Fornlämningen Luleå Gammelstad
De äldsta spåren från de arkeologiska undersökningarna inom
Nederluleå socken Raä 330:1.

Maria Aili Törmä

Handledare: Peter Holmblad
Ht 2012
Examensarbete, 15 hp
Kandidatuppsats i arkeologi, 15 hp
Institutionen för idé- och samhällsstudier
Umeå Universitet

Abstract
This essay will examine the archaeological investigations conducted by Norrbottens museum
from the late 1960s to the present day. The intent is to investigate whether the assumption that
the establishment of Luleå Gammelstad came due to economical circumstances, such as a
market existing here, is supported by the archaeological finds. It will also try to examine the
medieval finds, analyse them and determine when the first activities on the site took place and
what they were. The majority of the investigations resulted in finds that could only be given a
wide relative dating, based on various lead artefacts, and was thus not included in this essay
since they only provide information of the period after 1621 and therefore cannot answer the
questions asked here. The analysis consists of 20 radiocarbon datings taken from a distinct
context - a necessity to make a valid analysis. The samples were taken from soot layers,
hearths, tree residue, post holes and pits (storage- or waste-). By examining the datings’
relation to each other and the other finds, a division into phases was developed. This provides
a better view of the site's development, where the soot layers seem to be the earliest of the
finds. The conclusion is that the soot layers were produced by humans, possibly to create
fields for grazing, the church being built after this had occurred. The other medieval finds
indicate that humans were only seasonal inhabitants of the site. No clear indications of
Medieval production – trading of goods on the given site were found.
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Inledning

Bild 1. Flygfoto över Gammelstad kyrkstad, taget 1988. Vägen nere till höger mot
Stadsön. Stadsarkivet Luleå Kommun, acc.nr: 1982:9059

Vad är Gammelstad?
Dagens Gammelstad är en egen postort med 4963 invånare (2011. Luleå Kommun) som
ligger ca 11 km inåt landet från centrala Luleå och består av ett antal bostadsområden
närmare Luleå älv och Gammelstads kyrkstad, en del av UNESCOs världsarv. I
fortsättningen kommer jag att hänvisa till kyrkstaden som Gammelstad eller Luleå
Gammelstad, då det är detta område som behandlas i uppsatsen. Gammelstad kyrkstad
är den största bevarade kyrkstaden i norra Norrland med sina 408 stugor och är den
enda som har varit både kyrkstad och borgarstad. Med följande motivering togs
Gammelstads kyrkstad med på världsarvslistan år 1996:

”Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra
Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering
till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.”

Idag är Gammelstads medeltidskyrka sockenkyrka för Nederluleå socken men fram till
1831 omfattade socknen även dagens Överluleå socken (för nuvarande utbredning se
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Karta 1. Norrbottens län. Till vänster Nederluleå socken. Till höger Överluleå
socken.

Karta 1), och under 1300-talet sträckte området sig från Skanderna till kusten och gick
längs Kalix-, Råne- och Lule älv.
Varför Gammelstad?
Jag valde Gammelstad som geografisk avgränsning då jag som infödd lulebo ville ha en
lokal anknytning till min uppsats, och när jag har ett område som detta runt knuten
underlättade det tillgängligheten till materialet. Under hela min uppväxt har
Gammelstad figurerat i skolan och på fritiden, mest som världsarv och genom Hägnans
friluftsmuseum som ligger på prästgårdens gamla ägor intill kyrkbyn. I samråd med
arkeologerna Nils Harnesk, Lars Backman och Åsa Lindgren samt dåvarande
avdelningschef Olle Mattsson på Norrbottens Museum bestämdes det att jag skulle ta
mig an undersökningarna som utförts i Gammelstad och göra en stadsarkeologisk syntes
utifrån dess resultat. Mitt arbete kommer att vara museets personal behjälpligt såtillvida
att det utgör en översikt över hur man har undersökt platsen samt vilka fynd man gjort i
olika områden. Med hjälp av en sådan översikt och sammanställning kan man sedan se
vilka områden som verkar intressanta för vidare undersökningar.

Norrbottens Museum och andra aktörer har sedan 1968 genomfört ett stort antal
undersökningar i Luleå Gammelstad. Det stora flertalet av dessa drygt 130
undersökningar har varit småskaliga och kan närmast sägas ha utgjort nålstick i
fornlämningen. Samband, mönster och kontexter har varit svåra att se på grund av
småskaligheten. Ett led i den fortsatta kunskapsuppbyggnaden i Gammelstad har därför
varit att åstadkomma översikter. Som ett steg i denna strävan har Norrbottens Museum
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bland annat upprättat ett stadsarkeologiskt register: stads-GIS. Nästa steg är att göra en
forsknings- och kunskapsöversikt, vilket denna uppsats kommer att bli en del av.
Uppsatsen avgränsas geografiskt till fornlämningen Raä Nederluleå 330:1 samt
huvudsakligen till de undersökningar som gett något mätbart resultat enligt kriterier som
kommer behandlas i metodkapitlet. I en ansträngning att inte överskrida
tidsbegränsningen för arbetet har jag medvetet valt att endast fokusera på området som
faller inom fornlämningsområdet Raä 330:1, en avgränsning som medför att
fornlämningar som prästgården (Raä 593), medeltidskyrkan samt det förmodade läget
för den gamla hamnen i Gammelstadsvikens tidigare strandlinje inte tas med (i närheten
av nuvarande friluftsmuseet Hägnan, norr om Kyrkstaden).

Karta 2. Luleå Gammelstad i förhållande till omgivningen.

En historisk och topografisk bakgrund över Luleå Gammelstad
De högst belägna delarna av Gammelstad ligger på en nivå av ca 20 m.ö.h. Det innebär
att redan runt år 0 stack det upp en liten ö här. De centrala delarna av
fornlämningsområdet, de närmast kyrkan och de högst belägna delarna av den tidigare
ön, var dock troligen inte tillgängliga för nyttjande i någon större grad förrän tidigast
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500-tal då vattnet blottat marken (Lundholm & Nyström 1992:106; Muntligt Nils
Harnesk, Norrbottens Museum). Området ligger ca 11 km NV från centrala Luleå och
ligger ca 1,4 km från Gammelstadsfjärden och ca 2,4 km från Gammelstadsviken (se
karta 2). Stenkyrkan är uppförd tidigast under 1460-1470-tal, det vill säga senmedeltid,
och enligt tradition ska den ha invigts den 29 juni 1492 (Lundholm & Nyström
1992:105; Wallerström 1995b:38f; Nordberg 1965:67). Det finns dock ett omnämnande
från 1339 av ett kapell i trä som tyvärr inte har lokaliserats arkeologiskt (Bäck 2008:7f;
Lundholm & Nyström 1992:98, 105f; Nordberg 1965:39, 48; Wallerström 1995a:92).
Den nu stående kyrkan är den största medeltida kyrkan norr om Uppsala, något som är
av intresse då det ganska tydligt säger något om platsens betydelse - oavsett betydelsen
var ekonomisk eller religiös. Vid tiden för anläggandet av den medeltida stenkyrkan var
Gammelstadsviken en havsvik som nådde fram till utkanten av den nutida kyrkstaden
(Lundholm & Nyström 1992:181; Bäck 2008:8f).

Ett av de tidigaste omnämnandena i svenskt källmaterial rörande handel från Övre
Norrland återfinns i Stockholms äldsta stadslag från 1200-tal. I detta sammanhang kan
man även nämna det så kallade bottniska handelstvånget som introducerades runt mitten
av 1300-talet och innebar att Stockholm fick monopol på handel med Norrland och
Finland (Nordberg 1965:286).

Kyrkstugebebyggelsen omnämns inte före 1600-talet i arkivaliska källor (Bergling
1964:52). Själv anser Bergling att kyrkstaden först kom till ur nödvändigheten att
närvara längre tid vid reformationens införande (Bergling 1964:366). Luleå fick
stadsprivilegier år 1621 men 28 år senare flyttades staden till sitt nuvarande läge på
grund av uppgrundandet av Gammelstadsviken, som tidigare agerat hamnvatten (Bäck
2008:9, 12ff; Lundholm & Nyström 1992:179ff, 185). Trots att flertalet forskare
argumenterat för att man bör ha bedrivit handel även i tidig tid på markerna runt kyrkan,
har man hittat förvånansvärt få fynd som tydligt kan förknippas med handel eller ens ge
intrycket av att man står på en marknadsplats (Muntligt Lars Backman, Nils Harnesk).
Man vet att Gammelstad fungerat som en marknadsplats under historisk tid, ca 1600-tal
och framåt, men bara för den skull är det vanskligt att säga ”det har varit, så det måste
alltid ha varit” när det saknas fysiska lämningar och alternativa resonemang. Ett sådant
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skulle kunna vara att handlande bönder bodde och hade tillverkning på sina egna gårdar
och bara förde med sig varor till Gammelstad vid marknadstider (Nordberg 1965:284).

Handeln enligt Hoppe
Gunnar Hoppe behandlar handeln i norr under tiden fram till 1600-talets början, 1600talet till 1730-talet, 1730-talet till 1850-talet, samt 1850-talet till 1940 i kapitel efter
samma perioder som jag just nämnt här. När man läser avsnittet för tiden fram till 1600talet kan man se en tabell som talar om att under åren 1560-1563 fördes stora mängder
fisk (torsk och rockor införda i sin tur till Norrbotten från Nordnorska kusten), hudar
och skinn från Norrbotten till Stockholm där de förtullades. Andra vägen fördes främst
"kläde, lärft, vadmal, hampa och bast, lin, spannmål, mjöl och järn" (Hoppe 1945:58).

"Inom Norrbottens kustland drevs handel särskilt vid de platser, som i den tidigare nämnda
överenskommelsen av år 1546 om seglationen på Bottniska viken beskrivas som 'laga hamnar',
nämligen Torneå, Kalix, Luleå och Piteå. De voro ju för övrigt också kyrk- och tingsplatser,
och vid dylika samlingsplatser torde handel regelbundet ha kommit till stånd (Staf 1935, s. 8
f.). De stora avstånden måste emellertid ha gjort det svårt för de många småproducenterna att
avyttra sina varor där, och säkerligen var det redan nu vanligt, att norrbottniska köpmän gåvo
sig ut på handelsresor mellan byarna för att komma i kontakt med producenterna." (Hoppe
1945:58)

Här finns stöd för resonemang att man inte hade en tillverkning av varor i kyrkstaden,
utan att de tillverkades på egna gårdar som sedan besöktes av handelsmän som sedan
förde med sig varorna vidare, och att varorna endast passerade igenom Gammelstad.
Efter 1621 hade borgarna så stora handelsområden att man omöjligt kunde rymma all
handel inom stadens tullstaket, så uppförande av marknadsplatser för varje lappmark
(Jokkmokk i Lule lappmarks fall) 1605 ordnades så att man kunde kontrollera handeln
även om den inte skedde i staden. Även i Kalix fanns det en marknad dit Luleå- och
Torneåborgarna tog sig från mitten av 1660-talet (Hoppe 1945:80f). Landsköp verkar ha
förekommit in på första hälften av 1700-talet som, trots sin illegala status, var
nödvändig på grund av böndernas långa väg till en stad (alternativt att borgarna försökte
smita tull och åkte ut till gårdarna ändå) (Hoppe 1945:81).
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Syfte
Syftet med uppsatsen är att fortsätta uppbyggnaden av ett kunskapsunderlag för den
fortsatta forskningen och kunskapsuppbyggnaden om fornlämningen Gammelstad.
Denna påbörjade översikt behövs för att på sikt kunna skapa en helhetsbild av de
omkring 130 undersökningarna, vilka till största del utgjorts av småskaliga och
svårtolkade schaktövervakningar. Utifrån denna översikt kanske jag kan ge nya vinklar
och synsätt bland annat på när platsen tas i anspråk och hur den utvecklats. Denna
översikt kommer att på sikt troligen bli ett viktigt instrument för Norrbottens museum
och andra institutioner i den fortsatta kunskapsuppbyggnaden om Gammelstad.

