 1300-1450, varav cirka 60 procent kan föras 
till 1350-1400 (Grundberg 2002, tabell 2). Överhuvudtaget fram
står 1300-1400-talet som en formativ period i övre Norrland och 
det självständiga landskapet Norrbotten (Observera dock att det 
inte finns några uppgifter om ting i landskapet, så vad begreppet 
självständig innebär i detta speciella fall borde undersökas närma
re). Det är också under 1440-talet som det tidigare särskrivna 
Norrbotten började sammanskrivas och användas som benämning 
på landets nordligaste del (Olofsson 1962:201). Kung Kristoffers 
av Bayern strävan efter stående skatter under 1400-talet talar för 
en strukturell förändring av hushållen organisation i Norrland och 
en konsolidering av den svenska kungamaktens närvaro i området 
(Dovring 1951:151). Innan dess hade statsmakten haft ett svagt 
grepp och intresse av Norrbotten i förhållande till kyrkans betyd
ligt påtagligare och mer kontinuerliga närvaro även om kristnan
det inte blev ordentligt synbart förrän under 1400-talets senare del 
(Olofsson 1962:204; Pernler 1999:37). Detta förhållande framträ
der kanske tydligaste i det faktum att kyrksocknarna i princip 
fungerat som fögderier fram till 1400-talets mitt då den förste 
namngivne fogden framträder i källorna (Olofsson 1962:163, 
203). Av de medeltida jordskatterna framgår att Luleå socken var 
den största i Västerbotten under denna tid (Dovring 1951:388). 
Luleå är också den socken som haft de mest omfattande kontak
terna med Stockholm av de skriftliga källorna att döma (Olofsson
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1962:221). Det var kanske inte bara prästerskapet som hade möj
ligheter att skaffa sig en bra ekonomi. Luleå var faktiskt som hel
het en av landets rikaste socknar, främst genom laxfisket och det 
intresse som detta ådrog sig från landets södra delar (Pernler 
1999:263). En jämförelse med den underordnade roll som viktiga 
Norrländska centra som Umeå och Torneå uppvisar under 1400-ta- 
lets senare del, antyder att vi för Luleås del även måste räkna med 
att det ligger individuella initiativ och vilja bakom den bild av en 
framträdande bygd som återspeglas i källmaterialen. Som ett ex
empel på att det fanns ett ackumulerat överskott i socknen kan 
nämnas den årlig och frivilliga avgift från allmogen i Luleå som 
kom att bli en av grundplåtarna för inrättandet av Uppsala univer
sitet (Olofsson 1962:205).

En mycket viktig del i den process som gjorde att enskilda präs
ter kunde blanda sig i och utöva inflytande i andra skeenden än det 
andliga är av kameral natur. ”Genom skapandet och förändring
arna av prästgårds jorden skapades och underhölls relationer som 
bidrog till utformningen och karaktären av prästgårdarna eller 
socknarna som platser” (Gräslund Berg 2004:174). Med detta me
nas egentligen skapandet av s.k. egenkyrkor genom att lokala fräl- 
sepersoner donerade jord till prästgård och kyrka. Den politiska 
situationen i Norrland är som bekant inte helt jämförbar med t.ex. 
Mälardalen men vi har samtidigt en litet speciell kameral/politisk 
roll för prästen i egenskap av statsmaktens förlängda förvaltnings
organ.

”Prästerna svarade på orten för skatteuppbörden och ägde den 
bästa kännedomen om de personliga förhållandena och ävenledes 
inflytandet över församlingsborna" (Olofsson 1962:206). Scenari
ot förklarar alltså inte hur jord initialt donerats till kyrkan (se kap. 
Prästgården) och därmed ett beroendeförhållande skapats utan 
snarare hur enskilda präster har kunnat bereda sig möjligheter att 
själva skapa en plattform för inflytande och maktutövning i lokal
samfundet. Sockenborna hade å andra sida även de en förhållan
devis stor insyn i kyrkans ekonomi genom att prästen inte själv 
kunde hantera kyrkans kassakista och ekonomi utan de speciellt
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utvalda sockenmän (sexmannanämnder) som var en del av sock
enorganisationen (Pernier 1999:49). Däremot kan man tänka sig 
att den dubbla roll som kyrkans och statens forvaltningsperson i 
de Nordbottniska socknarna skapade ett visst spelrum för präster
na i detta perifera område då sockenborna inte kunde kontrollera 
skattehanteringen på samma sätt som kyrkans och socknens ge
mensamma pengar. Denna sakernas ordning är av största betydel
se för vår förståelse av hur samhället har fungerat och hur präster
na har kunnat upprätthålla ett kontaktnät och en materiell kultur 
av centralsvenskt omfång. Beräkningar som har gjorts av hur 
många människor som bodde i Luleå socken år 1413 har kommit 
fram till att det kan ha rört sig om cirka 800 personer och vid se
klets slut kanske 1500 personer (Olofsson 1962:191, 226). Detta 
innebär, trots en brasklapp om att beräkningen ovan är alltför 
schematisk (Lundholm & Nyström 1992:108), att det finns goda 
möjligheter för kyrkoherden att känna eller ha träffat de flesta och 
sannolikt alla dem som haft ett större inflytande i olika delar av 
sockengemensamma ärenden.

Att föra en diskussion om platsernas karaktär utifrån en enda 
fyndkategori som stengods kan tyckas begränsad, och det är den 
givetvis. Övrigt material från Luleå fungerar dock som referens för 
diskussioner och slutsatser som framförs här. Som ett exempel kan 
nämnas att medeltida lergods är i det närmaste obefintligt i präst
gården och kyrkstaden vilket kan jämföras med medeltida fynd
platser i Medelpad och Ångermanland (jfr Elfwendahl & Grund
berg 2000; Grundberg 2006). Samtidigt är stengods ett material 
som inte förstörs i jorden vilket innebär att man eliminerar en käll
kritisk faktor, nedbrytningen av arkeologiskt material i jord. Det är 
också möjligt att med relativt hög precision proveniensbestämma 
och datera stengodset. Slutsatserna som kan dras måste ställas mot 
andra material och strukturer i Gammelstadsområdet. Det går t.ex. 
inte att kategoriskt hävda att stengodset representerar en högsta
tusmiljö. Vad vi däremot med säkerhet kan säga är att detta mate
rial ger oss information om kontaktnät under medeltid och stor
maktstid. Följdfrågan är givetvis vem eller vilka som haft dessa
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kontakter och vad det har för implikationer för samhällsstruktu
ren i Luleå.

