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Inledning

Vid landsförsamlingens kyrka i Skellefteå finns ett område som kallas
”Kungsgropen”. Platsen har länge varit känd och man har antagit att den medeltida
hamnen har legat här. Namnet har av Ulf Lundström tolkats ha samband med
ledungsorganisationen. Enligt denna skulle Umeå och Bygdeå och landet norr därom
värna sitt land hemma. Denna plats, med sitt ”kungs-namn” skulle kunna ha haft
funktion som en hamn med en stående flotta. Platsen har också tidigare haft
kyrkstadsbebyggelse.

Under perioden 24–28 maj utförde Västerbottens museum, i samarbete med
Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet och hembygdsföreningen i
Skellefteå, en schaktdragning i området ”Kungsgropen” vid Bonnstan i Skellefteå.
Undersökningen har bekostats av Skellefteås hembygdsförbund, genom medel från
bygdeavgiftsmedel. Ansvarig för undersökningen har varit Lillian Rathje,
kulturmiljöantikvarie vid Västerbottens museum.

Till stor hjälp har också frivilliga krafter varit. Nils Viklund från Yttervik deltog
under hela veckan, medan Barbro Viklund, Rut Karlsson, Peter Gustavsson, Göran
Wahlberg och Ulf Lundström medverkade vid olika tillfällen.

Mediabevakningen blev stor och inslag gjordes bl.a. av VästerbottensNytt, vilket
även sändes i Rapport, samt av Norra Västerbotten och två radiokanaler.

Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen var att utröna om det fanns bevarade lämningar efter
tidigare aktiviteter på platsen och att undersöka platsens potential för vidare
undersökningar. Frågeställningarna gällde om det fanns indikationer på att
Kungsgropen varit en hamn under medeltiden och om det fanns rester efter den
del av kyrkstaden som brunnit ned på 1600-talet.

”Kungsgropen”

Fig. 1. Undersökningsom-
rådets belägenhet öster om
landsförsamlingens kyrka i
Skellefteå.



3

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet utgörs av den s.k. Kungsgropen, belägen vid Skellefteå
landsförsamlings kyrka. Namnet förekommer inte på äldre kartor, men tros ändå
ha sitt ursprung i ett äldre Kungshamns-namn. Kungsgropen utgörs av stora
backsluttning som ligger mellan nuvarande församlingshemmet och Bonnstan. På
en karta över Prästbordet från 1642 kan man se att det går in en vik av Skellefteälven
just här. Under 1700-talet och början av 1800-talet fanns här en tjärn med namnet
Lilltjärn. Ännu på 1930-talet var marken på platsen mycket sank.

Namnet har tolkats antyda att platsen haft något samband med kungamakten och
namnet är det enda kända i Skellefteå-trakten som innehåller ordet kung. Andra
kungsnamn efter kusten är de talrika Kungshamn som av Adolf Schück tolkats ha
ett samband med ledungsorganisationen, det medeltida sjöförsvarssystemet.
Ledungsskeppen samlades i dessa hamnar och hade dels bevakning av segellederna
under sommarhalvåret och kunde dels kallas ut till krig mot andra länder. Denna
organisation har inte varit den samma i Övre Norrland. Enligt Hälsingelagen skulle
alla som bor i ”Umeå och Bygdeå och hos alla dem som bo norr därom .... och har
ingen annan ledung utan skola värja sitt land hemma”. De skulle således endast ha
funktionen att bevaka farlederna i Bottenviken. Kungshamnar finns vid såväl Kalix
kyrka i Norrbotten som vid Selångers kyrka i Ångermanland.

På Rösberget (som äldst skrivet Rööberget) har det enligt tradition funnits en
vårdkase. Det är inte områdets högsta berg, men väl det berg som syns bäst från
älvstranden vid Kungsgropen. Intill de gamla kungshamnarna fanns som regel en
vårdkase.