Frågeställningar
För att rama in och avgränsa det, trots allt, stora material jag haft att arbeta med har jag i
samråd med arkeologerna på museet tagit fram följande huvudsakliga frågeställningar:
• Vad säger det medeltida arkeologiska materialet om Gammelstad?
• När och i vilket sammanhang togs platsen i anspråk för bebyggelse?
• Vilka indikationer finns på att Gammelstad kan ha nyttjats som handelsplats och
hantverksplats i äldre tid?

Dessa är relevanta såtillvida att man hittills inte kunnat bilda sig en tydlig uppfattning
om platsens tidigaste historia och platsens utveckling över tid, sett i relation till det
arkeologiska materialet. Det är främst de historiska källorna som står till buds och
förhoppningsvis kommer detta arbete att hjälpa fylla i vissa luckor med hjälp av
arkeologin.
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Teori & Metod

Bild 2. Luleå - gamla och nya staden. Bild ur E Dahlbergs "Suecia Antiqua" Tid: 1700. Texten
lyder: ”LULEÅ, gamla och nya staden. På öfre bilden namngifvas: till vänster vägen till
Lappland och vägen söderut, till höger vägen norrut, därtill ängs- och kärrmarker (prata och
paludes). På nedre bilden: Lule älf, hamnen (portus) och Bottniska viken samt af stadens
byggnader rådhuset.” Stadsarkivet Luleå Kommun, acc.nr: 1982:8330

Teoretisk bakgrund
Medeltidsarkeologin varierar från land till land utifrån dess förhistoriska förutsättningar,
här i Sverige och Skandinavien räknar vi till exempel medeltidens början från ca 1050
eKr medan man i södra Europa räknar romarrikets fall under 400-talet eKr för
detsamma. Trots dessa skillnader kan medeltidsarkeologer dock enas om
huvuduppgifterna för disciplinen: att studera en gången period med hjälp av ett flertal
källor, därav dokument och avbildningar förutom materiella lämningar (GrahamCampbell & Valor 2007a:19). Det är inom detta arkeologiska område denna uppsats
faller. Angående centralplatsernas betydelse i sin omgivning finner vi följande:
”The proto-urban site was a place with several central functions, not all of which are visible in the
archaeological record; it was a political and religious (or church) centre, the site of regular marketactivity and, as of the tenth century, it often had coinage rights...The urban site did not exist
independently of its surroundings. It was, in the first place, the top of a hierarchical settlement
structure, resting on the settlements of its rural hinterland; it regulated the relationships between
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centre and periphery in a territory that was geographically delimited, or connected by a roadsystem.” (Graham-Campbell & Valor 2007a:149f)

Dessa kriterier, om man så vill, för en centralplats kan anses stämma in på vår plats
kanske främst tiden för, och efter, stadsrättigheterna. I övrigt anses en centralplats vara
ett centrum med stor ekonomisk, social, politisk och religiös roll där människor
samlades för till exempel ting, religiösa ceremonier, marknad. I förlängningen kom
vikingatida centralplatser i Sverige att bilda de första städerna. Som en bakgrund till
Luleå Gammelstad använder jag Riksantikvarieämbetets projektrapport
Medeltidsstaden, där man ställt upp följande kategorier av funktioner en stad ska ha
enligt dem. Här gäller det att komma ihåg tidsaspekten, eftersom de tre nedannämnda
kriterierna inte nödvändigtvis behöver sammanfalla samtidigt (Medeltidsstaden 1
1976:9f):

FUNKTIONELLA. Beskriver en orts inre funktioner samt dess förhållande till
dess omgivning och andra orter. Sätts in i ett större rumsligt system.

TOPOGRAFISKA. Gör det möjligt att beskriva ortens morfologi: tätbebyggelse
eller inte; bebyggelsestruktur; olika institutioner representerade; närvaro av
stadsmur/-vall och gatunät; bebyggelsens karaktär/typ med flera.

INRE RÄTTSLIGT-ADMINISTRATIVA. Ortens egen juridiska ställning som
stadsprivilegier, stadslag, råd, borgmästare, eget sigill med mera.

Innan jag här går in på de historiska hypoteser kring kyrkstadsetableringen som
återfinns i litteraturen vill jag börja med Berglings definition av kyrkstad jämfört med
kyrkby:
”Kyrkstad avser endast de klungor av hus, 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)

I Kyrkstaden i övre Norrland (1964) anger Bergling följande tre hypoteser avseende en
kyrkstads uppkomst: kyrkstaden är medeltida och kom till samtidigt som
sockenkyrkorna; kyrkstadens uppkomst hänger samman med reformationens införande
14

av nya krav på närvaro; kyrkstaden är medeltida med en funktionsförskjutning från
marknad/handel till kyrklig (Bergling 1964:367; Bäck 2008:12, 16, 18). I allmänhet
gäller det för kyrkstädernas utbredning i Sverige att den är knuten till Norrbotten och
Västerbotten, med en sydgräns genom mellersta Ångermanland och norra Jämtland och
huvudkoncentrationen kring kusten (Bergling 1964:47f). Enligt Bergling (1964) var
kyrkan i en socken välplacerad i förhållande till de bebyggda delarna. Trots
kustsocknens stora yta hade endast hälften av kyrkobesökarna mindre än 16km till sin
sockenkyrka och tre fjärdedelar mindre än 3 mil år 1600 - ett förhållande han inte anser
har ändrats (Bergling 1964:60). Kyrkstadsområdena längs kusten ligger ofta på mark
som antingen nyttjades av kyrkan eller som avsöndrats från sådan mark (Bergling
1964:65). En granskning av historiska källor visar att rätten att bygga och äga en
kyrkstuga och tomt endast gällt hemmansägare i socknen fram till år 1817. Kyrkstugan
(samt tillhörande bod och stall) var bunden till hemmanet och följde det vid försäljning
och arvsskiften (Bergling 1964:75). Kyrkstugan och kyrkstadens huvudsakliga uppgift
var att uppfylla sockenbornas behov av övernattning vid kyrkan, ett behov som kan
bottna i olika orsaker, som till exempel krav på regelbunden närvaro vid kyrkan för
religiösa tillkomster, ting, uppbörd och marknad (Bergling 1964:41).

Wallerström (1995a:59ff) skriver att ”tillkomsten av stenkyrkor förutsätter en stabil
samhällsorganisation och en väl etablerad kristenhet” samt att de medeltida
stenkyrkorna placerades centralt i bygden de ingick i. Wallerström undersöker även
kyrkornas belägenhet i förhållande till storbyarna i dess närhet. För Luleå Gammelstad
finner han att storbyarna ligger i bebyggelsens periferi medan kyrkan befinner sig i
bebyggelsens centrum vid älvmynningen (Wallerström 1995a:61). Storbyarna är i detta
resonemang Alvik, Ersnäs, Antnäs, Sunderbyn, Brändön, Persön, Råneå, Prästholm och
Jämtön (Wallerström 1995a:60 - fig. 12). Som det nämns under avsnitten Vad är
Gammelstad? och En historisk och topografisk bakgrund över Luleå Gammelstad i
denna uppsats var Nederluleå kyrka sockenkyrka för en vidsträckt socken: den
omfattade området kring Luleå älvdal, från Lapplandsfjällen ned till kusten vid Luleå.
Stenkyrkan kan hänföras till sent 1400-tal, men teorier om en tidigare träkyrka finns.

Det finns kunskapsluckor rörande Luleå Gammelstads äldre faser. Man vet till exempel
inte hur området i kyrkans närhet såg ut under medeltiden eller vad som föregick
15

kyrkan. Fanns här en hamnplats innan kyrkan? En handelsplats? En bosättning? Detta är
några aspekter av Norrbottens Museums arbetsuppgifter i området, och även något jag
försöker ta reda på i och med detta arbete. Ett nära exempel på en liknande plats är
Gamla Kyrkbyn i Piteå används ofta, och även här, i jämförelse med Luleå
Gammelstad. Det finns andra kyrkstäder i Norrland som kan fungera i samma kapacitet,
men för denna uppsats bedömdes det som ett för omfattande material. Kyrkstäder i
Lappland finns också, men Bergling (1964) redovisar tydligt skillnader mellan
kyrkstäder i kustland och i lappmark, så även dessa har räknats bort här. För att
förtydliga för läsaren ska jag nu definiera hur jag använt begreppen hantverksplats,
handelsplats och marknadsplats i min uppsats. Detta för att reda ut de hårfina
skillnaderna, speciellt i de två senare fallen, och för att undvika missförstånd.
• Hantverksplats: en plats eller område där man tillverkat produkter, antingen för
eget bruk eller för försäljning.
• Handelsplats: ett begränsat område inom vilket man kan handla varor. Historiskt
ofta knutpunkt för marin transport.
• Marknadsplats: En plats där varor och tjänster utbyts. Ofta tillfälliga och bestående
av stånd och inte butiker.
Källmaterial & metod
Det empiriska materialet består i huvudsak av de arkeologiska rapporter som blivit
resultatet av det dryga hundratalet undersökningarna. Dessa rapporter är till stor del
detaljerade, med bra beskrivningar om var och vad man funnit och med kompletterande
ritningar. De äldre, med vissa nyare undantag, når inte alltid upp till samma standard
och i flera fall är det omöjligt att uttyda till exempel var i en profil ett prov tagits, om
provet bestod av kol eller trä eller något annat, eller var ett mynt hittats. Detta gäller
främst de fall då rapporten skrivits ett par år efter utredningen skett och ofta av någon
som inte var medverkande. Vikten av att föra detaljerade och noggranna anteckningar i
fält samt att tydligt förklara både i ord och i bild stod fort väldigt klart för mig.
Materialet omfattas även av övrig litteratur som berört Gammelstad samt kartstudier i
GIS. I det senare omfattas även det stads-GIS som Norrbottens museum upprättat. Här
ingår viss litteratur om Gamla Kyrkbyn.
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Uppsatsen avgränsades som tidigare sagt geografiskt till fornlämningen Raä Nederluleå
330:1 samt huvudsakligen till de undersökningar som gett något mätbart och
identifierbart kontextuellt resultat enligt utvalda kriterier: spår av metallhantverk och
fiske på plats samt intakt kulturlager, ej recent (se även bilaga 1). För att hålla mig inom
det utvalda fornlämningsområdet var jag tvungen att välja bort vissa andra lämningar
som föll utanför: prästgården Raä 593 belägen norr om Gammelstads kyrkstad
(nuvarande friluftsmuseet Hägnan); Nederluleå kyrka, trots sitt läge innanför
områdesgränsen; samt den troliga platsen för stadens hamnläge som kan ses på Bild 2
ovan. Anledningarna till att jag valde att inte behandla dessa platser i denna uppsats är
dels att materialet skulle blivit så pass omfattande att jag omöjligt kunnat producera en
komplett uppsats inom utsatt tid, dels att andra redan har behandlat platserna och jag
anser mig inte i detta läge kunna bidra med några nya rön. För prästgården hänvisar jag
till Mathias Bäcks Prästgården och staden (2008), där han diskuterar resultaten av en
arkeologisk undersökning på platsen för prästgården samt relationen mellan densamma
och den medeltida kyrkstaden. Kyrkan var från början planerad att ingå, då man gjort en
undersökning inuti kyrkan 1969-70 vilken gav intressanta resultat, men uteslöts efter en
ordentlig genomläsning av rapporten då det uppdagades att dokumentationen av
resultaten var minst sagt undermålig. Det bör även tilläggas att rapporten skrevs 1992,
alltså 22 år efter undersökningen avslutats, och rapportförfattaren fått förlita sig på
enstaka dagboksanteckningar och erinranden av en man som medverkade i
undersökningen. Inte ens alla fynd fanns att hitta fysiskt trots att de fanns på fyndlistan.

