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1. Introduktion
John Ljungkvist, Anneli Ekblom, Cecilia Rodéhn, Karin Hallgren

M

änniskor är som geografen Tuan (1974) skriver platsälskande; vi
skapar meningsbärande platser. Gamla Uppsala är en sådan
skapad plats , meningsbärande, genom tiderna både fruktad och
älskad av många olika skäl. Lokala boende och Uppsalabor
besöker och återbesöker platsen dagligdags för rekreation och som
utflyktsmål. Turister besöker kanske i första hand Gamla Uppsala för dess
kulturhistoriska värden, men deras upplevelser av platsen förhöjs också av
platsens geografi, läge, vegetation och genom de människor som rör sig här.
Gamla Uppsala har byggts på, förstärkts och omformats på olika sätt över tid.
Gamla Uppsalas värden har därmed också förändrats och breddats över tid och
kan idag beskrivas som en komplex social mötesplats, en plats att besöka och
återbesöka, som tidigare centrum för social, politisk och ekonomisk makt, ett
religiöst centrum, ett kulturarv och en plats med utmärkande biologisk
mångfald. Vi vill med denna bok visa hur dessa värden kan och har samverkat
över tid och att en plats som Gamla Uppsala kan ha många parallella
funktioner, betydelser och värden.
Vi diskuterar här Gamla Uppsalas många värden ur historiska, aktuella och
framtida perspektiv i syfte att förena kulturarv och biologiskt arv. Boken är
ett resultat av projektet ”Framtidens naturvärden i kulturmiljöer – fallstudie
Gamla Uppsala” vars syfte var att undersöka hur kulturmiljöer som omges av
ett starkt lagligt skydd och vars omgivningar också är skyddade i
stadsplanering också mer aktivt, genom landskapsvård och skötsel, kan
formas till reservoarer för biologisk mångfald och kunskapsparker. Vår
utgångspunkt har varit att närma oss frågan som ett teoretiskt och metodiskt
experiment med många bottnar. En av våra utgångspunkter är begreppen
levande landskap, värde och arv som åberopas i Europeiska
landskapskonventionen (2000) och som reglerar landskapsvård och
miljövårdsarbete i Europa och Sverige. Europeiska landskapskonventionen,
föreskriver att olika värden ska vägas in när det gäller att definiera mål och
besluta om att förstärka landskapsvården. Definitionen av bevarandevärda
landskap har genom landskapskonventionen breddats till att inkludera värden
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som inte är fastställda eller förutbestämda och som därför måste förhandlas i
ett samtal mellan allmänhet, beslutsfattare samt forskare och specialister från
många olika ämnesområden.
Levande landskap, värde och arv är begrepp som debatterats i kritiska
kulturarvsstudier i decennier (se sammanfattningar i Smith 2006 och Harrison
2012). Vi menar att det finns starka beröringspunkter mellan
kulturarvsdebatten och den nya syn på landskapsvård som Europeiska
landskapskonventionen förespråkar. Landskapskonventionen betonar
uttryckligt att allmänhetens värden och upplevelser måste vägas in i beslut om
förvaltande av landskap och landskapsvård. Här finns det mycket att lära från
kulturarvsdebatten och de utmaningar som kulturmiljövården har mött. Länge
har dessa gemensamma utmaningar behandlats som särskilda; de har
debatterats inom olika fält och av olika forskare, med alltför lite interaktion
mellan dem. Millenniemålen (MA 2005) som reglerar både internationell och
nationell landskapsvård och som ligger till grund för de av Sverige uppställda
miljömålen, listar kulturella tjänster (dvs. kulturarv, estetiska, inspirationella
och religiösa värden) som viktiga i utvärdering av landskap och ekosystem.
Trots detta saknas metoder för att utvärdera sådana värden i relation till andra
värden (se också diskussion i Tengberg et al. 2012, samt nedan).
Landskapsvården är idag uppdelad mellan två tillsynsmyndigheter:
Riksantikvarieämbetet (kulturmiljö) som bildades redan 1630 och
Naturvårdsverket (naturvård), bildat 1962, då under namnet Statens
naturvårdsnämnd. Gren (2010) visar i sin historiska översikt över natur- och
kulturmiljövården under 1900-talet att denna uppdelning är långt ifrån
självklar. Under 1940–1950 talen förespråkade flera olika aktörer att
landskapsvården i sin helhet skulle samlas under en enhet och vissa menade
också att Riksantikvarieämbetet var en lämplig tillsynsmyndighet för en
samlad landskapsvård. Den utredning som gjordes 1962 i samband med
revidiering av Naturskyddslagen (1952) till Naturvårdslagen (1964),
förordade slutligen en separat naturvårdsmyndighet, men vikten av samsyn
och integration betonades starkt. Denna samsyn framhölls även då tillsynsoch beslutsprocessen decentraliserades till länsstyrelserna (se Gren 2010, s.
49‒51, 56).
Begrepp som ”bio-kulturell mångfald” och kulturmiljölandskap används i allt
fler sammanhang och inom olika fält och discipliner globalt och i Sverige.
Begreppet ”eko-systemtjänster” har lanserats som ett sätt att mäta biologiska
värden. Med detta begrepp sätts en prislapp på landskapsvårdens insatser och
samtidigt omdefinieras både landskapsvårdares och jordbrukares förvaltning
av biologisk mångfald som en samhällstjänst (se diskussion i Tengberg et al.
2012). Men det finns många värden som inte lätt låter sig mätas, enkelt
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värderas eller ges en prislapp. Miljömålsrådet gav 2007
Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ta fram metoder för att utvärdera
kulturmiljöer ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Arbetet utmynnade i
konstaterandet att även om det finns utarbetade metoder för värdering inom
naturvården så behövs det fler studier för att kunna göra en sådan värdering
när det gäller kulturmiljöer och kulturarv (Soutukorva och Söderqvist 2008).
Som Cecilia Rodéhn påpekar i denna bok (kapitel 3) finns det dock en risk
med att rama in landskapsvården i ekonomiska och mätbara termer; risken är
att värden som inte kan mätas/värderas bortprioriteras, och detta gäller
kulturarvsvärden liksom naturarvsvärden. Därför är det viktigt att vi har en
ständig och pågående diskussion om olika värden.
De debatter som fördes då landskapsvården växte fram i slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet är fortfarande lika aktuella. En viktig fråga var
hurvuvida landskap skulle skyddas eller vårdas. Denna fråga är i sin tur
inbäddad i olika syn på landskap. Ska de betraktas som historiska, naturliga
eller ursprungliga lämningar vars autencitet måste skyddas eller är de
föränderliga landskap, formade av natur och människa, vilka måste vårdas
genom ett aktivt landskapsbruk? Även om den senare landskapsynen
anammats inom både naturvård och kulturmiljövård så spökar fortfarande
ideer om autencitet, naturlig och skydd inom landskapsvården idag. Dessa
spökande ideer är en förklaring till varför landskapsvården, trots en mycket
stark och lång tradition av en integrerad landskapssyn, har haft svårt att verka
med en samsyn.
Med miljömålen och Europeiska landskapskonventionen så har dock både
Riksantivarieämbetets och Naturvårdsverkets formella uppdrag breddats
betydligt. Som påpekats av Soutukorva och Söderqvist (2008) så har
emellertid inte kulturmiljövårdens styrmedel anpassats till dessa breda mål.
Det motsatta kan också sägas när det gäller naturvården. Därför är
integrationen av kulturmiljö och naturvård fortfarande i högsta grad beroende
av ett aktivt samarbete och en kontinuerlig kommunikation mellan, inte bara
olika myndigheter, utan också andra aktörer. Landskapskonventionen är här
viktig, då den särskilt lyfter fram målet att stärka möjligheterna för
allmänhetens och lokalsamhällets aktiva demokratiska medverkan i arbetet
med skydd, förvaltning och planläggning av landskap. I klartext betyder det
att arbetet med att omsätta de politiska målen i praktiken kommer att bli en
fråga för kommuner och andra lokala organisationer.
Trots en lång tradition av integrerad landskapssyn och betoning av samarbete
samt ett bredare uppdrag hos olika myndigheter och aktörer, vågar vi påstå att
skötsel och landskapsvård av kulturarvsplatser i huvudsak fokuserar på
kulturarvets kvalitéer och dess berättelser (se också diskussion i Rodéhn
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kapitel 3). Vi menar att det krävs en ny diskurs som kanske kan benämnas
kritiska landskapsvårdsstudier, som kombinerar kulturarvstudier och
kulturmiljövårdens lärdomar med miljövårdens utmaningar (se även
diskussion i Tengberg et al. 2012 för liknande tankegångar).
Projektet ”Framtidens naturvärden i kulturmiljöer – fallstudie Gamla
Uppsala” kan ses som ett led i en sådan kritisk tradition. Vi använder oss här
av begreppet landskapsvård som innefattande både kulturarv och biologiskt
arv och ställer oss frågan hur levande landskap, värde och arv kan tolkas,
vårdas och byggas i Gamla Uppsalas landskapsrum.
Den fråga vi ställde oss vid projektets början var hur man mer konkret skulle
kunna jobba med breda begrepp som levande landskap, värde och arv.
Begreppets värde har i sig en inneboende pluralitet som inte tillåter en tydlig
definition och det är just därför det är användbart i kontexten landskapsvård,
eftersom det förutsätter och inbjuder till ett samtal. Vi tog fasta på Gamla
Uppsala som plats och landskapsrum eftersom dess värden på många sätt är
fastställda som ett kulturarv och som ett riksintresse, men där både forskare,
pedagoger och allmänhet vet förvånansvärt lite om andra potentiella värden,
t.ex. de värden olika brukare lägger på platsen eller de biologiska värdena och
hur dessa har förändrats över tid.
I Gamla Uppsala finns många olika miljöer som är artrika, varav en del arter
är rödlistade. Torrängsmiljön utmed åsen är gynnsam för vildbin och steklar
liksom för många örter som i sin tur stödjer olika insektsarter. En del av dessa
arter får vi lära känna i Hallgrens text i Kapitel 2 som presenterar Gamla
Uppsalas biologiska värden och olika arters ekologiska samband. Ett exempel
är sambandet mellan den hotade och sällsynta insekten klöversobermal och
växten skogsklöver som är beroende av varandra, och där bägge arterna också
är avhängiga av den landskapsvård som varje år sker i och omkring Gamla
Uppsala.
I kapitel 2 ges också en kort historik över de skötselåtgärder som gjorts i Gamla
Uppsala. Fram till mitten av 1800-talet dominerades Gamla Uppsalas
landskapsrum av ett öppet och betat hedlandskap (figur 1), men vid slutet av
1800-talet planterades tall, lärk, björk, gran och weymouthtall på åsens
sluttningar och hedlandskapet på gravfältet söder om Kungshögarna tilläts
växa igen. Skogsplanteringarna kritiserades av Rutger Sernander (1911) som
beklagade det öppna landskapets tillslutning och påpekade dess negativa
effekter på växt och djurliv. Planteringarna togs delevis bort under 1920–1940
talen, i syfte att skapa ett öppnare landskap som mer liknar det vi ser idag (Hallgren
2012, Kapitel 2). Med konventionen om biologisk mång-
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Figur 1. Gamla Uppsala Museum sedd från Östhögen (foto av Cecilia Rodéhn).
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fald och introduktionen av rödlistade arter har landskapsvården fått nya värden och
mål att förhålla sig till.
I Hallgrens genomgång framgår det tydligt av olika miljöer och ekologiska
samband att landskapsvårdare ibland måste göra svåra val och att resultatet av
olika åtgärder hela tiden måste utvärderas och omvärderas. Att följa och
försöka förstå detta svåra arbete skapar grund till en ekologisk förståelse och
respekt för biologiska värden som mycket väl kan integreras i presentationen av
platsen. En sådan kunskap skapar också uttrymme för att reflektera och
problematisera olika värden, då landskapsvårdare måste välja vilka arter som skall
gynnas och hur detta ska utföras. Många av de arter och de sällsynta miljöer som
vi idag vill återskapa eller skydda har anpassat sig till mänsklig påverkan eller
är skapade ur ett gammalt landskapsbruk. Det är landskap som idag måste
brukas eller hävdas. Sådana kulturlandskap blir idag alltmer sällsynta och en
framsynt landskapsvård av dessa miljöer måste bygga på olika brukares
potential att skapa och bibehålla den biologiska mångfalden; inte för att
återskapa ett historiskt landskap utan för att förvalta ett nu levande landskap
med många kvaliteer (se exempelvis Dahlström et al. 2006, Agnoletti 2006,
Wästfeldt et al. 2012). I Gamla Uppsalas fall är mål som rör stärkandet av
biologiska värden ett åtagande som markägare och insatserna sker utifrån
budgetramar och resurstilldelning. Trots att det ofta rör sig om förhållandevis
små insatser, riskerar målen att hamna i en låg prioriteringsordning. Vårt syfte
här är att visa att landskapsvården på ett mer aktivt sätt kan integreras i
presentation och användandet av platsen och därmed också bredda platsens
värden.
Förhållandevis lite forskning har ägnats åt hur befintliga kulturarvsmiljöer kan
spela en roll som oaser för biologisk mångfald. Gamla Uppsala är ett exempel
bland många där skötselplaner funnits länge och omvärderats över tid. Men
dessa skötselplaner finns sällan med som en medveten strategi för kulturarvets
presentation eller landskapsbyggande. Här finns dock lysande undantag, som
t.ex. världsarvet Ölands Alvar där idén om ett levande landskap betonas
särskilt, där lokala boende samtidigt ska kunna bruka landskapet med moderna
jordbruksmetoder (Världsarvet södra Öland 2015, se också Salzman 2001 för
bakgrund). Flertalet naturreservat på lokal nivå är också inrättade gamla
kulturlandskap där kulturmiljön lyfts fram tillsammans med biologisk
mångfald. Andra exempel är flera av de Naturum, som inrättats i olika delar
av landet och har som mål att förmedla kunskap om naturen och dess värden
(Naturvårdsverket 2014) men som i många fall också förenar kulturhistoriska
och biologiska värden, se t.ex naturum Fjärås bräcka (länstyrelsen Hallands
län 2006) för att nämna bara ett exempel.
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Figur 2. Kungshögarna betades av nötkreatur på 1870-talet. I bakgrunden syns
betesmarken Gamla Uppsala löten, som vid den här tiden var helt trädfri. Litografi
av Alexander Nay i Nay & Nordström, Upsala i taflor, 1877, Uppsala
universitetsbibliotek.