Det är också av principiellt intresse för diskussionen om stads- 
bildning och stadsdefinition och Luleå är mycket bra exempel på 
hur viktigt det är att beakta var region, tid, och lokala politiska, 
ekonomiska, infrastrukturella (inkl. regionalpolitiska), sociala, re- 
ligionshistoriska förhållanden för sig. Detta sker naturligtvis inte i 
ett vakuum utan givetvis alltid i samspel med en omvärld, annars 
är det inte ett samhälle. Här kan man börja förstå hur viktigt ett 
arkeologiskt material som keramik är för tolkningsmöjligheterna. 
De till synes obetydliga små lerbitarna är definitiva bevis för att ett 
utbyte av något slag ägt rum. Genom skärvorna kan vi öppna en 
dörr till de historiska luleåbornas referensvärld under medeltiden. 
Det är belägg för enskilda individers möjlighet att faktiskt ha en 
uppfattning om andra delar av Europa under 1400-talet eftersom 
all materiell kultur på något sätt innehåller information för be
traktaren eller brukaren. Ta till exempel det sachsiska kärlet (kärl 
1) vilket är skapat i en tradition som hänger nära samman med li
turgiska och ceremoniella förehavanden. I vilken omfattning har 
man varit medveten om detta? Kärlet i Luleå hittades de facto i 
Prästgården och inte i kyrkstaden. Någon kan ha frågat prästen 
om det märkliga kärlet vilket föranlett honom (om han inte redan 
visste) att ta reda på mer om dess ursprung och därmed samtidigt 
vidgat sin egen världsbild, alltså ett sätt av kunskapsöverföring. Är 
keramiken en produkt som prästen beställt i syfte att användas i ri
tualen? Eller är det en gåva från någon tysk kollega på besök? Var
för är den bara halvfärdig? (Skärvan är den enda kända halvfärdi
ga varan som är känd i Sverige). Vi vet att man exporterade sekun
da produkter till andra områden och behöll de högklassiga varorna 
lokalt många gånger. Ett bra exempel på detta är ju den kinesiska 
exporten av porslin till Europa där man skapade speciella serier 
enbart för export. Även tyska produkter av sämre kvalitet har ex
porterats norrut. Eventuellt är kärlet i Luleå en sådan sekunda 
vara. Det här är frågor som inte kan besvaras enkelt men det är ett 
stort steg framåt att veta om existensen av kontaktytorna och de



nya och flera tolkningsmöjligheter som öppnar sig i och med den
na vetskap.

Om man lyfter blicken något från de enskilda kärlen eller skär
vorna har en analys av importerat arkeologiskt material mycket 
att tillföra diskussionen om städernas förutsättningar och utveck
ling under det bottniska handelstvånget. Det kan också bidra till 
analyser av olika städers karaktär. Hans Andersson som drev pro
jektet Medeltidsstaden under 1970- och 1980-talet menar att man 
skulle kunna använda sig av de norrländska städerna i principdis
kussionen om hur städer formas och förändras på andra platser i 
Sverige trots att stadsgrundningsprocessen är senare i Norrland än 
längre söderut (Andersson 1986:38, 45).

En artikel som denna är naturligtvis inte är tillräckligt omfat
tande för att förklara allt utan bör uppfattas som ett försök att gå 
en liten bit till i diskussionen om kyrkstäderna karaktär med ut
gångspunkt i ett tidigare inte utnyttjat arkeologiskt material. Som 
läsaren säkert redan uppmärksammat har jag heller inte givit nå
got entydigt svar på frågan om drivkrafter bakom urbaniseringen 
i Gammelstaden. Man kan ha olika uppfattning och definiering av 
vad som karakteriserar centrala (eller som frågan är ställd här, ur
bana platser). Åkerman menar sig se en avsaknad av centralplats i 
Luleälvsdalen (Åkerman 1996:145). Detta bygger på en analys 
som inte omfattar det arkeologiska fyndmaterialets utsago satt i 
relation till andra arkeologiska fyndmaterial från andra platser, 
alltså en avsaknad av relativ analys. Man kan också beskriva det 
som svårigheten att identifiera en plats eller områdes karaktär och 
betydelse om man inte lyfter blicken ganska mycket för att relate
rade det till andra sociogeografiska delar av samhället. Ett sam
hälle kan per definition inte fungera isolerat, då är det inget sam
hälle. Ett samhälle blir det just genom kommunikation med andra, 
det må så vara i närområdet eller längre bort. Fyndmaterialet från 
prästgården och kyrkbyn i Luleå visar med all önskvärd tydlighet 
att långväga kommunikation försiggått. Den tyska keramik som 
behandlats här skall inte nödvändigtvis tolkas i termer av att Lu- 
lefolket haft direktkontakt med producenterna på kontinenten.
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Förmedling har sannolikt skett via en eller flera mellanhänder. Vi 
kan samtidigt inte utesluta att enskilda föremål, som den ovan om
talade möjligen ceremoniella keramiken (kärl 1) kan representera 
en direkt kontakt mellan prästen i Luleå och någon hög tysk dig
nitär. Detta visar vilken dynamik det finns i fyndmaterialet om 
man tillåter sig en hög precision i identifieringen av föremålen (se 
också Grundberg 2002:87). För att återgå till frågan om Luleås ur
banitet kan vi förenas med Leif Grundberg i den relevanta frågan; 
”för vem eller vilka och i vilket syfte dessa platser egentligen var 
’centrala’ samt i vilken mån de också uppfattas som ’mentala cent
ra”’ (Grundberg 2002:90). Min brist på rakt svar till frågan om 
drivkraft kan nyanseras något utifrån en sådan fråga. Betydelsen 
av kyrkplatsen i Luleå som den framträder under senare delen av 
1300-talet och framför allt 1400-talet kan mycket väl knytas till 
enskilda kyrkliga individer på platsen. Detta betyder däremot inte 
att dessa handlat i ett vakuum. Alla de relationer och handelskon
trakt mellan kustbor, birkarlar och samer som funnits under lång 
tid före 1300-talet utgör det sociala, ekonomiska, mentala, politis
ka tidsgeografiska rum i vilket en handlingskraftig individ har 
kunnat agera. Jag menar alltså att prästerna under en period under 
senmedeltiden haft stor betydelse för kyrkstadens existens och be
tydelse. Hur staden utformats strukturellt och hur det mentalitets
kapital (d.v.s. ”stadskänsla”) som de människor vilka levde i sta
den förmedlade genom sina referensramar var en kombination av 
yttre influenser och lokala traditioner, och är unik för just denna 
plats. Enskilda individer (prästen?) har vid tillfällen skapat möjlig
heter för lokal tradition att möta nationella och kanske internatio
nella traditioner. Är inte detta ett nog så bra incitament för att kal
la en plats urban?