Metod
Vad säger det medeltida arkeologiska materialet om Gammelstad?
Material som kan dateras till medeltid via medeltida ledartefakter eller C14-dateringar
ska identifieras i undersökningsrapporterna. Dessa observationer ska genomgå en
källkritisk granskning och därefter ska deras rumsliga, kronologiska, morfologiska,
funktionella egenskaper bedömas inom ramen för en bredare bebyggelsehistorisk
analys. Observationerna kan tolkas i termer av särskilda faser av mänsklig aktivitet som
ska arbetas fram under arbetets gång i en tabelldatabas och slutligen framställas i en
fasindelning.
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När och i vilket sammanhang togs platsen i anspråk för bebyggelse?
Resultaten av genomgång och granskning av materialet i tidigare led granskas
ytterligare, denna gång i förhållande till varandra samt utifrån den fasindelning som
börjat ta form. Med hjälp av spridningskartor i ArcMap sätts materialet i ett större
visuellt sammanhang som underlättar tolkningar. Analyser av eventuella mönster i det
sammantagna materialet kommer även användas för tolkning.

Vilka indikationer finns på att Gammelstad kan ha nyttjats som handelsplats och
hantverksplats i äldre tid?
Fyndmaterial från undersökningarna granskas och värderas utifrån förvalda kategorier,
till exempel intakta kulturlager, daterbart material, fyndkategorier så som exempelvis
tegel-, keramik-, fajans-, metallhantverksförekomster i materialet med mera. Vidare
kommer sammanställningen (tabelldatabasen) att fungera som utgångspunkt för en
komparativ analys och diskussion, där även en kortare jämförelse med Gamla Kyrkbyn,
Piteå, kommer in, samt analys av relevanta kartor och GIS och rapportdatabasen.

Mitt mål med fasindelningen som kommer att växa fram är endast att försöka göra en
indelning av lämningarna för att kunna belysa utvecklingen från orörd mark till den
framväxande staden och slutligen fram till stadsflytten till Nya Luleå närmare kusten
1649, och till sist i stort återgick till att vara kyrkstad när den Stora Sockenbron i
Gammelstadsviken rasade år 1736 och aldrig återuppfördes (Lundholm & Nyström
1992:100). I princip all tid kommer spenderas i Norrbottens museums lokaler på
Björkskatan i Luleå, där jag har möjligheten att arbeta med rapporterna och ArcMap
med möjlighet att få hjälp av personalen. Jag har även tillgång till biblioteket
Norrbottens Minne för en del av litteraturen. Efter att materialet retts ut och
fasindelningen ritats upp kan man gå vidare med tolkning av resultaten, och detta
kommer att behandlas i resultatdelen.
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Resultat

Bild 3. Framlänningsvägen mot kyrkan. Stadsarkivet Luleå Kommun, acc.nr: 1982:8691

Genomgång av materialet
Efter en översiktlig genomgång av de samlade rapporterna i stads-GISet kunde jag göra
en grov rensning: jag valde, utifrån mina frågeställningar, att inte inkludera resultat som
saknade intakta kulturlager eller hade annan likaledes otydlig kontext/anläggning samt
att utesluta anläggningar som givits alltför recenta dateringar, då dessa inte kunde bidra
till att besvara frågeställningen som är riktad åt en äldre användningsperiod än
1800-1900 tal. Detta gav mig en mer hanterlig samling att arbeta med - ett 50-tal poster
istället för över 200. Nu kunde jag gå till varje rapport och djupare bedöma om de
framkomna anläggningarna kunde bistå frågeställningen under en närmare granskning.
Genom att läsa igenom varje rapport i sitt original kunde jag få en bättre bild av vad
som framkommit och vad som blivit daterat. På detta vis var det enklare att se huruvida
mitt första urval kunde avgränsas ytterligare.

Under tiden jag läste igenom rapporterna framgick det tydligt att många
undersökningsområden hade en gemensam nämnare, nämligen de tunna sotlinser och
brandlager som påträffats direkt ovanpå orörda geologiska lager över hela Gammelstad.
De flesta av dessa sotiga lager provtogs i samband med den aktuella undersökningen
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och på grund av detta förekommer sådana C14-dateringar i större antal än prover tagna i
andra kontexter, något som skapar en obalans i representativiteten för den fasindelning
jag arbetat fram utifrån de till slut 20 C14-dateringar jag bedömde tolkningssäkra nog
för att ingå (Fig. 2 & 3). Varje utvald datering är markerad på spridningskartorna med
en stjärna, men endast på denna är ID-nummer inlagda på grund av tekniska och
tidsmässiga problem.

Fig 1. Karta med de utvalda C14-dateringarna utmärkta samt med ID-nr
som korrelerar med tabellen i Fig 2.

Kartor
Kartmaterialet som nämns gäller främst jämförelser mellan 1817 års karta och 1645 års
karta, varav den förstnämnda är mer detaljerad då den även har byggnader inritade,
något den äldre kartan saknar. Den äldre kartan har istället betydelse då man tittat på
huruvida en lämning befunnit sig inom dåvarande bebyggelsegräns (i detta fall
stadsgränsen) i samband med utgrävning och rapportskrivning. Bilaga 2 innehåller
representationer av båda dessa kartor samt ett modernt ortofoto. Alla tre visar
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fornlämningens utbredning och har markeringar för att visa hur de utvalda C14dateringarna ligger i förhållande till varandra (Fig.1 & 3 samt Bilaga 2 s. 29ff).

Det arkeologiska källmaterialet
Undersökningarnas
resultat har till stor del
utgjorts av recenta fynd
samt fynd som kan
dateras till 1700-1800 tal i
form av glas, kritpipor,
modernare tegel,
fajansbitar, mynt, med
mera. Denna typ av
föremål eller ledartefakter
kan endast ge en datering
av ett större sammanhang
och ge en fingervisning
om tidsaspekten för
användningsperioden. En
överväldigande mängd av
sådana dateringar sträcker
sig

över

flera

århundranden (ett
exempel på en sådan är en
relativ datering till
1600-1900-tal. För fler
exempel, se Bilaga 1), och Fig 2. Tabell med samtliga C14-dateringar med kontext och daterat
ett sådant material visade

material.

sig snabbt otympligt att handskas med. Jag strävade till att börja med efter att arbeta
med alla lämningar, både C14-daterade och relativt daterade, men jag insåg efter en tid
att jag aldrig skulle hinna. Istället fokuserade jag mig på C14-dateringarna. Då de flesta
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anläggningar där man fått en säkert daterad kontext var avfallsgropar, sotlinser och
enstaka härdar eller stolphål har eventuella lösfynd kunnat styra in en tolkning på en
viss del av intervallet. Det är detta arbetssätt som har använts vid framtagningen av
fasindelningen (Fig 4).
De äldsta dateringarna härrör från romersk järnålder och framåt till 1200-tal, men den
tidigaste är en felkälla och har uteslutits i detta sammanhang och i rapportens tolkning
(Fig 2). Kolprovet ifråga var taget ur en mindre sotlins utan synlig anläggning och kan
härröra från vad som helst då vattnet inte hade sjunkit undan vid den tiden, utan marken
som nu utgör centrala Gammelstad - där provet togs - låg under ytan och kan rimligtvis
inte ha blivit bränd (Nbm dnr 640-1994). På denna grund uteslöts detta prov, både av
utgrävningsledaren och av denna uppsats författare.

Som jag nämnde ovan har det
förekommit mynt av olika slag och
ålder bland fyndmaterialet. De
flesta framkom under
undersökningen 1969-70 inuti
kyrkan (Nbm 362-1992) som tyvärr
inte utfördes på ett sådant sätt man
kunde ha önskat. Detta var vad man
hittade: 2 timrade gravkammare, 2
gravkammare i tegel (oklart om de
var sammanbyggda), 2 gravar samt
en kista (0,4x1m enl ritning). Mynt
framkom i två av gravkamrarna,
men ingen placering av dem gör att
man inte kan säga något om
Fig. 3. Tabell över C14-dateringarna, vilken kontext de
är tagna och vilken fas de tolkats till. ID-numret
relaterar till punkterna på kartorna. Kalibrerat 2 𝝈.

relationen dem emellan. Dock kan
sägas att mynten och knapparna som
hittats måste ha hamnat i golvet

innan man lade trägolvet 1819. 1909 års golv verkar ha varit openetrerbart. De
medeltida mynten samt 1500-tals mynten låg främst i sakristian med undantag av F179c
(framför altaret. Ca 1470-1500), F173 (Johan III, troligen 1575, framför altaret), F184
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och 175 (Johan III, 1573 respektive 1569, Framför eller vid altaret), F69 (Sten Sture dy,
1512-20 trolig samtida förfalskning. Antingen sakristia eller framför altaret, finns två
inmärkningar på ritning). Inga spår av en tidigare kyrka, kan bero på att man inte
undersökte hela kyrkan, eller att ev trärester syns dåligt.

I stort har man inte hittat många anläggningar under årens lopp som kunnat ges en säker
placering i det tidigaste skedet för människans anspråkstagande av platsen eller som, för
den delen, har kunnat säga hur man nyttjat marken. Materialet som har gåtts igenom
tyder på att det är sotlinserna som är det äldsta möjliga tecknen på mänsklig aktivitet
man funnit. Alla sotlinser, med undantag för en, som är med i denna studie hamnar inom
den medeltida fasen, fas B. En mer djupgående undersökning av detta görs i nästa
avsnitt.

Fasindelning
Fasindelningen (Fig. 4) är gjord utifrån det daterade
Fas

Indelning
(e.Kr)

A (Vikingatid)

900-1100

spridningsbilden som togs fram, av de skäl att de inte

B (Medeltid)

1100-1400

kan säga något om den allmänna framväxten när det inte

C
(Mellanperiod)

1400-1600

D (Stadsfas)

1600-1736

materialet som kunde härröras till en säker kontext och/
eller anläggning (Fig. 2 & 3). De fall där det var oklart
varifrån i ett schakt ett kolprov tagits ingår inte i

går att säga vad som blivit daterat. Felkällorna kan
därför vara värda att nämnas, och kommer att behandlas
i diskussionen. Indelningen är uppbyggd på följande vis:

Fig 4. Fasindelning utarbetad
från C14-dateringar med
bestämbar kontext.