Figur 3. Beteslandskapet vid kungshögarna och gravfältet 1874. Klockargårdens
byggnader syns vid foten av Östhögen. Vid den här tiden pågick en utgrävning av
Västhögen. Foto från söder av Emma Schensson i Lindqvist (1936).
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Även de reservat som inrättats i Sverige under Unescos program för så
kallade ”biosfärområden” inkluderar, förutom biologiska värden, kulturella
och social värden 1. I dessa fall är det miljövårdsområden som inkluderar också
kulturmiljövärden. Men trots nya möjligheter och formella uppdrag att förena
olika mål kan det vara svårt för landskapsvårdare att frigöra sig ifrån idén om
att natur och levande kultur inte hör ihop, vilket Salzmann (2014) visat i sin
analys av biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Detta dilemma
återkopplar till vår tidigare diskussion om idéer om autencitet och naturlighet
som spökar inom landskapsvården och som begränsar vår fantasi och våra
möjligheter att tänka i nya banor.
Vi menar att eftersom förvaltningen av kulturminnen och kulturmiljöer har en
lång tradition och stark folklig förankring i Sverige, finns det en stor potential
i dessa miljöer vad gäller bevarandet samt i skapande och förmedling av
kunskap om biologisk mångfald. Kulturarvsmiljöer är goda ingångar för en
breddning av såväl vuxnas som barns kunskap om dagens landskap, dess
förändring genom historien, den biologiska mångfalden och dess framtid.
Platser med en museal verksamhet, som Gamla Uppsala, är viktiga av flera
skäl, inte bara för förmedlingen av historiska berättelser. Berättelserna kan
stärkas av historiska och nutida perspektiv på interaktionen mellan samhälle
och miljö. I kapitel 3 undersöker Cecilia Rodéhn hur platsens olika berättelser
förmedlas genom museiverksamheten och mer specifikt hur museipedagoger
själva betraktar landskapets värde och sitt förmedlingsuppdrag. Genom
djupintervjuer med museipedagoger samt deltagande observation av visningar
utomhus och inomhus, analyserar hon hur landskapet används i förmedlingen
av Gamla Uppsala och vilka berättelser som dominerar i både visningar och
utställningar. Cecilia Rodéhn avslutar kapitel 3 med att problematisera hur
landskapet och sociala relationer idag presenteras som fokuserade på en i
huvudsak manlig maktelit, både när det gäller berättelsen om förhistorien och
om forskningen kring Gamla Uppsala. Cecilia avslutar med att diskutera hur
landskapet kan användas mer aktivt för att förmedla och skapa nya berättelser
och hur förmedling också kan berikas genom att integrera sådana nya
perspektiv.
En anledning till att naturlandskapet inte används i museipedagogiken är att
pedagogerna menar att de har dålig kunskap om dessa berättelser och om
platsens biologiska värden. Denna bok och de texter som presenteras här
hoppas vi kunna vara ett stöd för både museipedagoger och besökare att själva
söka nya berättelser. I kapitel 4 redogör studenter på lärarutbildningen, Emil

1

UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB).
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Niklasson och Kristina Persson, för en visningsmanual som de utformat som
ett examensarbete under handledning av Cecilia Rodéhn. Manualen har som
syfte att skapa möjligheter för lärare och museipedagoger som visar platsen
för besökare att relatera till både lärandemålen kring historia och geografi och
idén om en hållbar utveckling. Visningsmanualen utgår från en
utomhusvisning med elever från årskurs 4 från en skola i Uppsala; den består
av ett antal stationer på olika platser i Gamla Uppsalas landskapsrum där
natur–kulturvärden förmedlas och debatteras med eleverna och där flera
lärandemål tas upp. Här skulle ytterliggare lärandemål kunna inkluderas i
visningar kring platsen, exempelvis när det gäller att förstå samband mellan
människa och natur – dels under forntiden men också när det gäller att visa
och diskutera arterna som finns idag och det miljövårdsarbete som nu sker i
Gamla Uppsala. Exempelvis kan sambandet mellan klöversobermalen,
skogsklöver och människa (figur 4) användas som illustration till lärande och
problematisering av ekologiska samband och betydelsen av dagens
landskapsvård.

Figur 4. Kungshögarna (västra fållan, se kap 2). I förgrunden syns ett parti som har
lämnats oslaget för att gynna skogsklövern. Skogslövern är enormt viktig för att
klöversobermalen ska fortleva. Denna plats skulle kunna vara en möjlig station för
att förmedla och problematisera naturvärden (Foto av Karin Hallgren).
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Vi närmar oss i denna bok landskapet i Gamla Uppsala med inspiration från
arkeologen Barbara Bender (1992) som förespråkar tecknandet av ”platsens
biografi” för att förstå hur en plats kan genomgå många förändringar liksom
vår förståelse av den mångfald av värden som kan förknippas med platsen. En
av grundtankarna i arbetet är den långa ekologiska historiens stora betydelse
för förståelsen av landskapets utformning. Med inspiration från
forskningsfältet historisk ekologi är det också viktigt att värdera vilka
landskap vi vill ha i framtiden (Crumley 2006, Balée 2006, Costanza et al.
2007, van der Leeuw et al. 2012). Att dessa val förr eller senare måste göras i
praktiken är något som poängteras tydligt i den europeiska
landskapskonventionen. Genom platsens biografi skapar vi en grund för
landskapsrekonstruktioner, samt diskussionsunderlag för landskapsplanering
och förvaltning och det integrerade lärande som diskuterats ovan. I kapitel 5
diskuterar vi just Gamla Uppsalas långa ekologiska historia med avsikten att
närmare förstå platsens biografi – från tiden när landet höjdes ur havet fram
till järnålderns slut. I kapitlet behandlas hur interaktionen mellan människa
och miljö förändrats över tid och hur olika värdeelement har lagts till platsen
över tid. Under 500-talet börjar en monumentalisering av Gamla Uppsala
genom byggandet av högarna och också genom att platåer byggs på och
förstärks för att framhäva bebyggelsen. Detta tolkar vi som ett resultat av att
människors sociala relationer sinsemellan förändras genom formandet av en
social elit som uttrycker och befäster makt och hierarki genom Gamla
Uppsalas monumentalisering. Härmed förändras också människors relation
till platsen och Gamla Uppsala blir en samlingsplats för många människor, då
de samlas till årliga festligheter som kopplas till makten och till fornnordisk
religionsutövning.
Det är under medeltiden som Gamla Uppsala går från att ligga i Östersjöns
inre skärgård till att bli ett slättområde i inlandet. Vattentillgången blir allt
mindre och när kvarnar etablerades i åarna försvårades förbindelsen till
Östersjön ytterligare för såväl djur som växter och människor. Som diskuteras
i kapitel 6 genomgår medeltidens Gamla Uppsala en rad stora förändringar då
nya monument skapas i form av domkyrkoprojektet men också när åker, äng
och våtmarker börjar regleras allt mer och marken påverkas av ytterligare
inflytelserika ägare i form av kyrkoinstitutioner. Det är en viktig period att
studera för att förstå hur politiska och ekonomiska beslut påverkar landskap
och miljö. Detta sker då en allt mer resurskrävande stad, Östra Aros/Uppsala
växer fram, vilket snart förändrar makten, miljön och ekonomin även i det
gamla Uppsala.
Från 1600-talet ger skifteskartor en bredare förståelse av landskapets
utformning och användning; ängs- och betesmarker brukades genom så kallad
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hävd som dokumenterades på kartorna. Genom denna dokumentation kan vi
också börja närma oss frågan kring vad Karin Hallgren i kapitel 7 kallar
landskapets ʻbiologiska innehållʼ, dvs. vilka djur och växtarter som kan ha
funnits här. Skriftliga källor berättar om ett landskap som på många sätt var
utarmat; bristen på foder till djuren gjorde att gräsmarker betades hårt och det
blev konkurrens mellan betes- och ängsmarker på de gräsytor som fanns.
Bristen på träd gjorde också att det var svårt att få tag på bränsle för byns
hushåll. Olika former av hävd och bruk debatterades och diskuterades i
kyrkoråd och nämnder. Dessa debatter kan vi lära oss av idag – både när det
gäller hur olika landskapsbruk förhandlas men även rent praktiskt angående
hur vi bäst ska vårda dagens arter i området. Som Hallgren visar försvinner
mycket av den gamla hävden av Gamla Uppsala under senare delen av 1800talet, med igenväxning och förlust av arter som resultat. Mycket av den
kunskap som fanns fram till 1800-talet kring ängsmarks- och betesbruk är idag
förlorad (Dahlström et al. 2006; 2008) men genom historiska källor, i
kombination med arkeobotaniska och paleoekologiska studier (se Ekblom
2015) kan vi försöka återskapa de praktiker som skapar ett biologiskt
mångfaldigt landskap.
Gamla Uppsalas landskap är idag liksom under förhistorien något som skapas
i relationen mellan individer, det fysiska landskapet och minnen såsom det
uttrycks i fysiska manifestationer av forna praktiker och upplevelsen av dem.
Upplevelsen av landskap och landskapets värden är därför subjektiv,
mångbottnad och baserad i politiska, sociala, ekonomiska och könade
relationer (Lefebvre 1991, Cresswell 2004, Massey 2005). Gamla Uppsala har
skapats och använts med det specifika syftet att vara identitetsbärande. Som
vi diskuterar här så har det funnits stora variationer i de normer för identitet
som platsen genom tid kan tänkas ha burit, liksom också i det avstånd som
finns mellan normer och den individuella tolkningen av platsens mening. Ett
konkret exempel från sen tid är hur presentationen av Gamla Uppsala under
1800-talet och tidigt 1900-tal sker inom ramen för den nationalistiska
fornforskningen som var anpassad till den då rådande nationsskapande
normen (se Alkarp 2009; och diskussion i kapitel 3). Ett annat motsatt exempel
är senare tiders nationalistiska vurm (se kritisk diskussion i Alkarp 2009), som
på många sätt bryter mot den nu rådande tolkningen av Gamla Uppsala som
en mångkulturell mötesplats.
Synen på Gamla Uppsala som kulturarv har genomgått förändringar historiskt.
När fornlämningsområdet Gamla Uppsala röjdes eller ”restaurerades” under
1920-talet fanns det en bestämd idé om hur platsen skulle förmedlas. Att
Gamla Uppsala betraktades som ett nationalmonmument och en plats som bör
reserveras och skyddas blir tydlig i professor Rutger Sernanders tal i Gamla
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Uppsala 1922 i samband med ett sommarmöte i Uppsala och som samlade ett
antal intresseföreningar för ”fornminnesvård” (i Rig 1922, s. 134-135).
Sernander presenterade här i ett tal grunden till det som blev Gamla Uppsala
som den plats vi känner idag ˗ Gamla Uppsala Rikspark.
Vår lagstiftning är tyvärr ännu sådan, att den ej kan skydda området på ett
effektivt sätt, så att det orört bevaras till eftervärlden. Det kan bero på en
grustagares nåd, om han ej utsträcker sin grushämtning, så att ett ras inträffar
i någon av högarna. Nyss ha vi också sett, hur en av den heliga lundens
offerkällor förvandlats till en dyngpöl, medan en annan källas plats döljes av
halmstackar. Men vi äga dock en möjlighet att genom pengar ta bort det, som
vanhedrar platsen och skydda hela området. Vi borde försöka genom en
insamling trygga detta vårt lands kanske förnämsta kulturminnesmärke!