Stort tack till Leif Grundberg och Thomas Wallerström för kun
skap jag inhämtat från dem vid samtal under de senaste tio åren.
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Exkurs
Stengodset från kyrkstaden och prästgården i Gammelstaden, 

RAÄ 593 Nederluleå socken, Norrbotten



•k -k -k

Inledning
Denna analys är genomförd utan detaljerade kunskaper om de 
kontexter som undersökts på platsen (undantaget är en undersök
ning i prästgården, Bäck 2003). Normalt är detta en medveten 
strategi för att inte omedvetet påverkas av ”kända” dateringar, 
något som är oundvikligt i sådan här analys. I detta fall har det 
inte funnits möjligheter att ta del av samtliga undersökta kontex
ter. En analys och sammanställning av samtliga arkeologiska un
dersökningar i Gammelstaden genomförs i Norrbottens museums 
regi. Detta arbete är baserat på en okulär genomgång av materia
let vilket omfattar 39 skärvor fördelade på 25 fyndnummer, tilli
ka kärl. Keramiken har sorterats enligt kriterierna proveniens, da
tering och funktion. Informationen från stengods kan bidra till 
kunskapen om platsernas geografiska och sociala kontaktytor, 
kronologi och hushållets sociala standard och materiella kultur. 
Analysen är i övrigt upplagd som en lista där det förutom ovan 
nämnda uppgifter även finns en kort beskrivning av godsens ka
raktär. Avslutningsvis görs en kort syntes där reflektioner presen
teras över betydelser kring dateringar, relationen mellan olika 
godstyper över tid på prästgården respektive kyrkstaden och vad 
detta innebär i fråga om hushållens relativa kärlsammansättning. 
Slutligen relateras materialet kort mot andra undersökta efterme- 
deltida material från Norrland. Observera att en liten del av ma
terialet (8 %) inte utgörs av stengods utan istället mer eller min
dre hårdbränt lergods. Detta innebär att 2 av totalt 25 kärl inte är 
stengods utan olika typer lergods. Dessa har dock medtagits här 
då flertalet av dem förefaller kunna föras till kategorin import
kärl.

Observera att delar av materialet inte besiktigats okulärt av 
författaren, varför möjligen någon del av den obestämda gruppen 
skulle kunna proveniensbetsämmas närmare efter påseende.
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Fig. 14. Den skröjbrända skärvan från 
prästgården. Foto: Mathias Bäck.

I referenslistan finns litteratur som inte direkt citeras men som 
ändå använts vid identifieringen av keramiken. En identifiering 
behöver inte alltid vara positiv för att ge kunskap om olika kera
miktypers geografiska förekomst. Även frånvaro av matchning är 
användbart för identifiering om denna information relateras till 
andra platser.

Keramikmaterialet
Kärl 1
Fnr654,656
Proveniens: Sachsen/Hessen/Thüringen 
Datering: ca 1400-1475 
Kärltyp: Bägare/pokal 
Kontext: Gamla Prästgården

Vitbrännande, skröjbränt gods som är relativt mjukt. Järnutfäll- 
ningar är synliga på framförallt insidan. Enstaka synliga magrings- 
korn utgörs av chamott. På skärvornas utsida har ett schaktrutigt 
rullstämpelmönster skapats genom att man gjort ett varierat möns
ter av kvadratiska stämplar som innefattar fyra symmetriskt pla
cerade punkter. Mellan dessa stämplade delar skapas i godset ett
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rutmönster som ger godsytan en speciell, dynamisk karaktär. Den
na dekortyp kallas chiqueté. Av mycket stort intresse är det fak
tum att skärvan varken är slammad eller glaserad. Det är alltså 
frågan om en halvfärdig produkt. Godset är som sagt inte färdig
bränt och har inte sintrat till stengods. Detta är något som skulle 
ha skett i en andra bränning då slamning och glasyr applicerats på 
godset. Denna skärva är alltså av stort intresse, inte bara för att 
det är rör sig om en ovanlig godstyp, men kanske framförallt ge
nom kombinationen av den avlägsna produktionsorten i förhål
lande till konsumtionsplatsen, och kärlets halvfärdiga status.

Denna godstyp har en relativt vid men inte omfattande geogra
fisk spridning. Den huvudsakliga utbredningen är dock östlig och 
från Brittiska öarna finns t.ex. bara ett känt exemplar. Detta här
rör från Colchester i Essex. Ett annat har påträffats i Brügge i Bel
gien. Flertalet fynd av dessa bägare har påträffats i östra Tyskland, 
Polen, Ungern, Tjeckien och Östersjöområdet (se Gaimster 1997: 
292; Stephan 1983, plate 8:VIII). Enskilda platser som kan näm
nas i sammanhanget är Leipzig, Lübeck, Frankfurt-am-Main, Tri
er, Dresden, Berlin och Chemnitz. För Sveriges del finns ett fåtal 
platser med fynd av denna typ av keramik från Sachsen. Säkra be
lägg finns från Stockholm, Uppsala, Malmö, Kalmar och Lund. 
Flertalet är ännu inte publicerade. Till detta kan förutom skärvan 
i Gammelstaden läggas ett exemplar från Hietaniemi i Tornedalen 
(Wallerström 1995, fig. 43 och 62) och från kvarteret Barnhuset i 
Arboga (Inv. nr Vs 6636-79, Fnr 390). Nyligen hittades ytterligare 
två fragment av denna godstyp i samband med en arkeologisk un
dersökning intill Borgholms slott (Stibeus 2007.T79). Ytterligare 
en skärva, en mynningsbit, härrör från de nyligen avslutade under
sökningarna av S:t Olofs dominikankonvent i Skänninge (Bäck i 
manuskript 3).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att godset har ett klart 
östligt utbredningsområde.

Ett fynd från Island och nu detta exemplar från Gammelstaden 
i Luleå visar dock att dessa ovanliga kärl letat sig till mycket av
lägsna platser i det medeltida Europa.
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Fig. 15. Tre skärvor av samma typ av 
keramik från två olika platser. De 
två nedre skärvorna är Nederluleå 
prästgård medan den övre är funnen 
i Arboga. Foto: Mathias Bäck.

Dessa små fragment av ett kärl är av stort intresse för Luleås 
historia under senmedeltiden och stadens plats i ett större perspek
tiv. Kärl av detta slag (bägaren) kan ha en kyrklig koppling genom 
strävan att efterlikna delar av guldkärl vilka använts i både kyrk
liga och profana miljöer (Lassen 1969:52; Gaimster 1997:283). 
Det kan vara av intresse att notera att kärltypen i både Luleå och 
Borgholm har hittades i miljöer nära eller i anslutning till kyrklig 
verksamhet. I övrigt utmärks fyndplatserna i Sverige och på Kon
tinenten av att det oftast rör sig om kungliga slott eller borgar. Las
sen hänvisar till tidigare arbeten av Falke och understryker upp
fattningen att den här aktuella keramiken är nära besläktad med 
en typ av praktpokaler som är kända i ett mycket litet antal (Las
sen 1969:52f). Dessa anses vara tillverkade i Dreihausen i Hessen. 
Proveniensen har senare diskuterats och vartefter förfinade under
sökningar av godstyper sker blir också den bestämda uppfattning
en om en särskild produktionsplats svårare att hävda.

Kärl 2
Fnr658
Proveniens: Raeren 
Datering: 1580-1600
Kärltyp: Krus (Ty. Prunkrug eller Wappenkrug, Eng. Panel jug) 
Kontext: Gamla Prästgården
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Fig. 16. Del av krus från den stora 
keramikproduktionen i Raeren nära 
gränsen mellan Belgien och Tysk
land. Foto: Mathias Bäck.