Fas A omfattas av vikingatid fram till medeltid; Fas B
omfattar medeltiden och de absolut tidigaste tecknen på medveten mänsklig aktivitet;
Fas C fick innefatta tiden kring stenkyrkans uppförande och tiden av bosättning innan
stadsfasen som är Fas D. Den här fasindelningen har som sagt tagits fram utifrån de 20
dateringar som haft en klar kontext och framtida undersökningar kan mycket väl komma
att rucka på indelningarna när man kan få en större säkerhet, och spridning, i det
daterade materialet. Mitt mål var endast att försöka göra en indelning av lämningarna
för att kunna belysa utvecklingen från orörd mark till den framväxande staden och
slutligen fram till stadsflytten till Nya Luleå närmare kusten 1649, och till sist i stort
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återgick till att vara kyrkstad när den Stora Sockenbron i Gammelstadsviken rasade år
1736 och aldrig återuppfördes (Lundholm & Nyström 1992:100).
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Slutsatser & Diskussion

Bild 4. Interiörbild Nederluleå Kyrka, fotograferad från koret. Taget omkring
1940. Stadsarkivet Luleå Kommun, acc.nr: 1982:8689

Diskussion & källkritik
Som det framgått i presentationen av materialet har stora delar av det samlade materialet
endast daterats relativt, ofta utifrån ett fåtal kategorier av ledartefakter som, till
exempel, keramik eller kritpipsfragment som båda har en lång användnings- och
tillverkningsperiod. Dessa ledartefakter säger tyvärr inte så mycket om hur länge en
byggnad varit i bruk (de flesta anläggningar är äldre husgrunder) och en relativ datering
till 1600-tal betyder inte att byggnaden uppfördes då - den kan mycket väl ha varit i
bruk mycket längre, men utan fynd eller annat material som kan ge en säker äldsta
datering är dessa inte till så stor hjälp för mig i detta läge. De anläggningar jag anser kan
svara på min frågeställning om äldsta mänskliga påverkan är istället de mer diffusa
sotlinserna, och därför kommer jag nu fokusera på dessa lämningar.

Som synes på kartan är det en koncentration av dateringar tagna i den nordöstra delen
av fornlämningsområdet. Sotlinserna har däremot hittats på platser över hela
fornlämningsområdet, och ofta på samma nivå liggande direkt ovanpå orörd geologisk
mark. Av dateringarna faller en inom Fas A, fem inom Fas B och två inom fas C (Fig. 3
& 4). Linserna är inte tjocka, mellan 1-3 cm, och har tolkats som brända
vegetationslager (Wallerström 1995a:101).
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Sotlinsens närvaro har paralleller i, bland annat, fäbodvallen Torkelsbovallen i Ljusdals
socken där man har funnit liknande, men vendeltida, sotlager direkt på orörd geologisk
mark som man har tolkat har med betesbränning att göra (Liases 2003:104). Det kan
vara möjligt att man även på vår ö, som det faktiskt var under en lång tid, brände av
vegetationen i syftet att använda marken till bete för att senare även bosätta sig här. På
grund av det prekära problem som finns med Gammelstads sotlinser, nämligen de vida
dateringarna och att man inte kunnat fastställa huruvida linserna hör till ett enda
sammanhållet brandlager eller om det handlar om mindre områden som bränts i olika
omgångar, är det svårt att säga något säkert om dessa lager kan påvisa mänsklig aktivitet
under sen vikingatid. Det äldsta lagret, som påträffades under ett
schaktövervakningsprojekt för fjärrvärmedragning 2008 (Nbm dnr 179-2008), skulle
möjligtvis lika gärna kunna ha blivit till av en naturlig brand som av mänsklig åverkan.
De medeltida sotlagren däremot har hittats i samband med stolphål och några eventuella
härdar som ger en starkare bevisbörda som pekar mot en mänskligt startad bränning.
Genom projekt som det som genomförts på Torkelsbovallen börjar man se en längre
kontinuitet när det kommer till platsens användning, som grundar sig i platsens
attraktiva förutsättningar. Där har man kunnat återskapa händelseförloppet på platsen så
som följer (Liases 2003:103f):
• Vendeltida betesbränning.
• Odling av marken samt skapande av odlingsröse.
• Runt övergången till yngre medeltid har ett hus uppförts.
• Ytterligare en uppodlingsfas efter 1641.
• En senare betesbränning som överlagrar det vendeltida lagret.
I Norrbotten träffar man på flera platser som har ordet Brändö- i namnet. Bland annat så
finns det i historiska källor från 1409 belägg för att en ö i Luleå skärgård, som användes
för sommarbete, gått under namnet Brändön men som vid tiden för skriften kallades
Bodön efter prästgårdens bodar. Den ön är idag den landmassa som utgör centrala (Nya)
Luleå (Nordberg 1965:49, 53). Man skulle kunna göra en liknande argumentation för
Gammelstad, där man åtminstone under tidig medeltid brände av marken och uppförde
någon slags byggnad med härd (Wallerström 1995a:101). Om dessa byggnader var
fäbodar eller mer permanenta krävs vidare undersökningar för att besvara, men eftersom
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man inte funnit fler tidigmedeltida byggnader är det lockande att anta att det handlade
om fäbodar, särskilt då man inte fann andra spår än stolphål kan man dra slutsatsen att
byggnaden inte var gjord av sten - åtminstone fann man inga spår av dem - och
antagligen inte tänkt som en året-runt-bostad. Om man utgår ifrån hypotesen
betesbränning - fäbod (sommarbete) - kyrkstugubebyggelse kan man undra varför det
inte finns några referenser till en bosättning på ön innan kyrkstadsbebyggelsen dyker
upp. Kanske de bönder som använde ön för beteshållning inte ansåg att de behövde
omlokalisera, något som känns onödigt ifall de var bönder från de närliggande byarna
Sunderbyn, Rutvik med flera. Man kanske endast byggde sig en liten stuga, hydda eller
ett vindskydd för de gånger man befann sig på plats med boskapen eller för fiske,
exempelvis på sommaren, och när kyrkan behövde en plats att etablera sig på hade man
inga problem att upplåta delar av marken till förmån för bygge av kapell och senare
kyrka. Då jag saknar fynd och litterära omnämnanden som skulle kunna förespråka en
‘pre-kyrklig’ bosättning här anser jag att ovanstående hypotes är rimlig.

När det kommer till frågeställningen ”vad det medeltida arkeologiska materialet har att
säga om platsen” har jag ovan redan diskuterat stolphålen och härdarna som kan anses
höra till tidig medeltid och sotlinserna, men en annan tidig anläggning är den nävergrop
som även tagits med i fasindelningen. Den är daterad till 1280-1410 eKr (kal 2 𝝈) och
har dubbla bottnar, båda klädda med näver. Gropen skär igenom en av sotlinserna och
stratigrafi och dateringar kan därför stämma överens. I rapporten anges ingen klar
förståelse av gropens funktion annat än att förvaringsskäl var troliga i sammanhanget.
Gropens datering och läge över havet (ca 9 m) gör att anläggningen var strandnära när
den var i bruk (Nbm d.nr 212-2002). Har samma människor som utnyttjade marken för
sommarbete eller fiske använt denna grop till förvaring? Att en anläggning så tydligt
hänger ihop med en så oklar lämning som en sotlins styrker tolkningar om mänsklig
närvaro förutsatt att man kan koppla ihop sotlinsen med en mänskligt initierad brand.

Utifrån kartorna kan man se att koncentrationen av daterat material kommer ifrån
områdena norr om kyrkan. Detta är i stort sett sant även när man räknar in det övriga
materialet. Eftersom den största andelen undersökningar som görs är
schaktövervakningar vid nedläggningar av kablar, avlopp eller vid byggnation vid
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bostadshus som ligger inom fornlämningsområdet är det sällan man har fått mer än ett
titthål ner i fornlämningen. Detta medför att det blir svårt att göra en vidare tolkning, då
man bara har en liten del av den möjliga kontexten och fyndmaterialet att tolka.
Dessutom sker de flesta av undersökningarna nära vägar som i sig kan ge en begränsad
bild av utvecklingen som skett. Man har ett visst grepp om kyrkstugebebyggelsen då
man kan jämföra med den historiska kartan från 1817, som är den enda med
kyrkstugorna utmärkta, samt i vissa fall fotografier och muntlig information men det är
desto sämre före och efter 1800-talet. Även om man har kunskap om att det ska ha
funnits en kyrkstugebebyggelse sedan 1500-talet finns inget kartmaterial från den tiden,
de dyker istället upp först under 1600-talet utan närmare detaljer. I vissa utgrävningar
har museets personal stött på en husgrund som inte orienterat sig i samma linje som de
andra kända kyrkstugorna och då tolkats som en eventuell äldre, okarterad kyrkstuga
(Nbm dnr 248-2005). Utifrån min fasindelning kan man tycka att de senare faserna är
underrepresenterade och utgör en kunskapslucka, men som tidigare nämnt måste man
komma ihåg att den är uppbyggd utifrån en liten del av det samlade materialet som finns
att tillgå. Bland de relativa dateringarna är de senare faserna, mellanfasen och stadsfasen
samt även modernare tid, väl representerade. Istället skulle jag vilja våga mig på att
påstå att det snarare är de tidiga faserna som är mer otydliga. Vi vet ännu inte med
säkerhet, till exempel, om eller var det fanns en permanent bosättning här kring tiden för
de första omnämnandena av kyrkans närvaro. Det är svårt att säga huruvida kyrkan
förlades hit på grund av redan existerande ekonomisk verksamhet eller om den var den
första ‘överheten‘ som etablerade sig där. Med stöd av min genomgång av de
arkeologiska undersökningsrapporterna och materialet bör kyrkan antagligen ha varit
den första dominerande användaren, då inget i det arkeologiska materialet från det
avgränsade området tyder på en bosättning innan år 1339 (Wallerström 1995a:103).
Detta stöds av de historiska källorna där ‘Lula’ först omtalas i samband med ett
testamente från just 1339 som har utfärdats genom ett kapell i Luleå (Nordberg 1965:17,
48; Wallerström 1995a:103). Även myntfynden inuti kyrkan stödjer traditionen om att
kyrkan skulle ha invigts 1492, då flera präglades runt sekelskiftet 1400-1500.