I området har funnits bebyggelse sedan 1300-talet. Den äldsta kända biskops-
visitationen i Skellefteå utfördes 1374 av ärkebiskop Birger Gregersson. Hans
efterträdare Nils Ragnvaldsson invigde den 18 juni 1386 en träkyrka på platsen.
Troligen hade där redan förut funnits ett mindre kapell. Grunden till stenkyrkan
lades 1485 och den nya kyrkan invigdes 1507 av ärkebiskop Jacob Ulfsson och
helgades åt Johannes döparen. Dagens korskyrka invigdes 1800 och har partier av
den gamla kyrkan bevarade i den östra korsarmen och i sakristian.

Kyrkstaden finns dokumenterad på karta sedan år 1648, men kan ha ett äldre
ursprung. Efter grävningar 1932 i sluttningen mellan församlingsgården och
nuvarande Bonnstan, berättas om timrade hus i långa rader, med smala gränder
emellan, där stallet ofta fanns inunder och kammaren ovanpå.

Denna kyrkstad brann ner till grunden 1672, men byggdes strax upp igen. En
resolution utfärdad av landshövdingen den 17 februari 1674 stadgade dock att de
som byggt sina kyrkhus, såsom stuga, stallar och bodar, på den västra sidan av
Kungsgropen skulle betala till kyrkan. Summan var 5 daler kopparmynt per byggnad.
De som byggt sina stugor nära kyrkan fick således betala en avgift. Risken för nya
bränder var stor, och kunde hota själva kyrkan om husen låg för nära.
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Fig. 4. visar om-
rådet 1764. Här
finns såväl tjärnen
som en vik med.

Fig. 2. Karta från
1648 som visar
området för kyrk-
stadsbebyggelsen.

Fig. 3. Samma område
som det karteras 1686. De
olika kartor som finns
över området visar olika
detaljer. Så saknas t.ex.
tjärnen på många äldre
kartor, trots att den natur-
ligtvis existerade.
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Tidigare undersökningar i området

Den 14 juni 2002 utfördes en georadarundersökning i området av Raycon från
Malå. Undersökningen utfördes av Per Nilsson och Peder Englund. Den maximala
djuppenetrationen för georadarutrustningen varierade mellan 4–7 meter. 14
radarprofiler mättes över området. Dessvärre var dessa profiler inte koordinatsatta.

De gröna områdena, A-C, uppvisar en radarsignatur som kan bero på att man grävt
i dessa områden. Strukturerna D-E är långsträckta, smala och väldefinierade objekt.
Då den djupa grop som vi återfann befann sig där markytan ligger 9-10 meter över
havet är det troligt att det är delar av denna som vi fått med i schaktet. Såväl
georadarundersökningen, som den arkeologiska och miljöarkeologiska
undersökningen, visar att detta är ett intressant område.

A
B

CD
E

Fig. 5. Resultaten av Raycons georadarundersökning visade på störningar i marken. Vilka
av dessa som vi lyckats pricka av med vårt schakt går inte att helt bedöma.
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Undersökningen

För att undersöka platsens potential för vidare undersökningar drogs ett 50 meter
långt och 0,5 m brett schakt upp med hjälp av en grävmaskin. Trots den svårplacerade
georadarundersökningen försökte vi att med hjälp av dess resultat att dra ett schakt
som skulle passera områden med många objekt. Då platsen innan undersökningen
inte hade status som fornlämning skedde en noga övervakning av schaktdragningen.
När de första spikarna dök upp i schaktet, vilket var i stort sett omedelbart, togs
kontakt med länsstyrelsen och tillstånd till fortsatt grävning gavs muntligt.
Grävningen med grävare skedde på de flesta ställen ner till steril mark. Det enda
område som grävdes för hand var området kring de stockar som framkom ungefär
mitt i det långa schaktet. Detta var det enda område med antydan till konstruktion.
De flesta fynden gjordes i schaktmassorna, det var endast i det handgrävda området
som vi kunde precisera varifrån fynden kom. Schaktmassorna gicks igenom
översiktligt med hjälp av frivilliga krafter.