Genom insamlingar möjligjordes en ”restaurering” av området. De gårdar som
alltid legat intill monumenten revs i syfte att skapa ett ”rent” monumentalt
landskap där högarna framträdde tydligare 2. I kapitel 8 diskuterar Cecilia
Rodéhn hur Gamla Uppsala landskap användes och medierades genom
visningar och texter under 1920‒30 tal mot bakgrund av formeringen av
kulturmiljövården och visningsverksamhet av kulturav i sverige. Under slutet
av 1920-talet anordnade Riksantikvarieämbetet och Historiska museet
guidade turer till Gamla Uppsala som en del i deras förmedlingseller ”populariseringsarbete” som det då kallades. Hanna Rydh var drivande i
utformningen av visningsverksamheten på Historiska Museet; hon var en av
få disputerade kvinnliga yrkesverksamma arkeologer och aktiv i den
feminsitiska folkrättsrörelsen liksom folkbildningsrörelsen. Cecilia Rodéhn
diskuterar Hanna Rydhs syn på kulturarvets roll för demokrati, folkbildning
och friskvård, liksom även hennes utformning av visningar där individens
upplevelse och rörelse står i centrum. Hanna Rydh framförde berättelser om
kulturarvsplatser där kvinnor fick ta plats. Men, när det gäller Gamla Uppsala,
är det också tydligt hur Hanna Rydhs ideal faller till föga inför den
nationalistiska och modernistiska tradition om Gamla Uppsala som ett
nationalmonument och som manligt kodad. Cecilia Rodéhn visar i sin text hur
vissa berättelser och sätt att presentera, visa och röra sig i Uppsala väljs över
andra och kom att bli dominerande. Men genom hennes analys kan vi också
bli bättre på att förstå hur vi ska kunna upptäcka och lyfta fram berättelser och
perspektiv som tidigare blivit tystade eller inte fått komma fram.
Idag kan man som besökare, utan att fysiskt påverka landskapet, leka med olika
framställningar och utformningar av Gamla Uppsala som plats. Nya digitala
2

Resultaten av denna restaurering resulterade i att den”heliga lundens offerkällor” istället
täcktes igen av skräpmassor som förmodligen härrör från Klockargårdens rivning och som vi
stötte på under arkeologiska utgrävningar 2012, genom ett 1 meter tjock kulturlager av skräp
och fyllmassor från 20-talet.
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tekniker ger oss nya möjligheter att skapa landskapsmodeller för olika
historiska perioder. Daniel Löwenborg diskuterar i kapitel 9 hur platsen
genom digitala tekniker både kan visualiseras och iscensättas kroppsligt och
sinnligt genom att forskare och besökare kan röra sig i virtuella miljöer
samtidigt som de befinner sig i det fysiska landskapet. Detta skapar helt nya
möjligheter för både besökare och forskare som vi ännu bara har börjat smaka
på. Just nu används Gamla Uppsala som basis för utvecklingen av nya tekniker
inte bara för att uppleva bebyggelse men även för att belysa
landskapsförändring. Detta arbete är pågående och kommer sannolikt
resultera i helt nya framställningar och presentationer av Gamla Uppsala som
plats inom ett par år.
Till sist, även om begreppet kulturarv inte existerade under järnålder, så får vi
inte glömma att Gamla Uppsala skapats i syfte att kommunicera arv – både
för samtiden och för framtiden. Den sociala förhandling som Laurajane Smith
(2006) kallade för ”Auktoriserad kulturarvsdiskurs” och som refererar till hur
enstaka berättelser kommer att bli dominanta och därmed tystar andra, är inte
ett fenomen som är specifikt för dagens kulturarv utan vi måste tänka oss en
liknande process för tiden när högarna byggdes. Det är viktigt att vi talar om
Gamla Uppsalas problematiska tolkningshistoria både historiskt och idag,
speciellt när vi som vi här lyfter fram frågor om värde. I historien har det
funnits självklara tolkningsföreträden som skiftat från kungamakt till kyrkan
till forskarvärlden. Idag är det kanske främst forskare som har
tolkningsföreträde och delvis också museipedagoger med de berättelser de
förmedlar. Men vi menar att forskare och museipedagoger bör våga bemöta
och debattera tolkningar även om eller snarare därför att de kan upplevas som
problematiska. Att vända på den historiska berättelsen och istället presentera
den utfrån aktörer som annars inte kommer i fokus - en träl, en medelfattig
bybo under järnåldern, eller en inflyttad präst som startar ett nytt liv i Gamla
Uppsala - skapar nya forum för att reflektera kring makt, social hierarki, social
och ekonomisk ojämlikhet och kulturell mångfald– frågor som är av högsta
relevans idag. Vi menar att resultatet av vår studie kan överföras till andra
sammanhang och andra landskap och vi hoppas att denna bok även ger
uppslag på metoder och perspektiv för att närma sig problematiken kring en
plats med många värden. Vi hoppas också att vi genom denna bok introducerar
några nya aktörer, värden och perspektiv på Gamla Uppsalas landskap.

13

Referenser
Agnoletti, M. (2006). Introduction: framing the issue – a transdisciplinary
reflection on cultural landscapes. I: Agnoletti, M. (red) Conservation of
Cultural Landscapes, xi–xix. Wallingford, CABI Publishing.
Alkarp, M. (2009). Det Gamla Uppsala: berättelser & metamorfoser kring en
alldeles särskild plats. Uppsala, Uppsala Universitet.
Balée, W. (2006). The research programme of historical ecology. Annual
Review of Anthropology 35, 75–298
Bender, B. (1992). Theorizing Landscape and the Prehistoric Landscapes of
Stonehenge. Man 27, 735–55.
Costanza, R., Graumlich, L., Steffen, W. et al. (2007). Sustainability or
collapse: What can we learn from integrating the history of humans and the
rest of nature? AMBIO, 36: 522–527.
Cresswell, T. (2004). Place: A short introduction. Oxford, Blackwell
Publishing.
Crumley, C.L. (2007) Historical Ecology: Integrated Thinking at Multiple
Temporal and Spatial Scales. I: Hornborg, A., Crumley, C (reds), The World
System and The Earth System: Global Socio-Environmental Change and
Sustainability Since the Neolithic, 15 –28. Walnut Creek CA, Left Coast Press.
Dahlström, A., Cousins, S. A., Eriksson, O. (2006). The History (1620–2003)
of Land Use, People and Livestock, and the Relationship to Present Plant
Species Diversity in a Rural Landscape in Sweden. Environment & History
12, 191–212.
Dahlström, A., Lennartsson, T, Wissman, J., Frycklund, I. (2008) Biodiversity
and Traditional Land Use in South-Central Sweden: The Significance of
Management Timing. Environment & History 14, 385–403.
Ekblom, A. (2015) Archaeology, historical sciences and environmental
conservation. I: Stump, D., Isendahl, C. ed. Oxford Handbook of historical
Ecology and Applied Archaeology. Oxford, Oxford University Press.
Gren, L. (2010). Samhällsförändringar och vården av natur och kultur. En
debattskrift om natur- och kulturmiljövårdens utveckling under 100 år.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet.

14

Gustawsson, K.A. (1949). Gamla Uppsala fornminnesområde. Fornvännen 4–
5, 352 –361.
Hallgren, K. (2012). Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och
Lötenkullen. Uppsala, Uppsala kommun, Uppsala län
Harisson, R. (2012). Heritage: Critical Approaches. London, Routledge.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Oxford, Basil Blackwell.
Lindqvist, S. (1936). Uppsala högar och Ottarshögen. Stockholm, KVHAA.
Länstyrelsen Hallands län (2006). Skötselplan för Naturreservatet Fjärås
Bräcka i Kungsbacka kommun. Halmstad, Länstyrelsen Hallands län.
Massey, D. (2005). For space. London, Sage.
MA (2005). Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human wellbeing. Synthesis. A report of the Millennium Ecosystem Assessment. Island
press, Washington DC.
Naturvårdsverket (2014). http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddadnatur/Naturum/. Åtkommen 2015.08.25 (senast uppdaterad 2014).
Salzman, K. (2001). Inget landskap är en ö: Dialektik och praktik i öländska
landskap. Nordic Academic Press.
Salzman, K. 2014. In the Zone? Nature and culture in a Swedish Biosphere
Reserve. Föredrag, “The future of landscape characterization", KSLA,
Stockholm 3–4 mars 2014,
Sernander, R. (1911). Gamla Uppsala rikspark. I: Sveriges natur. Svenska
naturskyddsföreningens årsskrift 1911. Wahlström och Widstrand.
Soutukorva, Å., Söderqvist, T. (2008). Metodhandledning i
samhällsekonomisk konsekvensanalys: kulturmiljömålsarbetet. Stockholm,
Riksantikvarieämbetet.
Smith, L. (2006). The uses of heritage. London and New York, Routledge.
Tengberg, A., Fredholm, S., Eliasson, I., Knez, I. Saltzman, K. Wetterberg,
O. (2012). Cultural ecosystem services provided by landscapes: Assessment
of heritage values and identity. Ecosystem Services 2, 14–26.
Tuan, Y. F. (1974). Topophilia: a study of environmental perception, attitudes,
and values. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
van der Leeuw, S.R., Costanza, R., Aulenbach, S. (2012). Toward an
Integrated History to Guide the Future. Ecology and Society 164, 2.
15

Världsarvet södra Öland (2015). http://sodraoland.com/. Åtkommem 201508-26.
Wästfeldt, A., Salzman, K., Gräslund Berg, E., Dahlberg, A. 2012. Landscape
care paradoxes: Swedish landscape care arrangements in a European context.
Geoforum 43, 1171–1181.