En av frågeställningarna handlade om ifall materialet kan säga något om huruvida
platsen varit hantverks- eller handelsplats redan under äldre tid. Innan jag började gå
igenom rapporterna ställde jag upp ett par kategorier av förekomster jag förväntade mig
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finna bland fynden som jag ansåg kunde peka på varutillverkning och distribution av
varor: metallframställning, krukmakeri, skinnhantverk/-preparering och fiske.
Kategorierna togs fram utifrån projektet Medeltidsstaden där man bland annat tittat på
keramik, läderprodukter och metallhantverk i städernas arkeologiska fyndmaterial. Det
skulle visa sig att av de fyra kategorierna var det endast metallframställning och fiske
som jag kunde hitta några som helst spår av. Slaggprodukter och fiskben var alltså
sådant som framkom i enstaka undersökningar. Slaggen fanns främst på platser som
under stadsfasen befann sig utanför staden, och eftersom eldfarliga verksamheter som
smedjor gärna förlades till utkanten där risken för att råka bränna ned andra byggnader
var mindre känns det troligt att det var just detta man hittat spår av. Fiskben är beroende
av bevaringsförhållandena i marken och arkeologernas ögon, då de små benen är svåra
att se, och jag var därför inte särskilt förvånad när förekomsten av dem var begränsad.
Självklart är inte benen i sig bevis för att man handlade med fisk, särskilt inte med tanke
på att de inte är daterade och lika gärna kan härröra till den senare perioden, men
eftersom man vet att det skeppats fisk till Stockholm (se ’En historisk och topografisk
bakgrund’) kan man ta det som troligt, även om man givetvis fiskade för eget bruk
också. Större delen av keramikfragmenten som hittats har tolkats som rödgods av typ
BII:4 som började tillverkas under 1600-talet (Medeltidsstaden 30 1976:29; Muntligt
Lars Backman), men detta material skulle man behöva gå igenom med nya ögon och
göra en grundlig inventering av då det skulle kunna gömmas andra typer bland de,
ibland slentrianmässigt, kategoriserade skärvorna. Det oaktat verkar de flesta skärvorna
vara av en finare kvalitet än man skulle förvänta sig som vardagliga bruksföremål på en
plats med permanent bosättning (Muntligt Nils Harnesk, Lars Backman Norrbottens
Museum) och då kan man spekulera i möjligheten att man endast haft finare föremål
med sig till kyrkstugan, antingen som ett slags statusföremål eller på samma vis som
när man väljer det finaste smycket till ett speciellt tillfälle. Allt sammantaget lutar jag
mot slutsatsen att Luleå Gammelstad knappast varit ett tidigt centrum för handel. I alla
fall har jag inte kunnat se några spår på att man fört produkttillverkning av någon form
här i den avgränsning jag arbetat inom. I Piteå socken, närmare bestämt Gamla
Kyrkbyn, finns det omvända skeendet. Där har man tydligt påvisat en marknadsplats
som dragit till sig en fastare bosättning som lockat kyrkan att etablera sig i området
(Wallerström 1995a:81). Min teori är att Luleå Gammelstad snarare varit
omlastningsplats där varor lastats på och av skepp, men inte sålts i staden i någon hög
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grad (Muntligt Nils Harnesk). Av tullförteckningarna från 1500-tal Hoppe använder sig
av (se ’En historisk och topografisk bakgrund’) har de flesta varor som skeppats från
Luleå varit produkter som kommit från lappmarkerna. Det verkar som så, i både det
arkeologiska materialet och de historiska källorna, att en stor mängd av de varor som
fördes ut från Norrbotten var av en sådan karaktär att man snarare kan tala om råvaror
än färdiga produkter. Den framställning av bruksföremål som bedrivits av besökare eller
tillfälliga invånare kring kyrkan har troligtvis skett på den egna gården, ett skeende som
skulle förklara avsaknaden av hantverkslämningar i stadens lager. En marknad skulle ha
kunnat växa fram efter man börjat använda kyrkstugorna och i samband med
kyrkobesöken, och då är vi vid 1500-talet och reformationen. Under stadsfasen hade
inte alla borgarna börjat bosätta sig inom stadens gränser, något som också skulle kunna
ha påverkat en eventuellt avsaknad av marknad i staden.

För att återkoppla till Riksantikvarieämbetets projekt Medeltidsstaden, som jag tagit
viss inspiration av, och de tre huvudsakliga kategorierna för stad man ställde upp där
tänker jag här göra en kort sammanfattning av vad vi nu vet om Luleå Gammelstad.
Funktionella: Luleå Gammelstad med Nederluleå kyrka fungerade som sockencentrum
och stad vid olika tidpunkter i historien. I närheten fanns byar som föll inom socknen
och som vid tiden för kyrkstugornas användning kan kopplas ihop med dessa.
Topografiska: Som kyrkstad kan man inte betrakta platsen som tätbebyggelse som under
stadsfasen, men ett visst vägnät fanns alltid samt under stadsfasen skymtas en slags
stadsmur eller -staket (se Bilaga 2).
Inre rättsligt–administrativa: Under stadsfasen fanns rådhus här och stadsprivilegier
utfärdades som tidigare nämnt 1621, men dessa fördes senare över till ‘Nya’ Luleå vid
stadsflytten. På Luleå Kommuns hemsida kan man läsa följande om kommunvapnet:
”I Luleå stads grundläggningsbrev från 1621 fick staden som märke i sitt sigill ’twå nycklar, den
ene upåth och den andra nedhföre wände’. Sigillet är det äldst bevarade avtrycket. De korslagda
nycklarna hänger samman med Petri nyckel. Nederluleå kyrka i Gammelstad var ju helgad åt
aposteln Petrus. På sigillet står årtalet 621 enligt dåtidens förkortningsregler. Men det var först
1942, i samband med inrättandet av Luleå luftvärnskår, som Luleå stads vapen officiellt
fastställdes av regeringen. Beskrivningen lyder: ’I fält av silver två blå nycklar i kors, den vänstra
s t ö r t a d . ’ ” ( h t t p : / / w w w. l u l e a . s e / m e ro m l u l e a / f a k t a / o m s t a d s v a p n e t .
4.6ebed23a109d954a359800027634.html 2013-02-08 kl 15.35)
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Anledningen till att jag gjorde en ny fasindelning var att den som används just nu av
museets personal är väldigt grov och gjordes för ganska länge sedan, så risken fanns att
den blivit inaktuell efter senare års undersökningar och det fanns önskemål om en
revidering. Detta i samband med en fasindelning som metod är ett ypperligt verktyg i ett
sammanhang som detta gjorde att det blev en viktig del av arbetet. Jag förväntar mig
inte på något vis att denna fasindelning kommer vara revolutionerande, däremot hoppas
jag att den kommer kunna vara till hjälp när man ska arbeta vidare på temat
Gammelstads kontinuitet. Det finns mån för korrigeringar då jag endast utgått ifrån en
del av alla anläggningar. Mitt val att hålla mig till anläggningar som blivit C14-daterade
och som hade en säker kontext och utesluta alla relativa dateringar gör att det finns flera
felmarginaler som vid närmare undersökningar kan ställa min fasindelning på kant.
Förhoppningsvis kan man dock använda sig av indelningen för att få uppslag på i vilken
ordning olika lager kan tänkas höra när nya lämningar uppdagas. Min uppfattning när
jag började min egen undersökning var just det att man verkade sakna en tydligare
uppfattning om hur stadens uppbyggnad såg ut vid olika perioder. Det vore intressant att
arbeta vidare med detta och gräva djupare i materialet, samt att även försöka föra in de
relativa dateringarna i detta system. Tyvärr var inte detta något som kunde ingå i detta
arbete på grund av tidsbegränsningen.

Denna uppsats är endast en liten kugge i ett större hjul. Den är baserad på resultat från
undersökningsrapporter gjorda av Norrbottens museums arkeologer och behandlar
endast ett medvetet avgränsat område och material. Bredare undersökningar har gjorts
av bland andra Thomas Wallerström och Mathias Bäck där de haft utrymme att sätta in
Luleå Gammelstads kyrkstad i ett större geografiskt och historiskt sammanhang. Även
miljöarkeologiska undersökningar har gjorts men dessa kunde inte tyvärr inte ingå i
denna studie på grund av den ytterst begränsade tidsramen, något jag i efterhand gärna
haft tid att gå igenom då resultaten med all säkerhet hade kunnat ge ytterligare stöd för
det resonemang jag för längre fram. Jag ser min uppsats som ett tillägg i andra
undersökningars analyser avseende bebyggelsens framväxt, även om det är ett blygsamt
bidrag. Under andra omständigheter och med mer tid till att gå igenom ett bredare
material skulle jag vilja undersöka huruvida man kan spåra hamnens (eller hamnarnas,
man kan ha flyttat allt efter tiden gick) betydelse för bebyggelsens utformning och
placering, både direkt på plats och i närområdet.
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Slutsatser
Vad säger det medeltida arkeologiska materialet om Gammelstad?
De anläggningar som kategoriserats till den medeltida fasen (Fig. 3 & 4) är till exempel
avfallsgropar av olika slag, stolphål, brandlager och härdar. Dessa lämningar är av sådan
typ att de måste ha gjorts av människor. Däremot saknas lämningar som tyder på en
permanent, året-runt, bosättning vilket jag i samband med övrigt tillgängligt material
tolkat som spår efter ett säsongsbundet användande, till exempel sommarbete, då man
inte hade behov av samma bekvämligheter som hemmavid.

När och i vilket sammanhang togs platsen i anspråk för bebyggelse?
Med utgångspunkten i sotlinserna skulle man kunna säga att de är utan tvivel de första
tecknen på mänsklig närvaro på ön. Dock är det tveksamt om den vikingatida sotlinsen
är mänskligt avsatt eller naturlig. Mer troligt är det att de medeltida sotlinserna tyder på
mänsklig påverkan, och möjligheten att det handlat om en betesbränning - möjligtvis i
flera omgångar - är trolig när man har traditionen att använda öar till bete och den
sammanhörande namntraditionen av Brändö-namn samt forskning i andra delar av
landet med liknande lämningar. Speciellt när sotlinserna från medeltiden kopplas ihop
med de medeltida stolphålen och härdarna, som tillsammans ger starka argument för
mänsklig aktivitet, kan man ta detta för troligt. Betesmark valdes utifrån markens och
omgivningens egenskaper och man kan på undersökta platser, till exempel
Torkelsbovallen, se ett samband mellan platser som använts för bete och slåtter och en
fortsatt bebyggelseexpansion. Om detta skeende är sant för Luleå Gammelstad kan man
tänka sig att den första egentliga bebyggelsen i meningen bosättning kom med kyrkans
förläning av mark till prästbordet (Wallerström 1995a:103ff). Kapell hade inte rätt att
äga mark (Lundholm & Nyström 1992:98; Bäck 2008:8), så det förlägger tidpunkten till
1300-1400 tal då Luleå socken fick en kyrka.

Vilka indikationer finns det på att Gammelstad nyttjades som handelsplats och
hantverksplats i äldre tid?
Indikationer för att man skulle ha bedrivit hantverk på platsen i tidig tid är få eller inga,
då fyndmaterialen inte har kunnat uppvisa några otvivelaktiga lämningar efter
tillverkning av sådana föremål man förväntar sig på en plats som byggts upp på grund
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av hantverk. Möjligheten att man passerat platsen med varor kvarstår naturligtvis, men
några påtagliga bevis på att det uppstått bebyggelse runt en marknadsplats finns inte i
denna stund. Gamla Kyrkbyn i Piteå har till exempel en helt annan karaktär, där man
först har en handelsplats med tillverkning och sedan får en bebyggelse runt detta. Inga
spår efter ett sådant förlopp finns i Luleå Gammelstad. Handel kan mycket väl ha
bedrivits här, men eftersom varken Prästgården eller hamnområdet kunde undersökas
inom ramen för detta arbete kan inga slutsatser dras utifrån deras fyndmaterial.