Prover för makrofossil och C-14-analyser togs i samband med stockarna och i
distinkta kollager. Profilen ritades i hela sin längd.

Vid schaktets nedre del, i kanten av tjärnen, grävdes ytterligare ett schakt, ca 1 m
långt. Schaktet grävdes för hand då vi stött på en okänd ledning.

Slutligen grävdes också en grop i tjärnens östra del, då det framkom att det vid
tidigare grävningar i området framkommit människoben.

Fig. 6. Grävskopan, med dess förare Lennart Gustavsson, har börjat gräva den långa profilen.
Bilden tagen ned mot den tidigare tjärnen. I bakgrunden ses älven och en del av Långholmen.
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Stora delar av schaktet innehöll ett tämligen
omrört material. De mest distinkta lagret, som
inte var omrört, begränsades av en större sten i
vardera ände. I detta område, som till del hand-
grävdes, framkom inte något säkert modernt
material. Istället fanns här ett nätflöte av bark
och små brända ben. Den stock som kan ses i
profilen löpte tvärs över schaktet och skulle
kunna utgöra rester från en konstruktion. Vad
denna skulle bestå av kan dock inte utrönas utan
vidare utgrävningar.

Fig 8. Fotomontage av de delar av schaktet  som innehöll
stockar och annant material. Det är också i detta avsnitt
som prover för kol-14 och miljöarkeologiska analyser
tagit.

Fig. 7. Koordinatpunker för det långa schaktet.
Fixpunkter är brofästena över till Långholmen.
Det västra fästet har koordinaten 351,94/117,37 och
den östra 352,46/119,04.
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0-6 m
Fig. 9.1. Profilritning från väster i nord-sydlig riktning.
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6-12 m 12-18 m

Fig. 9.2. Profilrit-
ning från väster i
nord-sydlig rikt-
ning.
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18-24 m 24-30 m 30-36 m

Fig. 9.3. Profilritning från väster i nord-sydlig riktning.



1136-43 m 43-50 m

Fig. 9.1. Profilritning från
väster i nord-sydlig riktning.
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Fig. 10. Den lilla gropen i kanten av tjärnen. I botten framkom blålera och en rad större
stenar. I övrigt var materialet mycket blandat och en modern vinkork hittades under bjälken
på bilden. Vid sondning kändes en rad stenar i kanten av tjärnen så en hamn är inte uteslutet
trots förekomsten av modern igenfyllnad.

Fig 11. Ett djupare schakt togs upp i den föredetta tjärnens östra del. I botten på detta hål, ca
3, 5 meter ned, framkom timmerstockar vilka kan utgöra rest av en tidigare kajanläggning.
På bilden ses också det upp till 2 meter tjocka fyllnadslagret.
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Fynd

Den största delen av de fynd som gjordes i schaktmassorna utgjordes av spikar av
olika dimensioner och utföranden samt metallfragment (fig. 12). Här fanns allt
från mindre och större handsmidda spikar till modern försinkad trådspik. Olika
moderna beslag och en grov kätting framkom också. En annan stor fyndkategori
var tegel och bränd lera (fig. 13). Av glas fanns ett antal smältor, vilka samtliga verkade
vara från modernt buteljglas, samt en bit grönt fönsterglas (fig. 14). Såväl brända
som obrända ben återfanns (fig. 15), de flesta av större dimensioner. Dessutom
framkom bitar med kalkputs och formade cementplattor. Då dessa fynd gjordes i
schaktmassorna kan de inte ge någon ledning till ålder på lämningarna, därtill är
materialet allt för blandat. Delar av materialet kan dock höra till en äldre period. De
två intressantaste fynden är ett kritpipsskaft och ett flöte av bark. Kritpipsskaftet
(fig. 16), med tuggmärken, hittades i schaktmassorna på ca 32,10 meter efter profilen.
Kritpipor kan tyda på att vi här har bevarat material från åtminstone perioden 1600-
1700-talet. I anslutning till stockarna och i det handgrävda området återfanns ett
nätflöte av tallbark. Flötet hittades i en mörk lägre färgning som var tydligt avgränsad
från de övre omrörda lagren, 19,25 meter efter profilen och på ett djup av 0,9 m.
Typen av flöte (fig. 17) är ovanlig och jag har inte hittat någon modern parallell.
Detta skulle kunna antyda att detta lager är äldre och orört.