16

17

2. Biologiska värden
Karin Hallgren

G

amla Uppsala högar är ett kulturhistoriskt riksobjekt.
Fornlämningsområdet (RAÄ 586, p. 1) är skyddat enligt lag vilket
innebär att inga åtgärder får göras som kan skada kulturmiljön och
landskapsbilden. Området ingår i det så kallade riksintresset K30, Gamla
Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar. Högarna ligger på
Högåsen som utgör en del av Uppsalaåsen, en rullstensås som sträcker sig i
nordsydlig riktning från Södertörn, genom Uppsala och upp till Gävlebukten.
Strax söder om Högåsen ligger åspartiet Tunåsen som är den kraftigaste
åsavlagringen på över en mils avstånd norr om Slottsbacken; den höjer sig ca
30 m över omgivningen. En stor del av Tunåsen är sedan 2005 avsatt som
kyrkreservat i syftet att bevara områdets kulturhistoriska, geologiska och
biologiska värden, och samtidigt med avsikten att hålla området tillgängligt för
turism och friluftsliv. En mindre yta inom reservatet ligger också under
förvaltning av Gamla Uppsala församling.
Tunåsen och Högåsen är ett av norra Uppsalas främsta promenadstråk.
Besökare kan följa gångstråken mellan Uppsala domkyrka och Gamla
Uppsala som kallas pilgrimsstigen Eriksleden. Denna anlades år 2000 längs
befintliga gångstråk och tros följa den väg där Erik den Heliges reliker bars i
procession under medeltid (se Kapitel 6). Tunåsens högsta punkt är ett av ca
30 områden i länet vilka kallas ”Smultronställen i naturen”. Tunåsen är också
skyddad som vattenområde. Åsen används för rening av dricksvatten och
Fyrisåns ytvatten pumpas här upp i dammar varefter vattnet får infiltrera i åsen
och på detta sätt renas.
Texten som presenteras här är i huvudsak en summering av 2012 års
skötselplan för Tunåsen och Röboåsen (Hallgren 2012). Syftet med att
publicera denna text igen är att tillgängliggöra den kunskap som finns om arter
och miljöer i Gamla Uppsala och att skapa ett bredare underlag för
landskapsvård, upplevelse och pedagogik.
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Historik över landskapsskötsel
Fram till mitten av 1800-talet dominerades Gamla Uppsalas landskapsrum av
ett öppet och betat hedlandskap (figur 1), då betades ännu åsområdet. I en
skrift från 1911 mindes Rutger Sernander, professor i växtbiologi, att Tunåsen
tidigare varit en ”karg hed med låga enbuskar, en och annan väderbiten tall,
ljung, kattfötter och fårsvingel”. På nordsidorna hade det vuxit lingonris och
mattor av väggmossa och på solsidorna dominerade renlaven. Där växte också
backsippa, ljung, en och mosippa. Under något av de sista decennierna av
1800-talet hade åsens sluttningar och gravfältet söder om Kungshögarna
planterats med tall, lärk, björk, gran och weymouthtall. Detta kritiserades av
Rutger Sernander (1911), som yrkade på att träden skulle tas bort. När
fornlämningsområdet Gamla Uppsala röjdes eller ”restaurerades” under 1920talet var detta början på en mer reglerad landskapsvård av Gamla Uppsala.
Skogen röjdes för att återskapa ett öppnare landskap samtidigt som
ekonomibyggnader i närheten av kungshögarna revs eller flyttades
(Gustawsson 1949, s. 354, se även kapitel 8). Ytterliggare skogsplanteringar
runt omkring Gamla Uppsala togs bort under 1940-talet för att skapa ett öppnare
landskap.
Delar av åsen, framförallt Röboåsen, användes under 1900-talet som
grustäckt. Under andra världskriget anlades flera bunkrar, värn och andra
försvarsställningar på Tunåsen. På 60-talet byggdes också infiltrationsdammarna som renar Uppsala vatten genom åsen på den södra delen av
Tunåsen.
Högåsen var på 1980-talet hårt sliten av trampning och cykel- och
mopedåkning. Högarna restaurerades därför genom tillförsel av jord, och
samtidigt uppfördes ett staket som stängde besökarna ute från området.
Slitaget och erosionen stoppades därmed, men eftersom de eroderade partierna
reparerades med välgödd sandig matjord och såddes in med högvuxna gräs, kom
områdets flora att förändras. På högarna växer nu flera kvävegynnade arter
som normalt inte förekommer på dessa sandiga jordar (Riksantikvarieämbetet
1982). Delar av Högåsen har dock fortfarande den ursprungliga vegetationen
kvar i form av torräng i kombination med ljunghed.
Sedan 1980-talet har ett antal skötselplaner för området formulerats.
Riksantikvarieämbetets skötselplan för gravfältet med Kungshögarna och
Tunåsen publicerades 1982. En markvårdsplan för fornlämningsområdet togs
fram 2000. Denna genomfördes dock inte som det var tänkt, och resursbrist
hävdades som en av orsakerna. För Tunåsen togs en skötselplan fram av
kommunen 2004 som till stor del har genomförts. Ett examensarbete från
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Figur 1. I slutet av 1800-talet gjordes trädplanteringar på Tunåsen och Högåsen,
bland annat på gravfältet söder om Kungshögarna. Några decennier senare hade
plantorna vuxit till stora träd. Från 1926 till 1940-talet röjdes området i etapper för
att återställa hedkaraktären. Till höger i bild syns Västhögen, och till vänster det
skogbevuxna gravfältet. Bilden är tagen från söder. Foto: K. A. Gustawsson 1931.

Sveriges lantbruksuniversitet skrevs 2002 som också det gav skötselförslag för
både åsen och fornlämningsområdet. 2012 togs ytterliggare en skötselplan
fram på beställning av Länstyrelsen (Hallgren 2012), som också förankrades
med olika markägare och andra parter i en remissprocess.
Jag kommer här att gå igenom olika miljöer i Gamla Uppsalas landskapsrum
och möjliga åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Men först
kommer jag börja med att summera de många biologiska värdena som finns i
landskapsrummet.

Biologisk mångfald
De öppna åspartierna i området hyser stora biologiska värden. Här växer en
torrbacksflora som bland annat innehåller kattfot, backsippa, låsbräken,
backtimjan, backklöver och fältmalört. Dessa torrbackspartier finns på
Kunghögarna, på gravfältet söder om Kungshögarna, på Tingshögen och på
öppna partier av Tunåsen. Kärlväxterna på åsens torrbackar fungerar som
värdväxter och nektar- och pollenkällor för många olika insektsarter, varav
flera är rödlistade (Tabell 1). Åsens lätta, sandiga jord är dessutom lämpad för
grävande arter av till exempel vildbin och steklar. Klöversobermalen
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(Anacampsis fuscella), som är klassad enligt hotkategori ”sårbar” 3, fanns fram
till 2004 vid Kungshögarna. Klöversobermalen är knuten till öppna åsmiljöer
med varmt mikroklimat, ochär beroende av skogsklöver och igenväxning är
ett hot mot arten. Som ett led i att öka förekomsten av klöversobermal gjordes
insådd och plantering av skogsklöver på Kungshögarna och Tunåsen under
sommaren 2008 (Frycklund 2005-2006). Sommaren 2009 gjordes utsättning
av klöversobermal med material från Marma skjutfält. Utsättningen lyckades
och klöversobermalen kunde åter ses sommaren 2010. En art av särskilt
vetenskapligt värde är mätarfjärilsarten Epirrhoe pupillata, numera kallad
Thunbergs fältmätare. Den beskrevs 1792 av Linné-lärjungen Carl- Petter
Thunberg, som själv var delägare i Gamla Uppsala Löten. Sannolikt kan
området betraktas som typlokal för arten. Thunbergs fältmätare är numera
rödlistad och förtjänar att särskilt uppmärksammas i skötselhänseende
eftersom larven lever av gulmåra som är en typisk art för gravområdets
torrmarksflora.
Till de mer sällsynta fåglarna i området hör turkduva (Streptopelia decaocto).
Turkduvan har minskat kraftigt i Uppsala, men noteras ibland vid Gamla
Uppsala kyrka. Trädlärka (Lullula arborea), kornknarr (Crex crex) och
storspov (Numenius arquata) återfinns också i Gamla Uppsala-området. Till
de arter som gynnas av betesbruk och ängsmarksbruk hör också flera svamparter,
bland annat de två rödlistade arterna stornopping (Entoloma griseocyaneum)
och trådvaxskivling (Hygrocybe intermedia).
Förutom de öppna partierna innehåller åsen också mer och mindre täta
enbuskmarker, halvöppna betesmarker, samt skogsmiljöer. I de halvöppna
betesmarkerna och i skogsmarkerna finns gott om sälgar och rönnar. Förutom
att dessa är rika pollen- och nektarkällor hyser sälgarna den ovanliga
myskbocken (Aromia moschata). I området med björkar, väster om gravfältet,
har den rödlistade sprängtickgnagaren påträffats, och i ett område med grov
tallskog sydväst om infiltrationsdammarna på Tunåsen finns den sällsynta
svartbandade kvistbocken (Pogonochaerus decoratus).
De senaste årtiondena har flera arter som idag klassas som rödlistade
försvunnit från området. Det gäller bland annat svartfläckig blåvinge

3

IUCN (International Conservation Union) har tagit fram ett system för att klassa olika arter
som är hotade i den s.k. rödlistan för hotade arter. Klassningen Nära hotad, Sårbar, Starkt
hotad, Akut hotad och Nationellt utdöd (se tabell 1) ligger till grund för miljövårdsarbetet i
Sverige och vilka arter som prioriteras av högt skydd eller åtgärder.
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Figur 2. Klöversobermalen (Anacampsis fuscella), lever nästan enbart på nektar
ifrån skogsklöver (Trifolium medium), en art som är förvillande lik rödklöver.
Skogsklöver behöver växa på öppna solvarma ytor för att klöversobermalen ska
trivas (bild av Marko Mutanen, Oulu Universitet).

Figur 3. Thunbergs fältmätare (Epirrhoe pupillata) har fått sitt namn efter Linnelärjungen Thunberg (även kallad brun fältmätare). Liksom Klöversobermalen är den
hotad och finns med på rödlistan över arter som vi måste skydda (bild av M. Virtala).
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Figur 4. Trädlärka (Lullula arborea), Turkduva (Streptopelia decaocto), kornknarr
(Crex crex) och storspov (Numenius arquata) är alla sällsynta men kan observeras i
Gamla Uppsalas landskapsrum (alla bilder från Wikimedia commons).

(Maculinea arion) senast sedd 1987, mosippa (Pulsatilla vernalis) och liten
diskröksvamp (Disiceda candida) senast sedd på 1970-talet.

Miljöer i Gamla Uppsalas landskapsrum
Det finns många olika miljötyper i Gamla Uppsalas landskapsrum. Här
presenteras en del av dessa miljöer och dess biologiska mångfald 4. Jag
kommer också att diskutera vilka åtgärder som bör göras för att stärka miljöer
som är ovanliga och delvis unika för Gamla Uppsalas landskapsrum.
Högåsens miljöer
Högåsen utgörs av kungshögarna, gravfältet söder om dessa samt Tingshögen.
Under 1800-talet betades kungshögarna och gravområdet av djur, men sedan
1940-talet har området hävdats med slåtter. Under lång tid har högarna varit
öppna för besökare men sedan 1980-talet hägnades området för att hindra
besökare från att gå upp på högarna, eftersom bedömningen gjordes att de
eroderats kraftigt. Idag är de öppna för besökare men Östhögen, Mitthögen
4