Rekommendationer för fortsatta undersökningar
För att kunna föra in de övriga lämningarna i detta resonemang bör en grundlig
genomgång och klassificering av fyndmaterial som glas-, keramik- och
kritpipefragmenten utföras. Efter en sådan analys kan man senare göra eventuella
revideringar utav tolkningar och slutsatser som dragits om platsen. Det vore väldigt
intressant att se hur bra resultaten från en sådan genomgång stämmer överens med de
tidigare tolkningarna och huruvida man kan se ifall min fasindelning är hållbar. Att göra
något liknande med de miljöarkeologiska och osteologiska utredningarna vore även det
ett intressant företag.
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Sammanfattning
Uppsatsen undersöker de arkeologiska undersökningsrapporterna framställda av
Norrbottens museum från 1960-talet fram till idag med avsikten att undersöka huruvida
antagandet att Luleå Gammelstads framväxt har bottnat i en ekonomisk omständighet,
såsom en marknadsplats, kan stödjas av det arkeologiska materialet. Den syftar även att
undersöka det medeltida fyndmaterialet, göra en analys av detsamma samt ifall
materialet kunde belysa vad som var, vad och när den första aktiviteten på platsen skett.
Den största andelen av undersökningarna resulterade i lämningar som endast kunde ges
en relativ datering utifrån olika ledartefakter, och sålunda inte kunde inkorporeras i
denna uppsats då dessa inte belyser tiden före 1621 och inte svarar på
frågeställningarna. Analysen består utav 20 C14- dateringar tagna ur en säker kontext,
en nödvändighet för att få en givande analys. Proverna kommer ifrån sotlinser, härdar,
nedgrävningar, trärester samt stolphål. Genom att undersöka dateringarnas förhållande
till varandra och övriga fynd arbetades en fasindelning fram som delvis belyser platsens
utveckling, där sotlinserna verkar utgöra den tidigaste lämningen.
Slutsatsen är att de medeltida sotlinserna gjorts av människor, möjligtvis för
betesröjning, varpå kyrkans etablering följt. De övriga medeltida lämningarna tyder på
att människor verkat säsongsbundet på platsen. Inga tydliga spår av produktion - handel
kunde ses i materialet.
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Slutord
Jag skulle här vilja ta tillfället i akt att tacka alla de som hjälpt mig i mitt arbete och som
uppmuntrat mig att fortsätta kämpa, både vid universitetet och ’i fält’. Speciellt tack till
Nils Harnesk och hans kollegor på Norrbottens museum som varit vänliga och tagit
emot mig med varm hand under den tid jag grävde ned mig i rapporterna, och som alltid
hjälpte till när jag behövde diskutera något jag stött på som gjorde mig osäker eller bara
behövde bolla tankar och uppslag. Jag vill även tacka Luleå Stadsarkiv som var vänliga
nog att hjälpa mig hitta bilder till uppsatsen och som trots helgdagar var måna om att se
till att de nådde mig så snabbt som möjligt utan annan begäran att få ett exemplar av den
färdiga uppsatsen. Även min familj förtjänar ett tack för att ha bistått med
korrekturläsning, sagt till när jag tagit något för givet som hade behövt få en förklaring
och hjälpt mig hitta hem igen när stressen lett mig vilse.
Uppsatsen har gett ytterligare erfarenheter för mig själv, förutom lärdomen om hur man
skriver uppsatser, då jag givits möjlighet till en fördjupad kunskap om fornlämningen
Gammelstad som har gett uppslag för eventuella fortsatta arbeten, en direkt
arbetslivskoppling samt en djupare förståelse för vetenskapligt förfarande och praktiskt
arbete vid ett länsmuseum, något jag är säker på kommer vara till nytta då det är denna
sektor jag vill söka mig till.
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Slutundersökning

Slutundersökning

Slutundersökning

Slutundersökning

Slutundersökning

Slutundersökning

Slutundersökning

Slutundersökning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Slutundersökning

Schaktövervakning

Förundersökning

Antikvarisk kontroll

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

1285-1992

1285-1992

1285-1992

1285-1992

1285-1992

1285-1992

1285-1992

1285-1992

1313-1995

148-2009

148-2009

158-2010

1716-1993

172-1993

179-2008

179-2008

179-2008

179-2008

181-1990

Slutundersökning

Förundersökning

1285-1992

1829-1994

Förundersökning

1047-1996

Diarienummer Undersökningstyp

B

C

B

B

B

B

B

B

Fas
(Absolut)

1150-1300

1410-1640

1290-1450

1170-1330

1020-1220

1040-1280

1040-1290

1030-1270

Se beskr.

Absolut
datering
Tegel Keramik

Fajans

Recent
Typ/Övrigt

se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)

se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)
se huvudpost (för- och
slutundersökning)

1700-1900-tal

1800-1900-tal

1700-tal

1700-1830

Kritpipa, askkopp, butelj,
planglas, slaktavfall

Avfallsgrop
ev golvlager

Omrört
kulturlager
omrört
kulturlager

1817 års karta, 1947 ek
karta, krus, kritpipa,
flaska, metallskrot

omrört
kulturlager

1300-1800-talHusgrund.
Husgrund. Sotlins.

Medeltida tegel.
Rödgods: BII:4, 4st.
Sotskiktet kan senast ha
tillkommit vid 1300-t
början, inte nödv.vis pga
mänsklig påverkan. Bör
höra till de äldsta
sotskikten funna i
Gammelstad.

fragment, rödgods (BII:
4?)

Rödgods (BII:4)

Sotlinsen samma som
övriga funna över
Gammelstad.

skaftdel, fleur de lis
dekor

Vid undersökningen
framkom ett upp till 0,5
m tjockt, mörkt
kulturlager innehållande
föremål som kunde
dateras från medeltid till
1800-tal. Under det
Brandhorisonten och de
kraftiga kulturlagret
rena, sandiga
framkom en sandig
strandhorisonterna har
brandhorisont och under
tolkats som att en del av
den påträffades en
området har bränts,
"stenmatta" som tolkats
kanske under tidig
som ett naturformat
medeltid.
strandstenslager.
Ovanpå brandlagren
fanns rester av trägolv
och det framkom också
ett stolphål som sträckte

Kritpipsskaft, grönt
fönsterglas.

Fyllningsmassor

omrört
kulturlager

Kritpipor, rödgods,
fajans

1648 års karta, 1817 års
karta. Trämull.

Inga daterande fynd.

Holländsk kritpipa

1817 års karta

Indikation för 1817 års
kartas bebyggelse:
kyrkstugor och stall.

se huvudpost (för- och
slutundersökning)

se huvudpost (för- och
slutundersökning)

Pollenprov,
makrofossilprov, 8 C14prover. 1290-1450
(545±50 Ua-3702)
1170-1330 (735±60
Ua-3703)
1030-1270 (865±65
Stolphål, fyra härdar, ett
Ua-3704)
hus, ett flertal trägolv,
1040-1290 (810±65
brandlager etc.
Ua-3705)
Strandvall i botten.
1410-1640 (420±65
Ua-3706)
1040-1280 (840±55
Ua-3707)
1020-1220 (830±50
St-13730)

smält glas, BII:4, spikar,
stengods. 1600-1700-t.
Träflisor, ben. Trägolv,
stolphål härd.
Kritpipsfragment, äldre
fönsterglas, keramik,
metallföremål.

Sotlins

Husgrund.
1600-1800-tal Omrört
kulturlager

1600-tal

1800-1900-tal Husgrund

Beskrivning

Metallhantverk

Fiske

Underlag: Stads-GIS, Access. Norrbottens Museum

Urval gjort av Maria Törmä
2012-12-18

1648 års karta, 1817 års
5 bitar glaserat rödgods:
karta. Obränt ben (fårolika föremål, olika färg.
underkäke)

omgrävningar
Syllsten

Porslin

Husgrund,
1800-1900-tal omrört
kulturlager

Kartkontroll

1817 års karta.
Kritpipsskaft.

Husgrund.
Sotlins.

Kulturlager

Daterande föremål/fynd

Omrört
kulturlager

1700-1900-tal

1300-1800-tal

1300-1800-tal Husgrund

Kyrkstuga

Typ

Anläggningstyper
Anläggning

Husgrund.
1600-1700-tal Omrört
kulturlager

Relativ
datering

Förbränt
vegetationsski 1400-1800-tal Sotlins
kt

oklart

oklart

oklart

oklart

oklart

oklart

oklart

Daterat
material

Datering

Anmärkning: Absolut fasindelning gjord utefter dateringar ur säker kontext. Endast dessa som indelats här.

Sammanställning av rapporter rörande undersökningar i Gammelstad RAÄ 330

Bilagor

Bilaga 1 - Tabeller

Grov sammanställning av rapportmaterial under genomläsning.
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Schaktövervakning
Schaktövervakning
Schaktövervakning

Schaktövervakning

179-2008

179-2008

179-2008

181-1990

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning
Förundersökning

Förundersökning

188-2010

188-2010

212-2002

212-2002

212-2002

212-2002

212-2002

212-2002

212-2002

Förundersökning

Schaktövervakning

188-2010

Förundersökning

Schaktövervakning

188-2010

212-2002

Schaktövervakning

188-2010

212-2002

Schaktövervakning

188-2010

Förundersökning

Förundersökning

188-1998

Förundersökning

Förundersökning

1870-1994

212-2002

Antikvarisk kontroll

187-1990

212-2002

Antikvarisk kontroll

186-1990

Förundersökning

Förundersökning

185-1990

212-2002

Antikvarisk kontroll

184-1990

Slutundersökning

Schaktövervakning

179-2008

1829-1994

Antikvarisk kontroll

172-1993

D

B

B

C

C

C

B

1480-1670

1210-1390

1280-1410

1800-1980

1480-1650

1440-1530

1300-1430

1150-1300

ev golvlager

1817 års karta, 1947 ek
karta, krus, kritpipa,
flaska, metallskrot

omrört
kulturlager

Bränt
sädeskorn

sot, kol

Näver

Trävirke

Träkol

Träkol, sot

Träkol, sot

Övrigt kollager

Husgrund.
Källare

Sotlins

Nävergrop

Husgrund

Husgrund

Gata

Källare

Husgrund

1600-1700-tal Husgrund

1600-tal

1600-1700-tal Husgrund

1600-tal

1700-1800-tal Husgrund

1700-1800-tal Husgrund

1700-1800-tal Källare

1700-tal

Torv

Avbränning

Stall. Byggnad med
fönster. Odlad mark.

Glaserad keramikbit.

Djurben, kopparmynt
1825. Trärester, 3
kritpipsskaft.

intill möjlig åker.
1648 års karta, 1817 års
karta, 1947 års ek karta.
Stenlager, kritpipa.

dike
ev
ek.byggnad

Slagg. Fiskkotor hittade

Sot,stensamling, kol,
slagg, underliggande
sandlager rosafärgat.
ev smedja

1817 års karta. slagg,
sot, kol, stensamling.

1648 års karta, 1817 års Rester av byggnad med
karta. Planglas, ben.
trägolv. Rödgods BII:4

1648 års karta, 1817 års
karta, 1947 års ek karta.

1817 års karta. Se även
övriga 212-2002 för fynd.
ev
ek.byggnad

Trolig syllstensrad.
Sotigt lager: keramik,
kritpipor, planglas.

Rivningslager, lera,
stock och syllstenar.

1817 års karta, 1951 års
karta samt 1968 års
karta. Se även resten av
212-2002 för fynd.

Raseringsmassor.
Fyllnadsmaterial, stenar
(vägg?). Kyrkstuga 193?

1648 års karta, 1817 års
karta.
1817 års karta.

Byggnadens riktning
skiljer sig från 1621 års
stadsplanering, bör vara
äldre
Syllstensrad

Rödgods BII:4, 4
målade glasskärvor
(början av 1600-t)

stengods (blå, vit),
rödgods (BII:4), fajans
(blå, vit)

Deponerat lager med
kol. Inga fynd som tyder
på att nåt brunnit. Kan
vara dump från ett
avbränt område dit
kyrkstugor flyttats i
samband med
borgarkvarterens
tillkomst 1621. Stämmer
dåligt med 1649 års
karta, som visar
bebyggelse här. Tidigare
avbränning av skog?

ev
bostadshus

Vagnslider

avfallsgrop

bränd
växthorisont
1648 års karta, 1817 års
karta, 1947 års ek karta.
Brända och obrända
ben, kritpipa, slagg,
lerklining (bränd lera),
målat glas, metallplåt,
kol.