Fig. 12. Exempel på det material av metall som framkom.
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Fig. 13. I schaktmassorna förekom både stora tegelbitar och små bitar med bränd lera.

Fig. 14. En stor del av det glasmaterial som framkom syntes bestå av smält modernt flaskglas,
men det förekom även bitar av grönt fönsterglas.
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Fig. 15. I schaktmassorna förekom såväl brända
som obrända ben. På bilden ses några större
obrända ben. Små bitar med brända ben
återfanns i det område som grävdes för hand.

Fig. 16. På det kritpipsskaft som hittades i
schaktmassorna kan man tydligt se bitmärken.

Fig. 17. Det nätflöte av tallbark
som hittades har konserverats.
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Resultat och diskussion

Marken var mycket omrörd och modernare material var blandat med äldre material.
Den enda eventuella konstruktion som kunde ses var de längre stockar med
nävertäcke under som framkom i schaktet. Marken var här också rejält nedgrävd. I
schaktmassorna framkom allt från moderna försinkade spikar till kritpipssskaft.
Huruvida konstruktionen motsvaras av någon av de signaler som uppfattats med
georadar är omöjligt att säga. Konstruktionen och nedgrävningen antyder däremot
att de finns en rejäl möjlighet att hitta ostörda lager på platsen. Mest troligt är att
det rör sig om delar av den kyrkstad som brann 1672. Det material som framkom
vid den miljöarkeologiska undersökningen (se s. xx ff.) antyder också att platsen
har en god potential för fortsatta utgrävningar och undersökningar.

Längs ned i schaktet, i nära anslutning till tjärnen, framkom en rad större stenar.
Det lilla provschaktet kunde dock inte ge något entydligt svar om detta möjligen var
en gammal hamnskoning. Hela tjärnen har blivit igenfylld under modern tid och
materialet i provgropen visade fram mycket modernt material. En avvägning av
den vattenspegel som framkom motsäger inte en hamn under 1600-talet eller
tidigare.

Rester efter en yngre anläggning framkom också i tjärnens östra del.
Grävmaskinisten, som tidigare grävt ledningar i området, hade sett människoben i
marken. Han tog därför upp en närmare 3 m djup grop åt oss. Några människoben
kunde vi inte se, men däremot tjocka stockar i botten som antydde en kajanläggning.
Då dessa befann sig i nivå med dagens älvnivå bör denna anläggning vara av yngre
datum. De människoben som grävmaskinisten sett kan möjligen vara rester efter
ryska soldater. Enligt Asta Berg vid Skellefteå museum finns det en tradition om att
det på platsen ska finnas gravar från 1808–1809 års krig.

Sammanfattningsvis kan sägas att platsen har en god potential för att med fortsatta
undersökningar besvara frågor kring förekomsten av en medeltida hamnanläggning
och att besvara frågor kring den äldre kyrkstadsbebyggelsen. För att besvara dessa
frågor behövs ytterligare arkeologiska och miljöarkeologiska undersökningar.
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Miljöarkeologisk undersökning av jordprover från
Kungsgropen, Skellefteå kyrkstad, Västerbottens län
Av Karin Viklund

Proverna togs vid en arkeologisk undersökning i maj 2004, på olika avsnitt och
nivåer som bedömdes som intressanta i det långschakt som då togs upp. Totalt
insamlades fem prover, varav fyra har undersökts, ett prov har sparats för ev. framtida
analyser.

De analyser man valde att göra i denna första undersökning var makrofossilanalys
och vedartsbestämning.  Proverna vattensållades, torkades och undersöktes i
stereolupp. Inget frömaterial från gräs/örter etc. hittades, men en hel del trä- och
trädrester, ofta i olika grad av förkolning eller obrända och något förmultnade.
Organiskt material dominerade således i de flesta prov men inslag av sand/grus
och bränd och obränd lera fanns. Innehållet i de olika proverna noterades och
bestämdes enligt nedan.