Se mer detaljerad information i Hallgren (2012)
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och Västhögen är hägnad av staket med gångväg emellan 5. Restaureringen av
Östhögen under 1980 talet har förändrat floran då alltför näringsrik jord
tillfördes vilket skapat utrymme för kvävälskande flora (knylhavre,
hundäxing, hundkäx, åkertistel och ryssgubbe) som både växer snabbt och
sprider sig kraftigt. På södra sidan av Östhögen finns också några
prydnadsväxter, vilka är rester av klockargården som låg vid högens fot in på
1940-talet. På ett antal platser på högarna finns fragment av den ursprungliga
stäpp- och hedartade floran kvar, framförallt i områdets sydvästligaste del,
men också på Östhögens norra och östra sida och på delar av Tingshögen. På
de magrare partierna växer bland annat ljung, lingon, kattfot, gråfibbla,
backsippa, fårsvingel, axveronika, fältmalört, backtimjan, och låsbräken.
Förekomsten av stäpp- och hedartad flora vittnar om en lång kontinuitet av
öppethållande på dessa högar och miljöerna har ett högt bevarandevärde. Här
finns den rödlistade arten stor bockrot (Pimpinella major). Stäpp- och
hedflorans många örter stödjer flera sällsynta insektsarter, bland annat
klöversobermalen och thunbergs fältmätare men även silverstreckad säckmal
(Coleophora chalcogrammella), glimfältmätare (Perizoma hydrata),
radsprötad
timjanfjädermott
(Merrifieldia
leucodactyla),
allmän
bastardsvärmare (Zygaena filipendulae), fibblesandbi (Andrena fulvago),
blodsandbi (Andrena labiata) och ljungkornlöpare (Amara infima).
Då skötselplanen skrevs 2012 hävdades Östhögen och Mitthögen med slåtter
omkring den 20 juni, och Västhögen efter 15 augusti. Friskare partier har
ibland slagits två gånger per år. Årstiden för slåttern har avgörande betydelse
för specifika arter. Den tidiga slåttern skedde under eller före blomningen av
många fibblor och ärtväxter, vars pollen och nektar är viktiga för insekter och
vildbin, som rödlistade fibblesandbiet. Den tidiga slåttern gjordes för att
näringsrika partier annars kunde bli alltför vegetationsrik vilket både
påverkade dels den visuella upplevelsen men också den annars magra jorden
och hedvegetationen på ett negativt sätt. Sedan 2012 lämnas några partier med
skogsklöver oslagna för att gynna klöversobermalen.
Den stäpp- och hedartade floran liksom också en del av de insektsarter som är
kopplade till denna miljö kräver i en viss mån störning för att inte förnan ska

5

Större delen av området Högåsen förvaltas av Statens fastighetsverk (sedan 2015)
desförinnan Riksantikvarieämbetet med undantag av det bebyggda området där Disagården
(Disagården 74:10) förvaltas av Upplandsmuseet- Kungsgårdsterrasserna (77:2), Odinsborg
(21:20) och Gamla Uppsalamuseum (84:5 och 74:8) förvaltas av Riksantikvarieämbetet.
Gamla Uppsala kyrka och nära omgivningar (Gamla Uppsala kyrka 74:1, 74:2, prästgården 74:12)
förvaltas av Uppsala församling.
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Figur 5. Vänster: Stor bockrot (Pimpinella major), höger överst: mosippa
(Pulsatilla vernalis), höger nedre: oppjungfrulin (Polygala comosa) samtliga
sällsynta och hotade arter som återfinns i Gamla Uppsala. (Samtliga bilder från
den Virtuella floran (Anderberg och Anderberg 1997), foton av Rikard och AnnaLena Anderberg).

byggas på och att jorden ska bli för näringsrik för den stäpp- och hedartade
floran som är viktig att uppmuntra/bibehålla. Slåtter har nackdelen att det blir
en ansamling av förna eftersom slitaget är litet. I 2012 års skötselplan
diskuterades möjligheten att återigen låta djur beta på högarna som ett
kostnadseffektivt sätt att hålla landskapet öppet och åstadkomma rätt balans
mellan slitage och vegetation. Att föredra vore häst eller nöt eftersom får
tenderar att minska artrikedomen speciellt med det tidiga betet. Av många
anledningar föreslogs dock fortsatt slåtter som hävdform 6. Det

6

Med klippande eller skärande redskap och där all avslagenvegetation förs bort.
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rekommenderades istället att högarna skulle öppnas för besökarna för att
gynna stäpp- och hed floran samt att Juni-slåttern skulle senareläggas (till
början av juli), dvs. efter blomningen av fibblor. Den problematiska
kvävegynnande vegetationen på Östhögen måste dock slås flera gånger för att
matta ut problematiska växter som exempelvis ryssgubbe och i skötselplanen
väcktes också möjligheten att den näringsrika jord som påförts under 1980talets restaurereringar skall bytas ut till magrare jord, vilket också gjordes
sommaren 2015. När det gäller Tingshögen föreslogs också att de
erosionsskador som skapats av att högen används flitigt av besökare skulle
lagas med påfört åsmaterial och frösådd av torrbacksväxter från närområdet
vilket också utfördes hösten 2015.
Också den södra delen av gravfältet (område 1c) har betats under 1800 talet
varefter plantering skedde som senare avverkades under 1920‒1940 -talen.
Vegetationen består av torrängsflora och ljunghedsavsnitt. Bland annat finns
här axveronika, backtimjan, backsippa, ljung, kattfot, gråfibbla, gul fetknopp,
backklöver och fårsvingel. I området växer den rödlistade arten toppjungfrulin
(Polygala comosa) som klassades som sårbar enligt 2010 års rödlista. Området
är tillgängligt för besökare och det slitage som skapas av besökarna är
gynnsamt för den artrika torrvegetationen. Det måttliga slitaget håller annan
vegetation i schack och skapar markblottor vilket är gynnsamt för de ettåriga
växternas förökning, liksom för flera insektsarter.
I söder och delvis även utmed östra kanten är slitaget litet och näringsnivåerna
höga. Här växer bland annat knylhavre, hallon och ryssgubbe. I dessa området
sker en återväxt av ungträd och buskar vilket är negativt för torrvegetationen.
Då skötselplanen skrevs 2012 skedde slyröjning här vid behov och det
rekommenderas att träd och buskar här, med undantag av enstaka enbuskar,
skulle avverkas med målet att skapa mer utrymme för torrbackskaraktären och
dess artrika flora och fauna. Det påpekades i skötselplanen att små träd och
buskar kan dras upp för att på så sätt skapa öppen sand som kan bli boplatser
åt bin, men att man i dessa fall inte fick riskera skador på fornlämningarna.
En i stort sett öppen, sluttande gräsmark breder ut sig längs med den nordvästra
sidan av Kungshögarna. Området har tidigare slagits vid evenemang på
Disagården i samarbete med Gamla Uppsala hembygdsförening. Området
innehöll till 2015 också en tät aspdunge, ”Offerlunden”, samt en källa med en
karaktärsfull ask intill. Mitt för Västhögen finns ett magrare parti med
torrbacksväxter. Andra delar av området är relativt näringsrikt. Här växer
bland annat ängskavle och hundkäx. De höga näringsnivåerna gör att
växtligheten är rik och träd och buskar etableras här. Då skötelseplanen skrevs
2012 användes slåtter på norra delen en 3 m bred remsa utmed östra kanten
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(längs med stigen) som båda slogs i juni. I skötselplanen rekommenderades
senareläggning av slåttern till augusti och slyröjning för att hindra igenväxning.

Figur 6. Tingshögen från söder med dess hedmarksvegetation, generellt kan måttliga
mängder av slitage vara gynnsammt för denna miljö som kan bli mycket artrik och
som också är ovanlig, men delar av Tingshögen kan komma att behöva restaureras i
framtiden för att skydda denna flora och fauna. Björkskogen, ligger väster om
gravfältet och utgör sinnebilden av det fornminnes- och landskapsidealet under
1900-talets mitt (Foton av författaren).

Det föreslogs också att försök skulle göras med bete av får under ett år. Ett
alltför intensivt bete skulle dock kunna skada torrbacksfloran och insektslivet
varför betet i så fall skulle vara så kallat extensivt, dvs. att fåren skulle beta på
en större yta.
Björkskogen väster om gravfältet utgörs av ett långsträckt parti med
förhållandevis jämngamla och ganska grova björkar, samt med inslag av tall,
asp och mindre granar. Områdets karaktär överensstämmer med stilidealet
som var rådande inom fornvården vid 1900-talets mitt. Men de högvuxna
björkarna skapar en barriär i landskapet och skymmer utsikten över
fornlämningsområdet sett från söder. I en hög björkstubbe med sprängticka
har den rödlistade sprängtickgnagaren (Dorcatoma substriata) påträffats. I
fältskiktet dominerar olika gräsarter, men det finns också ljung och blåbär.
Vid tidpunkten för 2012 års skötselplan sköttes detta område med slyröjning
vid behov. I skötselplanen rekommenderas att vegetationen ska röjas så att
utsikten över gravfälten blir större. De flesta björkarna skulle då stå kvar, men
några skulle kapas på varierande höjd (2‒5 m) för att få fler boplatser till
vedlevande arter av vildbin och andra steklar. Det föreslogs också att området
skulle slås eller betas.
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Högåsens miljöer
Tunåsen definieras av många olika växtmiljöer, både skog- och
torrbacksmiljöer. Nord- och nordostsluttning består i norr av en högstammig
tallskog med en del björk, och sälg, samt en gles talldominerad skog med
inslag av en, sälg, rönn och björk. Tunåsens topparti består av en öppen,
hedartad torräng med nyckelarter som till exempel ljung, tjärblomster,
backsippa, fältmalört, mandelblom, liten blåklocka och timjan. Åsens
västsluttning utgörs av en mager enbacke, en miljö som bäst överensstämmer
med miljöbeskrivningarna av Rutger Sernander (1911) vilka baserades på
observationer av Tunåsen i slutet av 1800-talet, innan skogsplanteringarna
gjordes. Sernander beskrev 1911 tall, ljung, kattfot, fårsvingel, lingon,
väggmossa och renlav men också backsippa och mosippa. De flesta av dessa
arter förekommer här idag men mosippa återfinns inte här idag. Tunåsens
östsluttning utgörs idag av en skidbacke. Trots slitage eller delvis på grund av
slitage är vegetationen här artrik, med bland annat liten blåklocka, kruståtel,
ljung, röllika, gråfibbla, tjärblomster, gulmåra, axveronika, ängshavre,
bergsyra, backtimjan, fårsvingel, vitknavel, femfingerört, vitklöver och
flentimotej. Längre ner är marken mer näringsrik. Här växer bland annat
tuvtåtel, hallon, hundkäx, smörblomma och smultron. I skötselområdet ingår
också den södra delen av nuvarande Myrby träsk som tidigare varit en sjö vid
namn Myran. Träskets vattennivåer har sänkts med diken och har brukats som
åker, och idag
förvaltas det av Riksantikvarieämbetet och
Prästlönetillgångarna i Uppsala stift gemensamt. Vegetationen domineras av
bredbladiga gräs som ängskavle, och kärrgröe, hundkäx, vitklöver,
smörblomma och älggräs. Området innehåller även en del sälg och vide.
Nordsluttningen från gravfältet ned till Myrby träsk stödjer dock en artrik
torrbacksflora.
På Tunåsen har flera sällsynta insekter påträffats, bland annat alvarsandbi
(Andrena alfkenella), klöverhumla (Bombus distinguendus), fibblesandbi
(Andrena fulvago), Thunbergsfältmätare (Epirrhoe pupillata), allmän
bastardsvärmare (Zygaena filipendulae), mjölkörtsspinnare (Lemonia dumi)
violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) och mindre blåvinge (Cupido
minimus). Rönnarna är viktiga pollen- och nektarkällor för insekter och ger
bär till fåglarna. I rönnblomknopparna lever två arter av rullvivlar
(Pselaphorhynchites aequatus och Rhynchites cupreus) samt blomviveln
Anthonomus conspersus. I tallarna lever den ganska sällsynta arten trepanerad
barkborre (Pityogenes trepanatus). Generellt är målet för landskapsvården på
Tunåsen att skapa ett öppnare hedlandskap och att bibehålla/återfå den öppna
åsmiljöns torrbackskaraktär och biologiska mångfald.
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Figur 7. a) Tallskog på Tunåsens nordsluttning, från söder (delområde 2b:5) samt b)
skog på Tunåsens östsluttning (Delområde 2b:8) vilka bör gallras för att skapa mer
utrymme för torrbacksmiljöer som i bild c) återfinns på Tunåsens topparti.
Höghastighetsbacken (2b:7, samt 2b:6). (foton av författaren (a, b) samt Leif
Andersson (c, d).