Mellangrått väl bränt gods med utvändig lejonbrunfläckig engobe 
och saltglasyr. Insidan har en ljusgrå engobe under saltglasyren. 
Skärvan som härrör från nedre delen av kärlets buk har halvplas- 
tisk dekor i form av lodräta lister. Kärlet är av en typ som i Tysk
land benämns ”Prunkkrug”. På svenska skulle formen närmast 
kallas krus. Det rör sig om ett kärl som är funktionellt besläktade 
med stop eller stånkor men i betydligt lyxigare utförande. Dessa 
hör till en typ av högdekorerade renässanskärl med mytologiska 
och allegoriska motiv samt historier från bibeln (de Bodt 1991, fig. 
14; Gaimster 1977:224ff.; Hurst, Neal, & van Beuningen, 1986: 
195; Reineking von Bock 1986, taf. 38-39). Dessa tungt dekorera
de kärl började produceras i Raeren av ett flertal keramikmästaren 
under ledning av Jan Emens (Hurst, Neal, & van Beuningen a.a.). 
Det innebär att kärlen har en relativt snäv datering. Flertalet väl 
bevarade kärl kan dateras till 1580-talet och strax därefter. Det är 
dock mycket svårt att bedöma kärlens livslängd i de många olika 
miljöer där de påträffats i Sverige. Eftersom den bevarade delen av 
kruset från Gammelstaden härrör från kärlets nedre del är det inte 
möjligt att bedöma vilken typ av motiv som funnits i det centrala 
dekorationsfältet. Direkta paralleller finns dock t.ex. från många 
platser i Nordvästeuropa, Brittiska öarna och Skandinavien. Vad
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gäller dateringen av keramiken går det att finna direkta paralleller 
till hur listerna är detalj utformade (Gaimster 1997, fig. 98; Helle
brandt, 1967, abb. 40; Reineking von Bock 1986, abb. 361). Fler
talet av de här jämförda kärlen har tillverkats under 1580-talet. 
Som kuriosa kan nämnas att ett av de äldsta daterbara stadsindi- 
kerande fynden från Karlstad utgörs av ett raerenkrus (Bäck & 
Karlsson 2003, fig. 10). Denna datering sammanfaller i tid med 
när Karlstad får sina stadsprivilegier vid mitten av 1580-talet. Kär
let är inte intressant som dateringsunderslag för det äldsta Luleå 
utan har snarare ett värde som ett bidrag till kontakter och mobi
litet i Östersjöområdet under renässansen eller kanske snarare den 
tidiga stormaktstiden.

Kärl 3
Fnr 373, 1108 (en skärva)
Proveniens: Westerwald/Raeren
Datering: ca 1620-1680
Kärltyp: Krus/ Stop (Ty. Humpen, Eng. Tankard/Mug).
Kontext: Gamla Prästgården

Mellangrått tätt gods med utvändig saltglasyr och spår av kobolt- 
blått. Insidan av skärvan är till stora delar spjälkad och det lilla in
takta partiet har utfällningar över hela ytan. Det rör sig om en myck
et kraftig bottenskärva (1,5 cm tjock) från en krus eller stop (Reine- 
king von Bock 1986, abb. 455, 469, 472). Då det är en för liten del 
av kärlet som är bevarat för en säker morfologisk bestämning kan

Fig. 17. Botten från et krus eller stop 
tillverkat i antingen Raeren eller Wes
terwald. Foto: Mathias Bäck.
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man tänka sig alternativa former som t.ex. någon typ av rundbukig 
kruka eller kanske t.o.m. en udda form som en s.k. kägelkanna 
(Reineking von Bock 1986, abb. 486, 535; Hellebrandt, 1967, abb. 
73). Den osäkra morfologiska bestämningen innebär också att det 
inte går att göra en mer precis datering av kärlet. Den generella tid
ställningen för kärl av de här omtalade typerna faller dock i huvud
sak inom ovan föreslagna tidsintervall. Förslitningsspår på bottnen 
visar att kärlet måste ha använts under en inte allt för kort period.

De stora likheterna mellan vissa typer av kärlformer och deko
rer från Raeren och Westerwald är en följd av att keramiker från 
Raeren emigrerade till Westerwald under 1500-talets slut och 
1600-talets början (Gaimster 1997:251). Detta innebär ibland sto
ra problem vid identifieringen och proveniensbestämningen av en
skilda kärl.

Från samma kontext härrör en skärva rödgods med in- och ut- 
vändig glasyr. Skärvan är eroderad vilket antyder möjlig omlag
ring.

Kärl 4
Fnr824
Proveniens: Niedersachsen? (Coppengrave)
Datering: 1500-1600-tal?
Kärltyp: Kruka
Kontext: Gamla Prästgården

Ljusgrått, hårt bränt gods med in- och utvändig ljusbrun engobe. 
Endast utsidan är saltglaserad (vilket är typiskt för produktionen 
av eftermedeltida stengods från Coppengrave). I godset syns ensta
ka (ytterst få) svarta inklusioner. I glasyren finns järnutfällningar. 
Skärvan utgör del av en kraftigt profilerad mynning med en rela
tivt vid mynningsöppning. Sannolikt är det frågan om någon typ 
av kruka vilken troligen haft en forvaringsfunktion. Detta i sig 
bidrar till problem med identifiering då det för dessa kärltyper ofta 
saknas diagnostiska dekor- och formelement. Proveniensbestäm
ningen är svår då delar av den nordtyska produktionen tillverkades



Fig. 18. Mynningsskärva av stengods som sannolikt tillverkats i Nordtysk
land. Dateringen är osäker. Foto: Mathias Bäck.

efter förebild från de Rhenländska industrierna. Godset är emel
lertid karakteristiskt för efterreformatoriskt stengods från Cop
pengrave i Niedersachsen (Stephan 1981:69). Dateringen är något 
osäker.

Kärl 5
Fnr335,554
Proveniens: Niedersachsen/Sachsen 
Datering: Troligen sent 1400-1500-talets mitt 
Kärltyp: Krus/flaska 
Kontext: Gamla Prästgården

Gulbrunt gods med en grå, yttre godskappa där den täckande gla
syren skapat en reducerande miljö vid bränningen. Godset inne
håller enstaka svarta inklusioner men också vita (kvarts?) och gul
röda element finns i magringen. Det finns även relativt rikligt med 
järnutfällningar vilka i huvudsak härrör från glasyren. Utsidan har 
en chokladbrun engobe och saltglasyr medan insidan endast är 
engoberad. Två skärvor med passning kommer från kärlets botten 
med den tredje är från buken. Insidan uppvisar tydliga drejspår 
medan utsidan är relativt ojämn utan tydliga drejspår. Övergång
en mellan botten och buk är skarp och utan de för många medel
tida produkter tummade bottenringarna. Detta talar för att vi rör
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Fig. 19. Troligen senmedeltida kera- Fig. 20. Botten från samma kärl som 
mik från Nordtyskland. Foto: Mat- fig. 19. Foto: Mathias Bäck. 
bias Bäck.

oss i övergången mellan medeltid och renässans. Bottnen har ka
rakteristiska spår av när kärlet skars bort från drejskivan med en 
tråd (jfr. Stephan 1983, taf. 116).