Syllsten,
syllstock

förvaring?

Holländsk kritpipa
(1732-1740. övr
1660-1750), grönt
planglas, smidd spik,
1817 års karta.
Västervägen. Permanent
bostad! ek. byggnad?

Syllsten

Ga Hamngatan 7

Ga Hamngatan 9.

Ga Hamngatan 7.

Kärnved av tall,
egenålder 30 år +.

Rödgods: BII:4.

Trärester (golv?),
obrända ben, grönt glas,
ett mynt-

Hamngatan 3

bebyggelse på platsen
enligt båda
kartunderlagen. Inga
daterande fynd…
1817 års karta, 1648 års
karta. svart kollager på
sterilen.

1817 års karta. Grönt
planglas, buteljglas.

Röda tegelstenar av
olika storlek.

Trä, kol.
1648 års karta, 1817 års
karta. kritpipsfragment i
stickprov. Fönsterglas.
Odlingsspår.
Syllstensrad, trärester.

1649 års karta. Ga
Hamngatan 5. Äldre än
1621, då det verkar vara
innan borgarkvarteren
skapades. Osäker
kontext på fynd: tegel,
fajans, planglas,
tråddragen spik.

Övrigt kollager Brandlager

Sotlins

Sotlins

1400-1500-tal Husgrund

1660-1800 tal

1600-tal

1700-1800-tal

1600-1800-tal Husgrund

1700-1800-tal

1600-1800-tal husgrund

1300-1800-talHusgrund.
Husgrund. Sotlins.

Medeltida tegel.
Rödgods: BII:4, 4st.
Sotskiktet kan senast ha
tillkommit vid 1300-t
början, inte nödv.vis pga
mänsklig påverkan. Bör
höra till de äldsta
sotskikten funna i
Gammelstad.

fragment, rödgods (BII:
4?)

Rödgods (BII:4)

Sotlinsen samma som
övriga funna över
Gammelstad.

Vid undersökningen
framkom ett upp till 0,5
m tjockt, mörkt
kulturlager innehållande
föremål som kunde
dateras från medeltid till
1800-tal. Under det
Brandhorisonten och de
kraftiga kulturlagret
rena, sandiga
framkom en sandig
strandhorisonterna har
brandhorisont och under
tolkats som att en del av
den påträffades en
området har bränts,
"stenmatta" som tolkats
kanske under tidig
som ett naturformat
medeltid.
strandstenslager.
Ovanpå brandlagren
fanns rester av trägolv
och det framkom också
ett stolphål som sträckte
sig ända ned till neutral
mark.

Kritpipsskaft, grönt
fönsterglas.

Fyllningsmassor

omrört
kulturlager

Kritpipor, rödgods,
fajans

Avfallsgrop

omrört
kulturlager

Förbränt
vegetationsski 1400-1800-tal Sotlins
kt

1700-1900-tal

1800-1900-tal

1700-tal

1700-1830

1648 års karta, 1817 års
karta. Trämull.
Kritpipa, askkopp, butelj,
planglas, slaktavfall

Sotlins
Omrört
kulturlager
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Förundersökning
Förundersökning
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Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Slutundersökning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning

Förundersökning

212-2002

212-2002

212-2002

217-2011

2224-1995

248-2005

265-2002

275-2003

329-2004

362-1992

364-2004

366-1998

380-2001

413-2004

428-2006

432-2000

432-2000

432-2000

432-2000

Förundersökning

Förundersökning

212-2002

432-2000

Förundersökning

212-2002

Förundersökning

Förundersökning

212-2002

Förundersökning

Förundersökning

212-2002

432-2000

Förundersökning

212-2002

432-2000

Förundersökning

212-2002

Förundersökning

Förundersökning

212-2002

432-2000

Förundersökning

212-2002

C

D (båda)

D

B

1660-1960

1400-1850

1480-1950
samt
1440-1960

1480-1670

1210-1390

Kol

Kol, trä mm.

Bränt
sädeskorn

sot, kol

Källare

Husgrund

1648 års karta, 1817 års Rester av byggnad med
karta. Planglas, ben.
trägolv. Rödgods BII:4

ev
ek.byggnad

intill möjlig åker.

1648 års karta, 1817 års
karta, 1947 års ek karta.
1648 års karta, 1817 års
karta, 1947 års ek karta.
Stenlager, kritpipa.

dike
ev
ek.byggnad

fragment rödgods

Tegel troligtvis från
skorstensbyten under
senare tid.

1817 års karta.
Gropanläggning. Yngre
stall i området. Brända
ben och 10-tal fiskkotor.

Sotlins, omrört
kulturlager

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal

1700-1800-tal Husgrund

Kyrkstuga

kyrkstuga

kyrkstuga

ev stall

Sentida nedgrävning
(ben, glas, krossat tegel
etc)

Möjligt samband med
de övriga
svedjebränningslinserna
som påträffats, utan
datering kan inget sägas
dock.

1817 års karta, foto från
Bjälk- och golvrester.
1909. Trä, glas,
Eldpåverkat tegel ev från
konservburkar, flaskor
spismur.
etc)

1817 års karta.
Syllstenar, kritpipa,
brända och obrända
ben.

1817 års karta.

Kol, sot, obrända ben,
sentida nedgrävning av
belysningsstolpe.

1817 års karta, muntl
uppg. Tjockare kult.lager
än vanligtvis i kyrkstugor.
Svårtolkat magert ark.
material dock.

Möjligt samband med
de övriga
svedjebränningslinserna
som påträffats, utan
datering kan inget sägas
dock.

1817 års karta. Osäker
datering, sentida
nedgrävningar med
sopor störde. Möjliga
syllstenar syntes dock.
Oklart om bostadshus
eller ek.byggnader.
oklart

Husgrund,
sotlins
1700-1800-tal

Enl munt info skulle
stugan ha rivits i slutet
av 1800-talet pga en
blodfläck från ett mord.
Alt:
1817 års karta. 1 mynt
från 1898, omrört lager
från elledningar.

avfallsgrop

Husgrund,
1800-1900-tal sotlins, omrört ev kyrkstuga
kulturlager

1700-1800-tal

Kistgravar

Medeltid-1800
Gata, grav
-tal

porslinsskärva, tiotal
tegelfragment

Rostiga spikar, del av
klädnypa, 1817 års karta
kritpipor, spik, halvbränd
kalk, bruk, fåtal ben,
grönt fönsterglas,
nöthorn, metallföremål,
överlagrade kistgravar,
vägkonstruktion:
murbruk, tegel

spår av
tomtgräns

ev äldre åker

Rödgods BII:4. Tre
nedgrävningar som kan
visa äldre tomtstruktur.

Tjocka trärester,
glasburk.
1648 års karta.
Kopparmynt 1 öre
präglat Ulrika Eleonora
(1719-1720),
kritpipsskaft.

Kritpipor, brända och
Inga konstruktioner.
obrända ben. Intakt/orört Ingen byggnad på 1817
kulturlager. (samma und års karta eller 1648 års
som 454-2004)
karta

Inuti kyrkan (sakristian)!!
Mynt: 1480-tal-1800-tal.
Blandade fynd. Dåligt
Bemålat fönsterglas.
dokumenterat… Ej
Gravar från 1600-1800arkeolog som närvarade
tal. Äldre golvåsar, spår
vid undersökningen.
av äldre predikstol, äldre
delar av altare.

Ingen byggnad på 1817
års karta eller 1648 års
karta.

Omrört
kulturlager

Grav. Omrört
kulturlager

Kritpipor,
fyllnadsmassor.
Raseringslager. Träflis.
Sotlager (samma lager
återfunnits på andra
platser!)

Recent tegelmur samt
Vägfyllnadsmassor, 1817
stolphål. Deponering vid
års karta
vägkant.

1817 års karta. Kol, sot,
brända och obrända
ben.

Omrört
kulturlager

Omrört
kulturlager

Glas i ytan

sot, kritpipda, näver, trä,
ben, brända ben,
planglas

Omrört
kulturlager

ev del av
bostadshus

4 st fragment av
hushållsglas (1 grönt), 4
st fragment fönsterglas
2 bitar rödgods: fat med
(1 grönt), 1 kantbit av
glaserad insida. 4 bitar
spegel, 2 st fragment
porslin: 1 med dekor.
buteljglas, 2 st
järnspikar, 2 fragment
obränt ben, kapsyl.

Samma kulturlager som
611-2006, troligt
sammanhörande med
det stora bostadshuset
som är utpl på 1817 års
karta.

1817 års karta.
Syllstenar. Avfallsgrop.

Slagg. Fiskkotor hittade
i makrofossilanalys, bla.
(avfallsgropen) c14 dat
(husgrund) 1440-1640
eKr. Hist källor för ägare
1817.

Sot,stensamling, kol,
slagg, underliggande
sandlager rosafärgat.

1817 års karta. slagg,
sot, kol, stensamling.

ev smedja

1800-1900-tal

1700-tal

1900-tal

Medeltid-1700
-tal

1400-1900-tal

1817 års karta. Se även
övriga 212-2002 för fynd.

ev
bostadshus

Trolig syllstensrad.
Sotigt lager: keramik,
kritpipor, planglas.

Rivningslager, lera,
stock och syllstenar.

1817 års karta, 1951 års
karta samt 1968 års
karta. Se även resten av
212-2002 för fynd.

Vagnslider

Raseringsmassor.

1648 års karta, 1817 års
karta.
Fyllnadsmaterial, stenar
(vägg?). Kyrkstuga 193?

Byggnadens riktning
skiljer sig från 1621 års
stadsplanering, bör vara
äldre

Rödgods BII:4, 4
målade glasskärvor
(början av 1600-t)

Syllstensrad

1648 års karta, 1817 års
karta, 1947 års ek karta.
Brända och obrända
ben, kritpipa, slagg,
lerklining (bränd lera),
målat glas, metallplåt,
kol.

1817 års karta.

avfallsgrop

bränd
växthorisont

Husgrund.
Övrigt kollager.
Omrört
kulturlager

Medeltid-1800 Omrört
-tal
kulturlager

1700-1900-tal

1700-1800-tal

1700-1800-tal

1700-1900-tal

1650-1850

1600-1700-tal Husgrund

1600-tal

1600-1700-tal Husgrund

1600-tal

1700-1800-tal Husgrund

1700-1800-tal Husgrund

1700-1800-tal Källare

1700-tal

1400-1500-tal Husgrund

Sotlins
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Schaktövervakning

Förundersökning

Schaktövervakning

Förundersökning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Schaktövervakning

Förundersökning

432-2000

432-2000

432-2000

432-2000

433-1999

446-2003

449-2003

454-2004

477-2002

497-2007

503-2006

511-1995

511-1998

516-1998

524-1999

540-2005

541-1996

543-1996

560-2000

Slutundersökning

Förundersökning

432-2000

597-2000

Förundersökning

432-2000

Schaktövervakning

Förundersökning

432-2000

582-2000

Förundersökning

432-2000

Schaktövervakning

Förundersökning

432-2000

574-2005

Förundersökning

432-2000

C

960-1230
samt
1390-1670

1260-1430

1660-1960

1400-1850

Sot, kol
(1430-1670)

Kol

Sotlins, omrört
kulturlager

Gata.
Stenläggning.
Omrört
kulturlager

Sentida nedgrävning
(ben, glas, krossat tegel
etc)

Möjligt samband med
de övriga
svedjebränningslinserna
som påträffats, utan
datering kan inget sägas
dock.