Samtidigt är ambitionen att öka siktfältet ut mot omgivande slättlandskap och
Kungshögarna.
I skötselplanen 2012 rekommenderas att en kraftig gallring av träd och buskar
görs men att tallar med exponerad stam eller död ved lämnas liksom gamla
grova aspar. Vidare rekommenderas att sälg och viden lämnas liksom
fågelbär, slån, apel, hagtorn, oxel och rosor och getapel samt större exemplar
av en och rönn. Enstaka hagmarksbjörkar kan sparas liksom all lind. Naturlig
död ved bör lämnas. Enarna i vissa områded (2b:3) glesas ut genom att öppna
ytor vidgas men ca 1/3 av en och rönn bör lämnas. Några områden med tätare
och fler buskage kan sparas speciellt så att de ger lä åt söder. Vidare väcktes
i skötselplanen möjligheten att återintroducera mosippa. Fortsatt gallring och
utglesning bör göras med femårsintervall, där död ved av olika trädslag lämnas
i soliga lägen om möjligt. Hagen som idag är betad bör fortsättningsvis hävdas
med fårbete. Eventuellt ska betet ske vartannat år eller med sent betessläpp,
men då i kombination med slåtter i mer näringsrika delar av hagen, till
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exempel i Myrby träsk. En inventering av effekterna av betet på kärlväxter
och insekter bör också göras inom en kort tidsram.
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Tabell 1. Lista över rödlistade kärlväxter och insekter inom Gamla Uppsala gravområde.
(AP= Artdatabanken.) Rödlistningskategorierna NT=Nära hotad (near threatened), VU=
Sårbar (vulnerable), EN= Starkt hotad (endangered), CR= Akut hotad (critically
endangered) och RE=Nationellt utdöd (regionally extinct).
Art
Latinskt namn
Hotklass Fyndplats
År
Referens
Kärlväxter
Låsbräken

Botrychium lunaria

NT

Kungshögarna

2010

Ap,Wiklund

Bymålla

Chenopodium urbicum

NT

Röboåsen

2005

AP,Andersson

Riddarsporre

Consolida regalis

RE

tippen
Röboåsen

2005

AP, Andersson

NT
Stor bockrot

Pimpinella major

tippen
Kungshögarna

2002

Toppjungfrulin

Polygala comosa

Gravfältet

2002

Nilsson

Backsippa

Pulsatilla vulgaris sss.
vulgaris

VU

Gravfältet
mfl.

2010

AP, Wiklund

Backklöver

Trifolium montanum

NT

Tunåsen

Stornopping

Entoloma griseocyaneum

NT

Kungshögarna

1998

AP,Aronsson

Trådvaxskivling

Hygrocybe
intermedia

VU

Kungshögarna

1998

AP,Aronsson

Bibagge

Apalus bimaculatus

NT

Gravfältet

2003

Cederberg,
Ehnström, Wallin

Ljungkornlöpare
Sprängtickgnagare

Amara infima
Dorcatoma substriata

NT
NT

Gravfältet,
Kungshögarna v.
om gravfältet

2002
2004,
2002

AP, Ljungberg
Ehnström,
Wallin

Fibblesandbi

Andrena fulvago

NT

Kungshögarna,
Tunåsen

2007

AP, Larsson

Harklöversidenbi

Colletes marginatus

NT

Röboåsen

2002

Alvarsandbi

Andrena alfkenella

NT
Tunåsen

2002

Nilsson

NT, VU

Svampar

Skalbaggar

Steklar

Klöverhumla

Cederberg,
Nilsson
Cederberg
AP ,Jeppson

Bombus distinguendus

NT

Tunåsen

2007

Klöversobermal

Anacampsis
fuscella

NT

Kungshögarna

2002,
2004

Frycklund

Thunbergs
fältmätare

Epirrhoe pupillata

Kungshögarna,
gravfältet

2007

Björklund

VU

Silverstreckad
säckmal

Coleophora
chalcogrammella

Kungshögarna

2007

Björklund

Fjärilar, spinnare

EN
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3. Landskapsbruk och
museipedagogik
Cecilia Rodéhn

G

amla Uppsala beskrivs av Riksantikvarieämbetet som en
av ”Nordens mest betydelsefulla miljöer” (Klingmark 2003), och i
ett informationsblad utlovas ”upplevelser för alla sinnen” (RAÄ
2008). Området är känt för sina järnålderslämningar men det är
också en religiös plats, ett jordbruksområde och många uppsalabors
friluftsområde. Uppsalaborna rastar hundar, åker skidor, springer eller har
picknick vid högarna. Här ligger också Gamla Uppsala museum som sedan
2000 förmedlar områdets historia till besökarna. Museet lyder i skrivande
stund under Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som ansvarar för skötseln av
fornlämningsområdet men förhandlingar pågår och enligt förslag ska
Upplandsmuseet ta över verksamheten (Jönsson 2014).
För närvarande har RAÄ till uppgift att stärka arbetet med att utveckla och
kvalitetsäkra informationen kring fornlämningen och göra den tydlig, aktuell
och tillgänglig (Amréus 2013, s. 13, Kulturdepartementet, 2013).
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) vision är också att Gamla Uppsala museum
skall vara en arena och testmiljö för att utveckla lärande om platsen och koppla
det till dagsaktuella frågor (RAÄ 2013). RAÄ (2013) ser inte nödvändigtvis
att verksamheten skall vara bunden till järnåldern utan kan inkludera andra
tidsperioder och aspekter. Synsättet är tydligt påverkat av den Europeiska
Unionens landskapskonvention som diskuteras i introduktionen till denna bok.
RAÄ arbetar i linje med konventionen som betonar landskapets många olika
värden och därmed också de många olika uppfattningar människor har om
platsen. På sin hemsida formulerar ämbetet följande syn när det gäller
landskapet (RAÄ 2015):
Det är den gemensamma livsmiljön för människor, växter och djur och utgör
kapital för ekonomisk utveckling och regional tillväxt. Landskapet är
samhällets gemensamma resurs och ett levande arkiv som bidrar till att ge
perspektiv på vår tillvaro i tid och rum.
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Denna skrivning skapar en möjlighet och öppning för Gamla Uppsala museum
att berätta många olika historier om landskapet vid Gamla Uppsala –
berättelser som sträcker sig bortom platsens järnåldershistoria. Men är det
möjligt? Och finns det intresse av att göra det idag?
Undersökningen syftar till att diskutera det landskapsbruk som
museipedagogerna vid Gamla Uppsala museum ger uttryck för. Studien
fokuserar sålunda på hur museipedagogerna rör sig i, brukar och talar om
landskapet. Undersökningen diskuterar också hur museets utställning
representerar landskapet, med speciellt avseende på naturlandskapet, och hur
den används av museipedagogerna. Studien försöker också koppla
landskapsbruket till de normativa berättelser som förmedlas om platsen och
diskutera konsekvenserna av detta.

Teoretiska utgångspunkter
Utgångspunkten för studien är natur- och kulturlandskapet vilket förstås som
socialt konstruerat; med detta menar jag att människor skapar landskapet
genom att tillsammans bruka det och förhålla sig till det. Miljön och
landskapet är sålunda inte någonting essentiellt, någonting som bara finns till,
utan det har konstruerats genom generationers användning och förhållningsätt
till det vilket traderas mellan människor. Detta präglar också hur landskapet
uppfattas och brukas (Alaimo 2010, s. 4, Cosgrove 1985, Cosgrove och
Daniels 1988, Tilley 1994, Cresswell 2004, s. 11‒12). Det sociala
förhållningsätt människor har haft genom årtusenden och århundraden kan
sägas utgöra landskapets biografi, men det är inte avgörande för hur platsen
brukas. Forskare såsom Allan Pred förklarar att landskapet är i en konstant
tillblivelse och transformation och Tim Ingold (1993) visar att människor
aktivt deltar i landskapsformationen genom att vara i landskapet vilket också
samtidigt gör dem en del av landskapet. Dessa forskare betonar alltså att
landskapet är oskiljaktigt från de människor och de aktiviteter som utförs i
området.
Den museipedagogiska praktiken vid Gamla Uppsala museum är, i enlighet
med dessa forskare en del av landskapsprocessen i området. En analys av
natur- och kulturlandskapet, såsom det uttrycks av museipedagoger vid Gamla
Uppsala museum, ger därmed en insikt i hur området reproduceras men också
i fråga om vad för form av kunskap som framställs om landskapet (jfr Darby
2000, s. 9). Edward Relph (1976), David Harvey (1989) och Doreen Massey
(1994, 1997, 2005) belyser detta när de skriver att det finns en tydlig relation
mellan hur aktörer brukar en plats och hur makt och genus reproduceras. Som
jag kommer visa i studien är landskapet nära kopplat till föreställningar om
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män och för att diskutera dessa idéer kommer jag att använda mig av R. W.
Connells (1996) begrepp hegemonisk maskulinitet, som förklaras i den
avslutande delen, samt åter knyta till Melissa Baird (2013), Rodney Harrison
och Donald O'Donnell (2010) Stacy Alaimos (2010) sätt att förstå den socialt
konstruerade naturen och relationen mellan människa och natur.

Fig 1. Gamla Uppsala museum (Foto av Patrik Klingborg).

Kunskapen om platsen är nära kopplat till de aktörer som använder sig av
platsen vilketgör att det inte finns ett landskap utan många landskap (Bender
1988, s. 25). RAÄ:s definition som angetts ovan åsyftar till just det som
Barbara Bender skriver, men detta till trots menar jag, precis som Laurajane
Smith (2006), att det finns en ”auktoriserad kulturarvsdiskurs”. Begreppet
auktoriserad kulturarvsdiskurs refererar till hur vissa berättelser om en plats
dominerar förståelsen av en plats och hur dessa i sin tur marginaliserar
alternativa berättelser. Det är också ett sätt att undersöka hur institutioner,
såsom RAÄ, universitet och museer, aktivt deltar i denna process. Smith vill
med begreppet utmana idén om ett essentiellt kulturarv och menar att
kulturarvet skapas genom att det benämns, hanteras och medieras (Smith
2006). I föreliggande studie kommer jag att undersöka i vilka akademiska och
institutionella diskurser som utställningarna och museipedagogernas
visningar är upphängda i och vilka konsekvenser det har för landskapsbruket.
Melissa Baird (2013), Rodney Harrison och Donald O'Donnell (2010)
utvecklar Smiths begrepp och applicerar det på naturarv. De menar att också
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naturarv är skapat genom en rad auktoriserade diskurser som är kopplat till
makt, klass och genus vilket är relevant för diskussionen om landskap i denna
bok.
Studien om Gamla Uppsala söker visa att det finns ett speciellt och ett
auktoriserat sätt att förhålla sig till Gamla Uppsalas fornlämningsområde,
landskap och dess natur. Detta studeras just genom museets och
museipedagogernas olika representationer av landskapet. Studien tar därför
stöd från Stuart Halls sätt att förhålla sig till representationer. Hall menar att
representationer är sätt att beskriva en social verklighet genom t.ex.
utställningsbilder, texter och/eller ord (jfr Hall 1997, s. 16‒17). Dessa
representationer kan synliggöra vilka värderingar som kommuniceras om
(natur och kultur) landskapet vid Gamla Uppsala och hur dessa är kopplade
till ett akademiskt, ideologiskt och socialt nätverk (jfr Hall 1997, s. 16‒17).
Jag menar alltså att utställningarna och museipedagogernas berättelser är
representationer av en auktoriserad kulturarvsdiskurs om Gamla Uppsala.
Studien kommer att visa att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan dessa.