Utifrån morfologiska kriterier är det svårt att avgöra kärlets 
funktion. Bukens vinkel från botten talar för att det är frågan om 
ett lätt rundbukigt kärl. Sannolikt är det frågan om en mellanstor 
kruka vilken använts för förvaring eller möjligen servering av 
dryck (jfr. Stephan 1983, abb. 32:6-7).

Godsets karaktär och formen tillsammans talar för att vi bör 
söka keramikens proveniens utanför de omfattande produktions
områdena kring Rhen. Istället torde kärlet kunna föras till anting
en en nordtysk tradition, alternativt Sachsen i sydöstra Tyskland. 
Liknande gods finns t.ex. från Coppengrave, Chemnitz, Dresden, 
Magdeburg, Leipzig och Waldenburg (Stephan 1983). Ur kommu
nikation shänseende och dokumenterad kontakt är det rimligast 
att föra kärlet till den nordtyska produktionen.

Kärl 6 
Fnr25,155
Proveniens: Rhenlandet? (Nordtyskland?)
Datering: 1400- tidigt 1500-tal 
Kärltyp: Kanna (Jakobatyp)
Kontext: Gamla Prästgården



Ljusockra (närmast gräddfärgat) genomsintrat, hårt bränt gods 
med enstaka svarta inklusioner. Ytan känns kornig vid beröring. 
Kärlets utsida är glaserat men glasyren är så matt och lika godset 
att den vid första anblicken inte går att upptäcka. Endast med 
hjälp av lupp är det möjligt att se att kärlet är överdraget med nå
got. Det kan inte uteslutas att man endast övergjutit kärlets ytter
sida med en sinterengobe. Av formen att döma är det frågan om en 
kanna eller krus av medeltida formtyp. Utsidan har tydliga drej- 
spår. Skärvan härrör från kärlets hals och skuldra.

Proveniensbestämningen är svår då delar av den nordtyska 
produktionen efterliknar produkterna från Rhenländska industri
er (Stephan 1981:85). Även om ett rimligt förslag är att det rör sig 
om Rhenländsk tillverkning går det således inte att utesluta nord
västtysk produktion (se Stephan 1983:117). Denna tveksamhet 
baseras i huvudsak på att godset inte är typiskt för det Rhenländ
ska siegburggodset vilket ligger närmast till hands att jämföra med 
i detta fall. Det måste också understrykas att bestämningar av den
na typ av stengods är behäftade med stor osäkerhet då det finns ett 
otal platser i Tyskland som tillverkat likartade produkter. Som al
ternativa möjliga produktionsplatser (utan genomförd okulär be
siktning på plats) vilka tillverkat gulaktigt stengods kan nämnas 
1400-talsgods från Eifelområdet (Stephan 1983:113). Som ett ex
empel på den typ av keramik det är frågan om här kan nämnas ett 
fynd från Landskrona (Wahlöö 1976, fig. 448).

Fig. 21. Troligen Rhenländsk keramik från sen
medeltiden av en typ som kallas Jakobakanna. 
Foto: Mathias Bäck.



Kärl 7 
Fnr 52
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: 1600-1700-tal?
Kärltyp: -
Kontext: Kyrkstaden, schakt 10b, Ru 2

Tätt mellangrått gods med svarta inklusioner. Kärlet har haft en 
in- och utvändig ljusbrun engobe men endast utsidan är glaserad. 
På insidan syns tydliga drejspår. Då skärva är mycket fragmenta
risk är det inte möjligt att närmare precisera kärltyp, proveniens 
eller datering. Det samlade intrycket jämfört med tidigare erfaren
het talar dock för att det är frågan om en Rhenländsk produkt. 
Det går inte att helt utesluta möjligheten att det är rör sig om en 
mineralvattenflaska som då innebär att det är en del av den myck
et omfattande importen av mineralvattenflaskor från tyska hälso
brunnar under 1700- och 1800-talet (jfr Bäck manuskript 1 och 
2).

Kärl 8 (lergods)
Fnr Utan fyndnummer.
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: Medeltid 
Kärltyp: -
Kontext: Kyrkstaden, belysningsstolpe, hyrstuga 210

Ljusockra, porigt lergods med sandmagring. Utvändigt syns tydli
ga drejspår i den, vid beröring, korniga ytan. Godset är mycket 
tunt och påminner i karaktären om tidigmedeltida Rhenländska 
lergods. Skärvan är emellertid för liten för att det ska gå att göra 
en bestämd identifiering av proveniensen. Att det rör sig om ett im
porterat kärl är dock ställt utom tvivel. En datering till medeltid 
förefaller också rimlig.
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Kärl 9
Fnr 987
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: Senmedeltid
Kärltyp: -
Kontext: Gamla Prästgården

Ljusockra ej helt genomsintrat stengods med in- och utvändig en- 
gobe och en tunn saltglasyr på utsidan. Liksom föregående kärl är 
detta representerat av så små fragment att det i det närmaste är 
omöjligt att närmare identifiera och datera kärlet. Sannolikt är det 
frågan om en Rhenländsk produkt.

Kärl 10 (lergods)
Fnr 403
Proveniens: Östersjöområdet?
Datering: Tidig medeltid?
Kärltyp: Kruka
Kontext: Gamla Prästgården

Grått lergods av tidigmedeltida typ. Magringen utgörs i huvudsak 
av krossad kvarts. Godset är kraftigt eroderat vilket antyder att 
det legat i jorden länge och varit utsatt för yttre påverkan genom 
t.ex. omflyttning. Skärvans form antyder att det är frågan om ett 
rundbukigt kärl. På utsidan finns två horisontella fåror av samma 
typ som förekommer på s.k. östersjökeramik vilken produceras i 
stora delar av Östersjöområdet från tidig medeltid och framåt ett 
par hundra år (se Roslund 2001). Ett problem denna typ av kera
mik är svårigheten att avgöra hur länge den har tillverkats på 
landsbygden i olika delar av landet. Det går inte att utesluta en se
nare datering än den ovan föreslagna. Om dateringen stämmer är 
detta anmärkningsvärt.
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Kärl 11 
Fnr 69, 70
Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1400-1450 
Kärltyp:
Kontext: Gamla Prästgården

Kärl 12 
Fnr 72, 73
Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1400-1450 
Kärltyp:
Kontext: Gamla Prästgården

Kärl 13 
Fnr 71
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: 1400-tal 
Kärltyp:
Kontext: Gamla Prästgården

Kärl 14 
Fnr 1
Proveniens: Siegburg 
Datering: 1400-tal 
Kärltyp:
Kontext: Gamla Prästgården

Kärl 15 
Fnr 884,1790
Proveniens: Westerwald/Raeren 
Datering: 1600-tal 
Kärltyp: -
Kontext: Kyrkstaden 5:11
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Fig. 22. Stengods tillverkat i Raeren 
eller Westerwald, 1600-tal. Dessa 
skärvor hittades i Kyrkstaden. Foto: 
Mathias Bäck.