Omrört
kulturlager

Sotlins

1817 års karta. Kol, sot,
brända ben (bla 3
fiskkotor), förhöjt MSvärde i mitten av A8:2,

1817 års karta. Tjärpapp

Husgrund.
1800-1900-tal Omrört
kulturlager

stall

1648 samt 1817 års
kartor. Brända och
obrända ben, kol och
träflisor;
raseringsmaterial
(kritpipedel, brända och
obrända ben)

1817 års karta. Obrända
ben, spik, kritpipsskaft, 1
pärla. Sot, trä.

Del av kritpipa.

1648 års karta, 1817 års
karta. Sot- & kollager.
Bränd tegelsten. Ornerat
ben: knivskaft/-slida. Vitt
planglas.

Brända och obrända
ben, kritpipedelar, sot,
kol, trärester

Tecken på odling (A8:1)
dat 960-1230 &
1390-1640, härd (A8:2)
dat 1430-1670,

Rödgods: 5/8 har
samma glasyr & dekor.

Oklart om kartkontroll

På kartorna syns
1817 års karta, 1648 års bebyggelse på platsen,
karta. Inga anläggningar. men inga anläggningar
Obrända ben,
hittades. De omrörda
fönsterglas, spik.
kult.lagren kan dock
höra till den kyrkstugan.

Bark från
timmerbarkning.
Nuvarande byggnader
ditflyttade senare.

Träresterna kan komma
från den bro som
påträffades (Nbm dnr
56-1996) som anlagts
slutet av 1400-t/börj
1500-t.

Sotlins, omrört
kulturlager

Grönglaserad
keramikskärva, trärester.

Omrört
kulturlager
1700-1800-tal

fyllnadsmassor:
kulturlagerrester,
modernt tegel,
metalldetaljer
1648 års karta, 1817 års
karta. 4 glasbitar, del av Vitglaserad porslinsbit.
kritpipsskaft, revben av Inga konstruktionsspår.
får/get.

1817 års karta

fragment, rödgods (BII:
4?)

Barklager. Tegelinslag.

ev stall

ev golvlager
el
rivningslager

kritpipor, 1817 års karta,
1648 års karta

Omrört
kulturlager

Omrört
kulturlager

Husgrund,
sotlins

Sotlins. Omrört
1700-1800-tal
kulturlager

1600-1800-tal

1800-1900-tal

1700-1800-tal

1800-1900-tal

1800-tal

1400-1500-tal

1700-tal

1700-1800-tal

1600-1700-tal

1947 års ek karta, 1817
års karta. Murbruk,
kritpipor, kol, spik, glas
(raseringsmassor),
brända ben, äldre
odlingsspår

ev bostadshus/
krykstuga som
påträffats
kol, ben, kritpipa, nål,
1817 års karta

Husgrund,
1600-1800-tal omrört
kulturlager

rödgods BII:4, ev
bostadshus/kyrkstuga
som påträffats
1817 års karta

1817 års karta.
Björknäver, obrända
ben (nöt, får, svin samt
kranium av gris). Porslin
(tallrikar), glas - yngre än
stugan.

1817 års karta. Pressat
glas.

1817 års karta, foto från
1920. Synligt brädgolv,
elstolphålsfundament.
Fyllnadsmassor.

1817 års karta, foto från
Bjälk- och golvrester.
1909. Trä, glas,
Eldpåverkat tegel ev från
konservburkar, flaskor
spismur.
etc)

1817 års karta.
Syllstenar, kritpipa,
brända och obrända
ben.

1817 års karta.

Kol, sot, obrända ben,
sentida nedgrävning av
belysningsstolpe.

Kritpipor, brända och
Inga konstruktioner.
obrända ben. Intakt/orört Ingen byggnad på 1817
kulturlager. (samma und års karta eller 1648 års
som 364-2004)
karta

ev syllsten
med trä

Kyrkstuga

Dike. Ränna

Kyrkstuga

Kyrkstuga

kyrkstuga

kyrkstuga

ev stall

Medeltid-1700
-tal

1700-1800-tal

1600-1800-tal

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal Husgrund

1800-1900-tal

1700-1800-tal Husgrund

1817 års karta, muntl
uppg. Tjockare kult.lager
än vanligtvis i kyrkstugor.
Svårtolkat magert ark.
material dock.

Möjligt samband med
de övriga
svedjebränningslinserna
som påträffats, utan
datering kan inget sägas
dock.

oklart

1817 års karta. Osäker
datering, sentida
nedgrävningar med
sopor störde. Möjliga
syllstenar syntes dock.
Oklart om bostadshus
eller ek.byggnader.

1700-1800-tal

Husgrund,
sotlins

Tegel troligtvis från
skorstensbyten under
senare tid.
Enl munt info skulle
stugan ha rivits i slutet
av 1800-talet pga en
blodfläck från ett mord.
Alt:

1817 års karta.
Gropanläggning. Yngre
stall i området. Brända
ben och 10-tal fiskkotor.
1817 års karta. 1 mynt
från 1898, omrört lager
från elledningar.

avfallsgrop

Husgrund,
1800-1900-tal sotlins, omrört ev kyrkstuga
kulturlager

1700-1800-tal
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516-1998

524-1999

540-2005

541-1996

543-1996

560-2000

574-2005

582-2000

597-2000

597-2000

611-2006

638-1994

640-1994

640-1999

643-1996

652-2001

665-1995

667-1997

694-1995

707-2001

825-1992

831-1992

D

1410-1650

1339-1640

989-1407

710-1038

960-1230
samt
1390-1670

Kol

Kol

Träkol

Kol

Sot, kol
(1430-1670)

Omrört
kulturlager

Del av kritpipa.

Husgrund

Husgrund.
Gata.

Husgrund

Sotlins, övrigt
kollager.

6 bitar rödgods, vit
glasyr, röd. Oval
tegelring.

1817 års karta.
Träflislager, obrända
ben. Rödgods.

1648 års karta, 1817 års
karta. Obrända ben,
hamparep, kaffesked
(alu), soldatfigur i blå
plast.

1817 års karta, 1648 års
karta. Syllstensrader.
Kol, sot, slaggklumpar
Kritpipor, glas,
tandborste, plastsmycke.
Trälager.

1800-1900-tal Husgrund

Husgrund.
1600-1700-tal Omrört
kulturlager

Kult.lagret med slagget
kan troligtvis ha en äldre
datering än
husgrunderna, då
smedjor gärna plac
utanför bebyggelsen.

Bränt tegel
1648 års karta. Ben, trä,
(spismur?).Tyskt,
stenar, glas från
imoprterat lergods från
pilsnerflaskor, glas,
Rhenomr ca 1300-1400murbruk, lerklining, spik.
tal.

Sentida tegel. Kritpipa
av yngre typ.
Fönsterglas av yngre
stil.
1817 års karta.
Nedgrävningar,
syllstensrader.

Syllstensrad

4 lager. Nävret troligtvis
från ett tak som
används som
vägfyllnad.
1648 års karta, 1817 års
karta. Näverlager,
trärester. Kol.

1648 års karta, 1817 års
karta. Recenta
byggnadsrester, rester
av betonggrund. Äldre
bebyggelse kan ses på
de båda kartorna, dock
ej under
undersökningen.

Ingen byggnad på kartor
eller synlig i marken
(avsaknad av vidare
anläggningar), så
träflislagret kan härröra
från ett rivet tak på
annan plats och endast
dumpat här. Sotlinsen
kan höra ihop med de
andra liknande linserna i
gammelstad, då det
verkar vara spår av en
brand innan annan
aktivitet.

Rödgods BII:4. Samtliga
KYRKTORGET! Obrända dateringar: 1155-1407,
ben, få brända ben,
989-1252, 576-887 samt
djurtänder, grönt
216-430 eKr. Djupaste
planglas, görnt & brunt
sotlagret samma som
buteljglas, kritpipsskaft.
andra tidigare funna
Både dekorerat och
över Gammelstad.
odekorerat tegel.
Romersk jäå felaktiga:
vatten över de delarna?!

1817 års karta, 1648 års
karta. Golvrester, dike,
C14-dateringarna ej
källargrund. Grönt
utmärkta!! Rödgods: BII:
planglas, kakelskärva,
4, brun glasyr, vissa
ben från trefotsgryta
med vit engobé.
(rödgods), brända och
Kritpipans stämpel av en
obrända ben.
krona: 1680-1700.
Kritpipsfragment med
stämpel.

1817 års karta, tegel

1817 års karta. Kritpipor,
ev bössflinta.

Tecken på odling (A8:1)
dat 960-1230 &
1390-1640, härd (A8:2)
dat 1430-1670,
avfallsgrop (A8:3)

1648 års karta, 1817 års
karta.
Rödgods. Gammal
Cementbrunn.Syllstock.
tegelhög. Extra
Mynt: 5st. 2 präglade
dateringar: 540-690 eKr
1634, 1635. Ben (fågel,
(utan kontext..),
fisk, katt, nöt, svin, får/
1339-1528eKr,
get, hare). Grönt
1430-1640 eKr.
planglas.

stall?

Nedbrunnet
bostadshus

ev
svedjebränna

Syllsten

ev kyrkstuga

1817 års karta. Kol, sot,
brända ben (bla 3
fiskkotor), förhöjt MSvärde i mitten av A8:2,
näver, träflis, läder

Rödgods: 5/8 har
samma glasyr & dekor.

Oklart om kartkontroll

Husgrund.
ev kyrkstuga
Övrigt kollager.

1300-1400-tal Husgrund

1500-1700-tal

1700-1800-tal Husgrund

1600-1900-tal Gata

1900-tal

1600-1900-tal

1800-tal

1600-1700-tal Sotlins

1600-1800-tal

Husgrund,
1700-1800-tal omrört
kulturlager

1700-tal

Sotlins

1817 års karta. Tjärpapp

Husgrund.
1800-1900-tal Omrört
kulturlager

1700-1800-tal

1648 samt 1817 års
kartor. Brända och
obrända ben, kol och
träflisor;
raseringsmaterial
(kritpipedel, brända och
obrända ben)

1817 års karta. Obrända
ben, spik, kritpipsskaft, 1
pärla. Sot, trä.

Omrört
kulturlager

stall

ev stall

1648 års karta, 1817 års
karta. Sot- & kollager.
Bränd tegelsten. Ornerat
ben: knivskaft/-slida. Vitt
planglas.

Brända och obrända
ben, kritpipedelar, sot,
kol, trärester

På kartorna syns
1817 års karta, 1648 års bebyggelse på platsen,
karta. Inga anläggningar. men inga anläggningar
Obrända ben,
hittades. De omrörda
fönsterglas, spik.
kult.lagren kan dock
höra till den kyrkstugan.

Sotlins, omrört
kulturlager

timmerbarkning.
Nuvarande byggnader
ditflyttade senare.

Barklager. Tegelinslag.

Omrört
kulturlager

Sotlins. Omrört
1700-1800-tal
kulturlager

1600-1800-tal

1800-1900-tal

1700-1800-tal

1800-1900-tal

1800-tal
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Spridning Gammelstad
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Bilaga 2 - Kartor
Kartor med C14-dateringar och sotlinser inlagda.
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50

Karta med samtliga C14-dateringar, se även tabell s 44. Med 10m höjdkurva.
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