Metodologiska utgångspunkter
Undersökningen vid Gamla Uppsala genomfördes genom att kombinera olika
kvalitativa antropologiska metoder. För att undersöka hur museipedagogerna
använde sig av och berättade om landskapet i sin visningsverksamhet,
använde jag mig av deltagande observation. Deltagande observation har i detta
fall inneburit att jag följt museipedagogerna, som här betraktas som
informanter, och deras dagliga aktiviteter, i det här fallet på arbetsplatsen för
att försöka komma åt idéer om natur- och kulturlandskapet och landskapsbruk
(jfr Jorgensen 1989). Under juni och juli 2014 följde jag museipedagogerna
vid Gamla Uppsala museum. Studien fokuserade på museipedagogernas
allmänvisningar vilka genomfördes inne i museet men också ute i
fornlämningsområdet. Genom att följa museipedagogerna i deras verksamhet,
och vara i landskapet med dem, var syftet att delta i landskapsprocessen och
deras skapande av landskapet (jfr Pred 1986, Ingold 1993).
Deltagande observation genomfördes genom att göra en ”tät beskrivning”.
Detta innebär att forskaren gör detaljerade beskrivningar av händelser, i det
här fallet av museipedagogiska visningar och andra aktiviteter. Anteckningar
fördes under och efter dagens gång och fokuserade på var museipedagogen
rörde sig och vad denne berättade om landskapet. Tät beskrivning tillåter att
forskaren samtidigt beskriver och tolkar det denne betraktar men det kräver
också att forskaren kan kontextualisera tolkningarna och förhålla sig reflexiv
till sitt sociala bagage (Geertz 1973, s. 6‒7, Geertz 1994, s. 213‒231).
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Metoden möjliggjorde en förståelse för hur museipedagogerna brukade
landskapet. Genom att följa med museipedagogerna och beskriva vad de
gjorde i och med landskapet gavs också en fördjupad förståelse för deras
landskapsbruk. Allmänvisningarna dokumenterades också med hjälp av en
mobilkamera. Det filmade materialet uppgick till mer än tio timmars film.
Filmerna transkriberades med avseende på det som museipedagogerna sa, hur
de rörde sig, och hur de använde sig av landskapet.
Eftersom museipedagogerna till stor del använde sig av utställningen i sin
verksamhet gjorde jag även en tät beskrivning av denna. Jag besökte
utställningen flera gånger och gjorde grundliga beskrivningar av den samt
dokumenterade den med hjälp av fotografier. Jag fokuserade särskilt på delar
som användes av museipedagogerna under allmänvisningarna inomhus och
hur dessa delar presenterade naturlandskapet. Jag betraktar utställningen och
dess olika delar som representationer (jfr Hall 1997) för Gamla Uppsala
museums auktoriserade kulturarvsdiskurs (jfr Smith 2006, Baird 2013).
Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med informanterna,
vilket är en metod där man diskuterar nyckelfrågor med informanter och
försöker komma åt värderingar och idéer. I det här fallet vill jag komma åt
synen på naturen, naturlandskapet, kulturlandskapet och landskapsbruk (jfr
Denzig och Lincoln 2000). De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i
två led. Initialt bad jag informanterna att rita en teckning över området och jag
gav dem friheten att rita vad de ville. Informanterna gavs vaxkritor och A4 ark
att rita på. I ett fall genomfördes teckningen med en kulspetspenna. Syftet med
att låta informanterna rita teckningen var att undersöka hur informanterna
associerade och representerade landskapet. Jag bad informanterna också
förklara vad de hade ritat och varför. Dessa samtal spelades in och varierade i
längd mellan 5‒25 minuter. Vid ett senare tillfälle genomfördes
semistrukturerade intervjuer på arbetstid vid en enskild plats. Intervjuerna
varade mellan en till två timmar. Samtliga intervjuer spelades in och
transkriberades.
Deltagarna i studien kontaktades via platsansvarig varpå jag sedan
introducerade mig till informanterna vid ett fortbildningstillfälle.
Informanterna informerades skriftligt om studien och fick signera ett
medgivande. Två av informanterna gav sitt medgivande muntligt vilket
spelades in. För att skydda de sju informanterna har jag valt att inte presentera
dem med namn, ålder eller yrkesroll i museet. Jag har också valt att koda dem
med namn som Ettan, Tvåan, Trean, Fyran, Femman, Sexan, Sjuan samt
använda det könsneutrala pronomenet ”hen” för att ytterligare skydda
informanternas identitet. För att ytterligare skydda de informanterna kommer
inte intervju- eller observationstillfällena redovisas, detta då det går att
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identifiera informanterna genom att jämföra dagen då intervjuen eller
observationen gjordes med museets arbetsschema.

Museipedagogernas bilder av landskapet
För att förstå museipedagogernas landskapsbruk var det nödvändigt att först
förstå vilka associationer de kopplade till landskapet. Inspirerad av Cosgrove
(1985) och Cosgrove och Daniels (1988) menar jag att det finns en relation
mellan hur informanter organiserar ett landskap på en symbolisk nivå och hur
de socialt uppfattar landskapet. Informanterna ombads, som ovan nämnt, att
rita Gamla Uppsalas landskap med vaxkritor (Fig. 2) och dessa bilder fick de
sedan beskriva för mig. Att be informanterna avbilda landskapet och berätta
om avbildningen var ett sätt att komma åt hur de uppfattade det och relaterade
till det. Bilderna och beskrivningarna betraktas här också som
representationer, i Stuart Halls (1997) bemärkelse, av museipedagogernas
landskapsbruk.
Det blev tydligt genom dessa teckningar och beskrivningar att
museipedagogerna generellt hade en mycket begränsad relation till
naturmiljön och att det var det byggda landskapet under järnåldern som stod i
centrum för deras visualiseringar av området. Naturlandskapet, flora och
fauna avbildades till mindre del i teckningarna och när detta gjordes,
fungerade det till största del som dekoration eller en kuliss för att förstärka det
byggda järnålderslandskapet. Naturmiljön avbildades som något som bäddade
in eller ramade in det byggda landskapet. När informanterna och jag
diskuterade teckningarna sökte jag att styra in diskussionen på naturmiljön och
ställde frågor om landskapet, djur, flora och fauna. Informanterna uppvisade
dock en osäkerhet när det gällde att tala om och avbilda naturmiljön och de
riktade in diskussionen på hur landskapet såg ut under järnåldern. Sjuan
berättade t.ex. att när det gällde vegetationen under järnålder ”(…) vet man ju
inte hur det har sett ut”. Samma osäkerhet uppvisades dock inte när
informanterna ritade och berättade om det byggda landskapet. Istället
avbildades och diskuterades Gamla Uppsala i detalj och de fokuserade på det
byggda landskapet med fokus på de förändringar som järnåldersmänniskan
har bidragit till i området. Det rörde sig speciellt om avbildningar av
järnåldershus, gravar eller husplatåer.
Sjuan berättade att hens teckning avbildade Gamla Uppsala på 700-talet för
att: ”Ja det är lite det århundradet jag tänker på när jag tänker på området”.
Sexan berättade att det var ”min tanke egentligen att se Gamla Uppsala som
det borde ha setts från början.” Fyran specificerade att hens bild
representerade 600-tal och avbildade hallarna, Tunåsens gravfältsområde, den
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nyupptäckta stolpraden och boplatsområdet samt offerlunden. Bland dessa
strukturer ritade Fyran också ut prickar som skulle representera
järnåldersmänniskor som rörde sig i området. Med bilden ville hen berätta
om ”komplexiteten i platsen.”
Avbildningarna av det byggda landskapet varierade mellan informanterna
men alla hade någon form av personlig berättelse i förhållande till det byggda
landskapet. En informant, Trean, målade Gamla Uppsala kyrka och
berättade: ”det var ju så jag kom in här från första början, det var när jag skrev
mitt examensarbete”. En annan informant, Femman, ritade en brinnande hall
som avbildade den hall som en gång stod på platån bakom kyrkan. Hen
berättade: ”Den [hallen] har jag valt att rita eftersom det är hallen här ute i
Gamla Uppsala som först egentligen gjorde mig intresserad och som gav mig
en chans att jag fick komma hit och jobba på museet.” Femman berättade
också att hallen var ”väldigt starkt kopplat till min egen forskning.”
Fyrans bild och hens resonemang kopplade i viss mån till naturlandskapet.
Fyran berättade om sin bild att: ”Då tänkte jag att jag skulle rita upp hur den
en gång har sett ut”. Hens bild fokuserade på olika aktivitetsytor och
människors rörelser på platsen under järnåldern. Fyran reflekterade över
teckningen och menade att det var paradoxalt att hen målade ett bebyggt
område då det egentligen var naturlandskapet som många besökare kom för
att se. Det hen syftade till var att Gamla Uppsala högar var ett friluftsområde
som Fyran uppfattade som mer attraktivt än museets verksamhet.
Naturlandskapet var inte fullständigt exkluderat från informanternas
teckningar och alla återgav det på ett eller annat sätt. Centralt i dessa
avbildningar var högarna men de representerade inte ett naturlandskap utan
sågs som ett bebyggt område. Sjuans bild lade fokus på tre enorma gravhögar
och några mindre gravhögar som tillsammans gav bilden ett dramatiskt
intryck. Sjuan avbildade också det nyupptäckta boplatsområdet samt ett skepp
eller en båt på en å som flöt i högarnas bakgrund. Hen berättade
att ”Gravhögarna tycker jag alltid är i centrum.” Sjuan, precis som Sexan, ville
visa hur Gamla Uppsala såg ut en gång i tiden och att det fanns en lång
kontinuitet och rörelse i området. Hen ville dock inte rita in för mycket detaljer
i bilden för att informanten ville ”(…) låta högarna prata för sig själv de är ju
väldigt vackra, sen så är de väldigt (…) de uttrycker ju väldigt mycket i sig
själv.”
Högarnas centrala roll i Gamla Uppsala men också dess roll i
historieförmedlingen var något som Tvåan resonerade om. Tvåan berättade
att ”förr var det rätt mycket högar”. Vad hen menade var att museets
verksamhet tidigare fokuserade på högarna och högarnas historia. Hen
menade också att det som förmedlades vid museet var ”vykortsbilden” av
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Gamla Uppsala. Tvåan berättade vidare att: ”I takt med att när jag började här
så var fokuset på högarna och nu känns det mer som vi har ett fokus på Gamla
Uppsala.” Informanten menade att det börjar uppstå en bredare bild av Gamla
Uppsala som inte enbart handlar om tre kungshögar utan som på ett bredare
sätt visar hur högarna hör ihop med kyrkan, samhället och området på andra
sidan järnvägen.
Tvåan berättade också att ”Det är dags att börja omdefiniera Gamla Uppsala
och det är inte förbjudet längre.” Informanten menade att det fanns ett
dominerande sätt att prata om Gamla Uppsala som till stor del dröjde sig kvar
i allmänhetens medvetande. Hen menade att detta sätt att prata om Gamla
Uppsala dominerades av vissa forskare från Uppsala universitet. Hen menade
att dessa tolkningar hade tagits för sanningar och influerat utställningarna samt
lett till att platsen inte problematiserats ur ett vidare perspektiv. Tvåan menade
också att diskursen hindrade nya tolkningar av platsen. Nya tolkningar av
platsen menade informanten bara skulle gynna museet.
Avbildningar av vatten, precis som högar, var återkommande på teckningarna.
Samnan eller Fyrisån återkom på alla teckningarna och de avbildades, precis
som det byggda området och högarna, med en viss säkerhet. Åarna uppfattades
dock inte som ett naturvärde utan de kopplades istället till den mänskliga
aktivitet som pågått i området under järnåldern. Fyran förklarade:
Vattenvägarna här uppe är ju (…) pulsådrorna genom hela landskapet. Det är
där man tar sig, helt enkelt, med båt och skepp, där man färdas och tar sig upp
och ned längs floder helt enkelt.

I informanternas berättelser figurerade åarna som ett sätt att förklara hur,
varför och på vilket sätt människor under järnåldern reste till Gamla Uppsala
och varför Gamla Uppsala var ett maktcentra. Representationen av åarna var
också ett sätt för informanterna att beskriva skillnaden mellan hur
järnåldersmänniskor reste under sommaren respektive vintern.
Det var endast en informant Tvåan, som aktivt ritade in och talade om
naturmiljön i Gamla Uppsala vilket enligt informanten själv föranleddes av ett
långt intresse för naturen.
jag vurmar för både natur- och kulturvärdena i ett, (…) jag pekar ofta ut sådana
här små saker [växter], så kan jag också hitta nån sak på vägen upp. (…) och
så kan jag prata om dem också, det kostar inget mer än lite engagemang, de
kommer ju ihåg det. (…) Vi har jättefina värden på högarna. (…) Mycket av de
där värdena kan vi inkludera på ett enkelt sätt.

