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Glimtar ur Norrbottens medeltid 
 
Det har funnits människor i norra Sverige sedan förhistorisk tid. Fynd gjorde av 
Norrbottens museums arkeologer i Pajala kommun sommaren 2004 visar att 
människan befann sig i Norrbotten redan för 10 000 år sedan. 
 
För ca 1200 år sedan började samerna med renskötsel, man hade små, tama hjordar 
för renmjölkning. Renen hade tidigare använts vid transport och som lockrenar vid 
vildrensjakten.  
 
Under medeltid bedrev samerna handel i Norge med engelska och tyska köpmän 
kring Lofoten. Man köpte silversmycken och dyrbart kläde till sina koltar och sålde 
skinn, kött och fisk. Samerna handlade också med birkarlarna från Bottenvikskusten. 
Birkarlarna var av staten utsedda personer som hade rätt att ta upp skatt av samt 
handla med samerna. 
 
För 800 år sedan började människan med boskapsskötsel och jordbruk i Norrbotten. 
Detta var ett komplement till jakten och fisket. Det var nybyggare dels från Finland 
och dels från södra Sverige som tog med sig traditionen av att bruka jorden. 
 
De medeltida handelslederna genom Norrbotten gick i öst-västlig riktning från fjäll till 
hav. Det var först under 1300-talet som de nord-sydliga handelskontakterna började 
på allvar - det vill säga mellan Bottenviksområdet och Östersjöområdet (Stockholm).  
 
Utifrån Gustav Vasas jordebok (dvs en samling av kartblad) från 1543 kan man 
förutsätta att det i Pite-, Lule-, och Torne- älvdalars nedre lopp fanns en 
jordbruksbosättning under medeltiden. Man har idag mycket lite kunskap om hur de 
medeltida gårdarna såg ut i Norrbotten.  
 
Älvdalarna ”koloniserades” inte i den betydelsen att de varit folktomma, utan att de 
från och med nu kom att räknas in (införlivas) i det svenska riket. En svensk 
förvaltning i området infördes i mitten 1350-talet. Den svenska närvaron är förbunden 
med uppbyggnad av bildandet av församlingar, kyrkobyggande, sockenbildning, 
införande av svenska lagar och regler för handel och marknader.  
 
• 1327 den 2 februari uppläts Lule älvdal till ärkebiskop Olof Björnsson i Uppsala, till 

den kunglige Johannes Ingemarsson i Hälsingland samt till Nokolaus Fartiengsson 
och Peter Ungi. Detta är första gången namnet Lulu finns präntat på en handling.  

 
• 1335 uppläts Pite älvdal till riddaren Nils Abjörnsson Sparre.  
 
Dessa hade i uppgift att befolka och utveckla området och sprida den kristna läran 
bland samerna. Det som framför allt lockade stormännen var besittningsrätten till 
laxfisket. Torkad fisk var under då hela Europa var katolsk en stor resurs, eftersom 
man under katolsk fasteperioden inte får äta kött.  Utöver fisk var pälsar och skinn 
attraktiva handelsvaror.  
 
• 1350 införde Magnus Eriksson en stadslag för området, det s k bottniska 

handelstvånget. Det innebar att köpmän och bönder längs Bottenviken inte fick 



Resa i tiden: Destination medeltiden II  (svart väska A) 
Producerad av Norrbottens museum 
 

                                                          

segla med sina varor till andra städer och länder. All handel skulle ske i Stockholm 
där de måste betala tull för varorna. De fick inte sälja till dem som betalade bäst.  

 
En del köpmän flyttade därför till Stockholm och skaffade sig egna fartyg, 
bottnaflottan. En del av dem blev rika och mäktiga, exempelvis Anders Svensson 
Bjur från Bensbyn som även blev borgmästare i Stockholm 1498. Handelstvånget 
fanns kvar i nästan 450 år och blev med tiden ett hinder för utvecklingen i norr. 
 
Under 1500-talet avskaffades birkarlarnas handelsprevilegier och Gustav Vasas 
egna lappfogdar, i regel söner till birkarlarna, tog över rättigheterna. Kungen övertog 
också kyrkans gamla laxfiskeställen1 och han krävde att en tredjedel av den lax som 
fångades i Norrbotten skulle betalas i skatt.  
 
Gustav Vasa bestämde även vilka varor som fick säljas och köpas. Från Norrbotten 
fick man sälja lax, gädda, sik, torsk, braxen, strömming, viltvaror, hudar och smör. Till 
Norrbotten fick köpmännen skeppa salt, spannmål, mjöl, lin, hampa och bast. 
 

 
1 Gustav Vasa lät inför protestantism i Sverige som tidigare varit katolskt. Genom Reformationen 
minskade kyrkans makt till fördel för kungen. Från kloster och kyrkor konfiskerades bland annat silver 
och kyrkklockor smältes ner.  
 