Ljusgrått tätt gods med enstaka svarta inklusioner. Kärlet är ut
vändigt saltglaserat med koboltblå dekor. Denna dekor är karak
teristisk för Westerwaldprodukter men liknande keramik har även 
producerats i Raeren. Bottenskärvan har invändigt en sekundär 
beläggning medan det lilla skulderfragmentet förefaller sekundär
bränt såvida det inte rör sig om en delvis misslyckat bränning vid 
produktionstillfället. I avsaknad av bevarade diagnostiska element 
är det inte möjligt att närmare bestämma kärlet morfologiskt. San
nolikt är det frågan om någon typ av rundbukig bägare eller krus 
(Ty. Becher/krug). Av samma anledning är en mer precis datering 
inte möjlig. Kärlet kan härröra från en tidigare del av 1600-talet 
men troligare är den bör placeras i århundradet andra hälft eller 
runt år 1700.

Kärl 16 
Fnr607
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: (1600-) 1700-tal 
Kärltyp: -
Kontext: Kyrkstaden 5:11



Ljusgrått tätt gods med enstaka svarta inklusioner. Kärlets insida 
har en metallisk brunorange engobe medan utsidan är saltglaserad 
vilket mattar färgen något och ger en brunare ton. Skärvan är för 
liten och saknar diagnostiska element vilket försvårar datering. 
Med all sannolikhet rör det sig om eftermedeltida keramik, sent 
1600-tal eller 1700-tal. Eventuellt härrör fragmentet från en mine
ralvattenflaska.

Kärl 17 
Fnr324
Proveniens: Tyskland 
Datering: ca 1350-1450?
Kärltyp: Miniatyrkärl 
Kontext: Kyrkstaden 5:11

Laminerat brungrönt och mörkgrått genomsintrat gods. Kärlet är 
varken engoberat eller glaserat. Mynningsdiametern är inte större 
än cirka 2-2, 5 centimeter. Denna typ av små kärl brukar gå under 
benämningen salvekrus då man menar att de använts för förvaring 
av salvor av olika slag. Det är alltså troligen frågan om ett medici
nal- krydd- eller parfymkärl. Miniatyrkärl är generellt svåra att 
datera och proveniensbestämma då det inte finns någon mer om
fattande sammanställning av dessa kärl. Små kärl har producerats 
på många platser i både Nordtyskland och Rhenlandet. Ett bely
sande exempel på hur dessa kärl har använts finns från apoteket 
”Morianen” som grävdes fram vid de omfattande undersökning
arna på Elelgeandsholmen i Stockholm i slutet av 1970-talet (Mon- 
telius 1982; Benneth 1982). Även om materialet från ”Morianen” 
sannolikt är yngre (1600-talets mitt) kan det ge en bra bild av kärl
typens funktion. Innehållet i flera av kärlen från Stockholm har 
analyserats och visat sig innehålla kvicksilver, bly, zink, antimon, 
och arsenik vilka tolkats som farmaceutiska ämnen. Vidare fanns 
i andra kärl spår av hallon, daggkåpa, målla och dån (Benneth 
1982:354f). De senare har använts som krydda respektive medici
nalväxter. Av godset att döma torde kärlet från Gammelstaden



Fig. 23. Senmedeltida miniatyrkärl, 
ett så kallat salvekrus, som bärrör 
från kyrkstaden. Foto: Mathias Bäck.

föras till medeltiden. Då inga kemiska analyser gjorts är det inte 
heller möjligt att uttala sig om kärlets funktion.

Kärl 18
Fnr 894
Proveniens: Rhenlandet
Datering: sent 1400-tal?
Kärltyp: -
Kontext: Kyrkstaden 5:11

Ljusgrått tätt gods med enstaka svarta inklusioner. På kärlets utsi
da finns en tunn engobe som ger en blekbrun färg. Insidan har tyd
ligt markerade drejryggar. Skärvan härrör från kärlets buk varför 
det inte finns några diagnostiska drag som kan vara behjälpliga vid 
närmare proveniens- eller funktionsbestämning. Dateringen base
ras på godsets karaktär och okulära jämförelser med liknande ke
ramik från andra platser.

Kärl 19
Fnr 1792
Proveniens: Rhenlandet
Datering: sent 1400-tal?
Kärltyp: -
Kontext: Kyrkstaden 5:11
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Fig. 24. Senmedeltida Rhenländskt stengods. Foto: Mathias Bäck.

Keramik av samma typ som kärl 18. Det rör sig dock om två oli
ka kärl då detta har en betydligt större andel svarta inklusioner. 
Kärlets engoberade utsida är något mörkare brun än kärl 18. Det
ta kan möjligen vara en sekundär effekt. Bägge skärvorna från det
ta kärl härrör från buken.

Kärl 20
Fnr197
Proveniens: Ryssland?
Datering: 1400-1500-tal?
Kärltyp: kanna?
Kontext: Kyrkstaden 5:11

Fig. 25. Senmedeltida Rhenländskt 
stengods. Foto: Mathias Bäck.
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Mörkgrått tätt gods med enstaka svarta inklusioner. Kärlet har en 
in- och utvändig tunn, matt mörkbrun saltglasyr som ger en effekt 
av att keramiken är glättad snarare än glaserad. Tre centimeter un
der mynningskanten finns en inristad horisontell fåra i godset. Den 
lätt utätböjda mynningsläppen är ojämnt vikt utåt över mynningen. 
På insidan finns en avlång förhöjning i godset. Denna är inte medve
tet skapad utan snarare ett misstag vid tillverkningen. Godset är inte 
helt olikt Rhenländsk keramik men glasyr och teknik överensstäm
mer inte alls med denna tradition. Inte heller finns några tydliga re
ferenser till nordtysk keramik utifrån min erfarenhet. En osäker 
men inte helt orimlig förklaring till det ovanliga och okända godset 
är att det rör sig om rysk eller möjligen polsk keramik. Med tanke 
på de relativt stora antal ryska pråmar som handlade på Torneå är 
det fullt möjligt att något enstaka kärl tillhörigt personlig utrustning 
kommit at hamna i kyrkstaden i Luleå. Kontakterna med ryssarna 
var uppenbarligen extra intensiva under 1500-talets mitt i samband 
med rysk expansion och våldspolitik i gränstrakterna (Friberg 1983: 
215ff). Det måste dock ytterligare understrykas att denna keramik i 
nuläget inte är identifierad, detta resonemang bygger istället på en 
uteslutningsmetod där kända keramikproducenter har kunnat av
färdas och ett rimlighetsresonemang utifrån geografisk-historisk 
och politisk situation i Västerbotten.

Fig. 26. Svårbestämt, tätt lergods av en 
typ som är tämligen okänd i Sverige. 
Möjligen ska man söka ursprunget till 
denna keramik i Ryssland. Foto: Mathias 
Bäck.