Prov 1. 17,7 m 0,75 m djupt, kollager, underst.  (Samtliga provplatser inmätta
från schaktets norra ände och proverna tagna i östra schaktväggen)
Små bitar träkol av barrträd
Brända barr från gran, relativt stor mängd
Brända kottefjäll av gran eller  tall

Prov 2. 17 m, 0,7 m djupt
Träkol, små bitar, varav några bitar bestämdes till björk

Prov 3. 19,8 m, invid stocken, kollager
Trä, ej bränt, små flisor
Bark, bränd
Träkol, varav några av gran
Enstaka brända granbarr

Prov 4. ”mitten av schaktet”, 0,75 m
Ej genomgånget

Prov 5. ”mitten av schaktet”, 0,75 m
Tunna flisor av trä i stor mängd
Björknäver, enstaka
Träkol, enstaka av löv- och barrträd

Prov 5, Kungsgropen 2004.
Packe av träspån med inslag
av björknäver
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Kommentar

Prov 1 togs i vad som noterades som det djupast liggande kolskiktet i profilen. Under
detta fanns vad som bedömdes som opåverkad jord. Provet hade en viss homogen
karaktär med barrträd/gran representerat genom träkol, barr och kottar.
Träkolsbitarna var i minsta laget för att erbjuda en säker artbestämning och
kottefjällen från tall och gran är svåra att skilja åt, när det som här, endast återstår
förkolnade basdelar. Det kan alltså röra sig om enbart gran. Sammantaget gav detta
intrycket av ett ”primärt” lager från någon enstaka aktivitet eller tidshorisont/
händelse.

Prov 2 hade en likartad karaktär men var mindre innehållsrikt. Av det lilla fåtalet
träkolsbitar kunde några bestämmas till björk.

Prov 3, taget i ett kollager invid stocken, innehöll en hel del flisor av icke bränt trä,
bränd bark, brända granbarr och även träkol som kunde bestämmas till gran.

Prov 5 hade en helt annan, heterogen karaktär. Det bestod av ett decimeterjockt
lager små bitar spån eller träflis med inslag av björknäver, varvat kors och tvärs.
Mellan varven fanns här och var inslag av (insvämmad) lera/sand och små
träkolsbitar. Såväl löv- som barrträd fanns representerat bland träkolet.

Detta material kan härröra från en medveten deposition/igenfyllnad av någon sorts
avfall. Det är dock ganska homogent, inte vilket avfall som helst utan huvudsakligen
träspån, vilket tyder på ett avfallslager från något hantverk eller någon byggnation
som ägt rum på platsen. Husbyggnad med skrädning av timmerväggar?
Framställning av tunnor, spånkorgar?

Sammanfattning, slutord

De miljöarkeologiska iakttagelserna och resultaten i denna inledande undersökning
av Kungsgropen visar att markytan döljer en variation av lager, gropar och skikt,
med spår av brand/bränning och trähantverk. Av kulturinslag i egentlig mening, t
ex köksavfall som ben och sädeskorn etc, registrerades dock inte mycket. Vid framtida
fortsatta undersökningar kan markkemiska analyser kanske ge ytterligare vägledning
när det gäller kulturpåverkan.

Andra undersökningar som kunde komma ifråga är pollenanalys i ”hamnbassängen”
där pollenförande lager under igenfyllnadslagret påvisats (Engelmark, Viklund
2003). Syftet skulle vara en landskapsrekonstruktion. I kombination med en
utgrävning i nedre delen av 2004 års schakt borde detta ge chanser att påvisa en
eventuell medeltida kajkant/strand/hamn.

Men flera platser högre upp i schaktet är också av intresse och de arkeologiska
resultaten och förhoppningsvis också dateringar kan här ge en fingervisning om
vad som bör prioriteras.
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