Kärl 21 
Fnr -
Proveniens:
Datering: 1700-1800-tal? 
Kärltyp:
Kontext: Kyrkstaden 5:11 

Kärl
Fnr 8 (3st)
Proveniens:
Datering:
Kärltyp:
Kontext: Kyrkstaden 5:13 

Kärl
Fnr 10 (2st)
Proveniens:
Datering:
Kärltyp:
Kontext: Kyrkstaden 5:13 

Kärl
Fnr 11 (5st)
Proveniens:
Datering:
Kärl typ:
Kontext: Kyrkstaden 5:13 

Kärl
Fnr 16 (1st)
Proveniens:
Datering:
Kärltyp:
Kontext: Kyrkstaden 5:13
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Syntes
Syntesen av stengodsmaterialet från Nederluleå i synnerhet och 
Norrland i allmänhet redovisas i huvudsak genom diagrammen 
nedan. Några kommentarer kan dock underlätta för läsaren. Ke
ramiken som diskuteras i denna artikel säger inte allt om vad för
delningen i tid och rum betyder för materialet och platsen/platser
na i ett större sammanhang. För detta måste analysen dels ställas 
mot resterande kärl från undersökningen/undersökningarna för en 
fullständig analys av hushållets karaktär, dels mot de få andra ob
jekt av samma slag som undersökts i Norrland. Den sista uppgif
ten är dock inte lätt då det genomförts mycket få undersökningar 
av material som spänner över en plats hela historia fram till idag 
(jfr Bäck i manuskript 1). Materialet är till vissa delar svårbestämt 
vilket resulterat i de vida kronologiska och geografiska grupperna 
i redovisningen. Det är också ett sätt att inte ”pressa” materialet.

Vi kan konstatera att det är en jämn fördelning mellan Rhen- 
ländsk och i huvudsak Nord- men till viss del Östtysk keramik 
bland den proveniensbestämda delen av materialet. Som synes är 
också en stor del obestämd. Detta beror dels på att det inte varit 
möjligt att bestämma alla skärvor, dels på att författaren inte oku- 
lärt besiktigat alla material. Att andelen Rhenländsk keramik är 
relativt lägre än andra analyserade platser har dels en kronologisk 
förklaring. Det eftermedeltida stengodset från ett antal platser som 
analyserats i Sverige härrör i huvudsak från Rhenlandet medan 
medeltiden ger en mer komplex bild av det geografiska upptag
ningsområdet (se Bäck 1997, 2000a, 2000b, 2001, 2003a, 2005, 
manuskript 1, manuskript 2, manuskript 3; Bäck, Johannessen & 
Nordström 2005). Då nya Luleå skapas 1621 och definitivt etable
ras 1649 innebär detta att en stor del av den efterreformatoriska 
keramiken avsatts på denna plats istället för i kyrkstaden. Obser
vera dock att Gammelstaden fortsatt att leva och det hittas också 
eftermedeltida keramik vid arkeologiska undersökningar här. Den
na korologiska förklaring är i huvudsak endast giltig för Luleå vad 
gäller det här analyserade materialet men bilden skulle sannolikt
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Figur 27. Diagram över stengodsets proveniens i Nederluleå, fördelat på stör
re geografiska produktionsområden. Observera att detta är det samlade ma
terialet från både prästgården och kyrkstaden.

vara liknande för några av de andra kyrkstäderna vid en jämförel
se. Det är också viktigt att påpeka att allt Rhenländskt gods i Lu
leå inte härrör från den efterreformatoriska tiden utan även före
kommer i medeltida kontexter.

Den kronologiska bilden understryker det faktum att en stor del 
(två tredjedelar) av materialet från Luleå, men även i sammanställ
ningen från övriga platser i diagrammet nedan, kan föras till medel
tiden och reformationen. Här är det på sin plats att påminna om 
osäkerheten i dateringen för en del av materialet. Framförallt rör det 
sig om keramik som balanserar mellan senmedeltid och reformato
risk tid. Av de undersökta platserna sticker Kyrkesviken ut kronolo
giskt, dels genom den tidiga dateringen och att det endast förekom
mer protostengods som kan dateras till, i huvudsak, 1200-tal, dels 
genom avsaknaden av stengods från senare perioder. Övriga platser 
med tyngdpunkter i senmedeltid är; S:t Olofs hamn, Bjärtrå fäste, 
Faxeholm, Vall, Gamla kyrkbyn i Piteå, prästgården i Luleå samt i 
viss mån kyrkstaden i Luleå. Från ett par andra platser (Styresholm, 
Kyrkudden i Hietaniemi) är bilden likaledes entydigt medeltida men 
materialet är för litet för att dess utsago ska ha någon statistisk rele
vans. Av den medeltida keramik som har besiktigats okulärt i denna
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Figur 28. En mycket grov och övergripande kronologisk indelning av sten
godset i Nederluleå visar att det finns en klar tyngdpunkt i materialet till 
1400-talet och första hälften av 1500-talet. Detta förstärker bilden av i första 
band prästgårdens interregionala kontaktnät och betydelse för regionen un
der senmedeltiden.

analys finns en kronologisk tyngdpunkt i 1400-tal. Beaktar man dä
remot stengodsmaterialet från samtliga undersökta platser i Norr
land resulterar detta i en förskjutning bakåt i tiden vad gäller den 
kronologiska spännvidden. Genom protostengodset (och även andra 
fyndkategorier) är 1200-talet (sannolikt dess senare del eller t.o.m. 
möjligen 1300-tal) representerat i Kyrkesviken och Vall. Sammanta
get rör det sig emellertid endast om två eller maximalt tre kärl från 
dessa två platser. Det samlade keramikmaterialet från alla platser i 
undersökningen visar en klar tyngdpunkt i perioden från 1300-ta- 
lets första hälft eller mitt, fram till 1400-talets senare del. Myntfyn
den från samma platser understryker den kronologiska tidställning
en i fyndmaterialet (Grundberg 2006:165ff).

Vad gäller kärlens funktion är materialet från prästgården i Lu
leå för litet för att några egentliga slutsatser skall kunna dras. Ob
servera att de funktionstyper som representerar sex procent i dia
grammet endast utgörs av ett kärl per kategori. Oavsett detta finns 
dock en antydan om att stengodset från denna prästgårdsmiljö i 
huvudsak hör till det dukade bordets kontext.

Inte mindre än 173 skärvor stengodskeramik har kunnat re
gistreras utifrån de 18 platser i Norrland som ingår i studien. Från
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Ceremoni

Figur 29. Diagram över stengodskärlens funktion i Nederluleå.

> Figur 30. Tabell över stengods från arkeologiska undersökningar i Norr
land. I denna sammanställning bar inte de norrländska kyrkorna beaktats 
och inte heller den enda norrländska medeltidsstaden Gävle. Grunden till ta
bellen är hämtad från en sammanställning i Elfwendahl & Grundberg 2000. 
Förutom den identifiering av keramiken från Nederluleå som gjorts i sam
band med denna artikel har uppgifterna om stengodsförekomst och typ häm
tats från; Broberg 1996; Bäck 2003b; Ekman 1996; Grundberg 2002, 2006; 
Mogren 2000; Olausson 1985; Ramqvist 1998; Wallerström 1995).

Figur 31. Diagram över fördelningen av olika typer av stengods från norr
ländska undersökningsplatser. Observera att denna fördelning inte baseras på 
antal kärl utan antal fragment. Anledningen till detta är att materialen inte 
varit tillgängliga för bedömning av antalet kärl.
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Sum
ma

S:t
Olofs
hamn

Kviss-
le

kapell

Bjärtrå
fäste

Sty-
res-

holm

Kyr-
kesvi-

ken

Faxe-
holm

Bure
klos

ter

S.t
Olofs

hamn,
Dakön

Kyrk-
läg-
dan

Vall Björ
ka

Protos-
tengods

45 43 2

Siegburg 52 10 1 12 1 21

Nie-
dersach-
sen/Hes-
sen

17 3 4

Sachsen/
Walden
burg

8 i 3

Raeren 7 1 1 4

Wester
wald

5 1

Rhen
landet

10 4

Obe
stämd
prove
niens

29 3 1 1 8

Summa 173 18 3 12 i 43 8 0 1 0 39 0

Summa
Siegburg i
Niedersach
sen/Hessen

10

Sachsen/Wal
denburg

2

Raeren 1
Westerwald 4
Rhenlandet 6
Obestämd
proveniens

13

Rhenlandet 12
Nord-/Öst-
tyskland

12

Obestämd
proveniens

13

1400-1550 17
1550-1680 5

1600-1700-tal 4

Ceremoni 1

Bord 11
Emballage 1
Medicin/
krydd/parfym

1

Obestämd 4

Arnäs
back

en

Gene Lax-
hol
men

Kyrkud- 
den Hie
taniemi

G:a
kyrk

byn
Piteå

Gammel
staden
Luleå

Präst
går
den

Luleå

Protos-
tengods
Siegburg 6 1

Nie-
dersach-
sen/Hes-
sen

10

Sachsen/
Walden
burg

2 2

Raeren 1

Wester
wald

2 2

Rhen
landet

4 2

Obe
stämd
prove
niens

1 2 13

Summa 0 0 0 3 8 19 18



Norrbotten finns material från fem platser, vidare Ångermanland 
fem, Hälsingland tre, Medelpad två och från Gästrikland, Jämt
land respektive Västerbotten ett undersökningsmaterial från vart
dera landskapet. Från sex av undersökningsplatserna saknades 
stengods (Bure kloster, Kyrklägdan, Björka, Arnäsbacken, Gene 
och Laxholmen). De största enskilda materialen härrör från un
dersökningarna i Kyrkesviken, Ångermanland (43 skärvor) tätt 
följd materialet från undersökningarna av prästgården Vall i Gäst
rikland (39 skärvor). Här är det mycket viktigt att poängtera att 
samtliga 43 skärvor i Kyrkesviken förefaller komma från samma 
kärl. Kort sagt är det sannolikt så att det finns fler kärl från de öv
riga platserna med en något större mängd stengods.

Till denna andra grupp av platser där något större mängder 
stengods hittats kan vi räkna kyrkstaden i Luleå (19 skärvor), 
prästgården i Luleå (18 skärvor) samt S:t Olofs hamn i Selånger, 
Medelpad (18 skärvor). Övriga undersökningsplatser har renderat 
mindre mängder stengods. En viktig källkritisk aspekt i samman
hanget är att de undersökta ytorna respektive grävmetoderna skil
jer sig betydligt mellan de olika undersökningsområdena.

Det tydligaste resultatet av denna sammanfattande statistik är 
emellertid den uttalat kyrkliga prägeln på de platser vilka uppvisar 
de största mängderna stengods. Anmärkningsvärt är att den störs
ta mängden härrör från Kyrkesviken vilket är en plats som inte fö
refaller ha ingått i en fast sockenorganisation utan kanske snarare 
representerar en privatkyrklig miljö (Grundberg 2006:95). I an
slutning till denna slutsats kan vi understryka det faktum att två av 
de därpå större materialen är kontextuellt knutna till prästgårds- 
miljöer. Vi kan således börja ana en klar korrelation mellan ”pri- 
vatkyrkliga” platser och större mängder importerat stengods (till 
saken hör att det från dessa platser även finns andra typer av im
portkeramik som inte kommer att beröras här men som ytterliga
re förstärker bilden). Det förefaller som att vi finner de största 
mängderna importerat gods hos enskilda individer inom den kyrk
liga organisationen eller personer i en entreprenörsroll där kyrkli
ga förtecken förenas med ekonomiska/politiska intressen på ett
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mer avslöjande sätt. Det bör dock påpekas att Bjärtå fäste i Ång
ermanland är den plats som hyser den största mängden keramik 
om man beaktar alla importgodstyper (Grundberg 2006:77; Elf- 
wendahl & Grundberg 2000:12f.). Bjärtrå fäste betraktas som en 
kungsgårdsbefästning (Grundberg 2006:81f.).

Om man jämför andelen Nordtyskt och Rhenländskt stengods 
från respektive Luleå med det samlade materialet från de norr
ländska undersökningarna ser vi att den relativa mängden Nord
tyskt gods är större i Luleå. Det gömmer sig emellertid två möjliga 
felkällor bakom denna olikhet. Dels har inte hela det norrländska 
materialet besiktigats okulärt av författaren, dels går det inte att 
bedöma hur stor andel av gruppen protostengods som har en 
Nordtysk proveniens utan tunnslip och möjligen kemiska analyser. 
Om, låt oss säga, häften av keramiken definierad som protosten
gods härrör från de Nordtyska produktionsplatserna innebär det 
att den relativa fördelningen Rhenländskt - Nordtyskt stengods 
ligger betydligt närmare den bild som materialet från Luleå ger. På 
detta sätt avspeglar de norrländska keramikprofilerna, vad gäller 
stengodset, den från Mälardalsområdet (se Bäck 1997, 2000a, 
2000b). Vi bör komma ihåg att det medeltida stengodset från norr
ländska fyndplatser i huvudsak kan dateras till en period vilken 
kan betraktas som ett övergångsskede från en, under 1300-talet, 
dominerande eller åtminstone likvärdig Nordtysk - Rhenländsk 
import till en markant förskjutning mot en mer omfattande Rhen
ländsk import (Bäck 2000b). Längre fram i 1400-talet kom de 
Rhenländska produkterna att totalt dominera marknaden.

Slutligen ska sägas att denna undersökning kan betraktas som 
ytterligare ett litet steg på vägen att bygga upp ett referensmateri
al för kunskapen om människors materiella kultur från medeltiden 
och den efterreformatoriska epoken (se Bergold & Bäck 2006; 
Bäck 1997, 2000a, 2000b, 2001, 2003a, 2005; Bäck, Johannessen 
& Nordström 2005, Bäck i manuskript 1-3). Perioden efter 
1700-talets mitt är särskilt dåligt undersökt och det finns fortfa
rande stora luckor i vår kunskap om hushållskeramiken från den
na tid i samhällets olika sociala miljöer.
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Denna bok utgår ifrån en arkeologisk uńckjfsokning 
på Nedcrlulcå prästgårds mark och ftandlar oån re- 
lationcnmellai^Drastgården och kyrkstaden Luleå 

vi kalla kyrkstaden för en ur- 
Hr det så att de tidigaste urbanise- 
■igen uppfylls av prästgården?