Det som Tvåan beskrev, i citatet ovan var inte något som de andra
informanterna berättade om. Ettan sade istället att ”vi har inte berättelser om
den här platsen som naturmiljö.” Sjuan och Femman instämde att de saknade
kunskap om områdets naturvärden och dess historiska utveckling; de ansåg att
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de behövde mer kunskap om naturen och landskapet för att kunna inkludera
dessa aspekter i allmänvisningarna. De värden som Tvåan uttrycker hör därför
till ovanligheterna på museet men det förtydligar också hur personliga
intressen och agendor som formar landskapsbruket och hur detta bidrar till att
utmana den gängse synen på landskapet.
En informant, Ettan, ritade Gamla Uppsala fornminnesområde från ett
fågelperspektiv och fokuserade på byggnaderna i området och de stigar som
ledde till och ifrån dessa byggnader. Ettan berättade att hens bild hade ett:
Väldigt stort fokus på kulturmiljön och fastigheter, det hänger ihop med mitt
jobb det vill säga antingen de fastigheter som vi antingen ansvarar för själva
eller har ett nära samarbete med sen kan man också säga att aktionsområdet
där vi rör oss eller där jag rör mig i min mentala värld.

Det fanns en diskrepans mellan de landskap som de säsongsanställda
museipedagogerna avbildade och de landskap som tillsvidareanställda
avbildade. De tillsvidareanställda ritade sådant som var kopplat till
verksamheten, skötseln och driften av området.
Bilderna som informanterna ritade och de berättelser och förklaringar som
kopplades till teckningarna avslöjar aspekter av museipedagogernas
landskapsbruk. Den tillsvidareanställda personalen representerade landskapet
på ett annat sätt som kopplade mer till den administrativa verksamheten på
platsen och mindre till platsens historia. Deras bilder representerade Gamla
Uppsala som en samtidsplats och en yrkesplats men inkluderade även aspekter
av dåtiden när det hade relevans för deras yrkesutövande. De informanter som
hade en säsongsanställning eller tillfälliga tjänster, representerade landskapet
som ett järnålderslandskap. Representationen, menar jag, hör samman med
museipedagogernas roll som arkeologer men också med det budskap som
förmedlas till besökarna genom utställningarna. Centralt i informanternas
teckningar var återgivandet av kyrkan, hallar, gravhögar och vattenvägar. Alla
dessa aspekter kopplar till järnåldersamhällets manliga elit men också till
utställningarnas narrativ vilket kommer att diskuteras senare i denna text. Det
sättet som informanterna pratade om landskapet avslöjade att det inte rymde
berättelser om naturlandskapet. Konversationerna med informanterna gjorde
det också nödvändigt att omforma projektet till att inte bara handla om
naturlandskapet utan om landskapet i stort och hur museipedagogerna brukade
landskapet, och vilka implikationer detta fick.

40

Fig 2. Bilder ritade av museipedagoger
i Gamla Uppsala med uppdrag att gestalta
Gamla Uppsalas landskas. Foto:Patrik
Klingborg.
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Att visa ute eller inne?
Då studien påbörjades vid Gamla Uppsala museum antog jag felaktigt att
museipedagogerna primärt använde sig av fornlämningsområdet i
visningsverksamheten. Tvärtemot mitt antagande visade det sig att
utställningarna var den primära platsen för allmänvisningarna. Jag samtalade
med informanterna om detta och konversationerna avslöjade att det inte fanns
en konsensus om hur pedagogiken skulle bedrivas vid museet. Min informant
Ettan menade att museet skulle vara ett komplement till kulturmiljön och att
de guidade visningarna primärt skulle bedrivas utomhus. Hen menade också
att den ursprungliga idén med museet var att bedriva visningar utomhus men
att det glömts bort med tiden. I motsats till Ettan menade flera informanter att
visningarna skulle ske inne i museet och det var inomhusvisningar som var
den ursprungliga idén. De såg också fornlämningsområdet som ett
komplement till museets utställning.
Anledningen till att visningarna skedde inomhus var enligt Trean att
utställningarna var för svåra att förstå på egen hand. Tvåan förklarade att
utställningen var riktad till en ”välutbildad akademisk grupp människor”.
Trean berättade också att det inte fanns någon röd tråd i utställningen och
därför behövdes en guide för att visa besökarna vägen. Ettan menade tvärtom
att utställningen var lätt att förstå och därför borde museipedagogerna visa
utomhus.
Det fanns alltså en oenighet i frågan om var museipedagogerna skulle göra
allmänvisningar. Utställningarna åberopades i dessa diskussioner som ett sätt
att förklara varför museipedagogerna visade antingen inom- eller utomhus.
Trean berättade att det var ett personligt val att visa inomhus ”Jag vill visa
föremål, föremål finns inte i landskapet.” En annan informant, Tvåan, menade
att föremålen var nycklar till att förstå historien som besökarna kunde ta med
sig när de gick ut i landskapet på egen hand. Besökarnas upptäckande av
området uppmuntrades av museipedagogerna och Sjuan berättade att ”Jag
tycker att det är tråkigt om man har kommit hela vägen till Gamla Uppsala
och så tittar man på bilder [av landskapet].”
Det fanns andra förklaringar till varför museipedagogerna inte visade
utomhus. Museet hade tidigare experimenterat med utomhusvisningar men det
kom färre besökare till dessa än till inomhusvisningarna (Jönsson 2014, s. 15).
Vissa pedagoger motiverade inomhusvisningarna med att de ville anpassa sig
efter besökarnas önskemål. En annan orsak till varför de inte visade utomhus
handlade om visningarnas längd. Tvåan berättade att det är ”egentligen bara
tiden som begränsar hur mycket man hinner med”. Allmänvisningarna hade
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en längd på 30 minuter och museipedagogerna menade att det inte räckte till
att göra visningar utomhus.
Det fanns också andra organisatoriska orsaker till varför museipedagogerna
inte visade utomhus. Ettan gav en förklaring som handlade om museets
organisation och ekonomi. En utredning från 2014 visar att Gamla Uppsala
museums besökssiffror sjönk åren efter att museet öppnade och museets
attraktionskraft minskade drastiskt (Jönsson 2014, s. 15). Flera informanter
berättade även att arbetsklimatet tidigare präglats av interna konflikter vilket
var en turbulent tid för personalen. Detta menade informanterna påverkade
visningsverksamheten och var i området de genomförde visningar. Ettan
menade att kombinationen av dessa faktorer ledde till att museipersonalen
drog sig allt längre in i museet. Hen menade också att museet som byggnad
och plats kom slutligen att definiera verksamheten. På grund av dessa
omständigheter gav den ledning som tillsattes efter den turbulenta perioden
också de anställda friare händer att själva utveckla verksamheten och finna en
form som passade dem. De tillsvidareanställda såg detta som en möjlighet till
att forma pedagogiken efter eget tycke emedan flera i personalstyrkan,
speciellt de visstidsanställda pedagogerna, uppfattade friheten som otydlighet.

Att visa ute
Gamla Uppsala museum bedriver, som ovan nämnts, en del av den
pedagogiska verksamheten utomhus även om den är underordnad
verksamheten inomhus. Studien inriktade sig på att undersöka hur
museipedagogerna brukade landskapet under visningarna utomhus och deras
idéer om landskapsbruket. Detta visade sig vara problematiskt då
museipedagogerna, som ovan nämnts, primärt visade inomhus.
Allmänvisningar utomhus genomfördes om museipedagogerna valde att göra
en sådan visning, antingen på eget bevåg eller efter samråd med besökarna.
Utomhusvisningar kunde också användas om en grupp bokat en längre visning
(50‒80 minuter). Fornlämningslandskapet användes också i viss
skolverksamhet och då framförallt i området utanför museet eller invid
Östhögen. I barnverksamheten nyttjades området runt museet där
museipedagogerna instruerade de yngre besökarna genom olika aktiviteter,
t.ex. i att skjuta med pil och båge, hur man gör en utgrävning, eller hur man
gör upp eld.
För att förstå museipedagogernas landskapsbruk ställde jag frågor som rörde
deras uppfattning om landskapet och hur de använde landskapet i museets
visningsverksamhet. Jag ställde också frågor om vad och var de visade och
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hur de visade för att fånga upp både berättelsen och den pedagogik som de
valt.
När jag frågade informanterna hur de använde fornlämningsområdet i
visningsverksamheten refererade de flesta till vad de berättade under
visningarna. De flesta av mina frågor om landskapet besvarades därför med
den historia som museipedagogerna medierade om järnåldern. Informanterna
besvarade också mina frågor med en jämförelse av vad de berättade inomhus
och utomhus. Tvåan poängterade att ”mina berättelser liknar varandra både
inne och ute.” En annan informant, Fyran, sa också att hen berättade i princip
samma sak ute som inne. Hen modifierade dock berättelsen och berättade att
inomhus handlade hens berättelse om gravhögarna och religion emedan hen
utomhus vinklade narrativet till att handla om handel, politik och kontakter.
En annan jämförelse informanterna gjorde var att komparera upplevelsen av
att visa utomhus och inomhus. Femman berättade t.ex. att ” Det [historien] blir
mer påtagligt när man går ut och tittar på högarna och tittar på kungsgården.”
Sjuan berättade att ”på museet kan man gå ned på detaljnivå (…) ute får man
prata på mer om landskapet”. Sjuan menade att berättelsen var mer öppen
utomhus än inomhus. Det som informanten uttryckte var att
museipedagogerna inomhus styrdes mer av en mer än 15 år gammal bild av
Gamla Uppsala som utställningsproducenten önskat förmedla emedan
museipedagogerna utomhus kunde forma historien efter eget tycke och smak.
Eftersom museipedagogerna besvarade mina frågor på detta sätt kommer jag
att diskutera hur berättelsen i utställningen formar landskapsbruket och hur
den i sin tur är kopplad till akademiska diskurser.
När jag frågade hur museipedagogerna använde landskapet upplevde jag att
informanterna inte förstod frågan. Min intention var att öppna upp för ett brett
resonemang om hur de använde landskapet i sin verksamhet. Jag var tvungen
att förtydliga frågan och specificera att jag var intresserad av att veta hur de
använde landskapet som en pedagogisk resurs. Även i detta fall upplevde jag
att informanterna hade svårt att besvara frågan. Många av de frågor jag
försökte ställa förblev därför obesvarade. Jag menar att de obesvarade
frågorna reflekterar museipedagogernas självförståelse – de var utbildade till,
och uppfattade sig själva primärt som, arkeologer och inte pedagoger. Ettan
förklarade att anledningen till att de inte resonerade över hur de använde
landskapet var att museipedagogerna lärdes upp till pedagoger när de började
arbeta på Gamla Uppsala museum. Samtidigt förklarade samtliga av de
säsongsanställda- och vissa av de visstidsanställda pedagogerna att de inte fått
någon pedagogisk utbildning av arbestgivaren och att detta var något de
eftersökte.
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Den situation som Gamla Uppsala museum uppvisar är väldigt vanlig på
museer. Arbetsgivaren anställer ofta museipedagoger för deras fackkunskap
och sekundärt för den pedagogiska kunskapen även om detta har börjat
förändras inom museisektorn. Avsaknaden av pedagogisk kompetens gör
också att museerna har svårare att utvecklas när det gäller hur de ska förmedla
kunskap till besökarna. Fackkunskapens överordnade position i relation till
den pedagogiska kunskapen reflekterades också i mina informanters svar när
vi diskuterade skillnader i hur pedagogiken bedrevs inomhus och utomhus.
Att visa utomhus är ofta mer krävande än att visa inomhus. Museipedagogen
måste nämligen visualisera historien med hjälp av berättelsen emedan
inomhus får hen hjälp av utställningen i att visualisera berättelsen. Ettan
nämnde att det fanns en rädsla bland museipedagogerna att använda området
utomhus eftersom det var mer krävande ur pedagogisk synpunkt. Här var
museipedagogerna tvungna att lita mer på sin egen förmåga. Ettan menade att
det krävdes ett självförtroende och trygghet att kunna göra det. Sexan
reflekterade över detta och förklarade att ”vi har egentligen inget manus, eller
det manus vi har att utgå ifrån är kyrkan och högarna”. Hen menade att
landskapet var informanternas manus. Vad som kan konkluderas från
diskussionen ovan var att museipedagogerna uppvisade en svårighet att
reflektera över hur de brukade landskapet i sina visningar. Det de berättade
om platsen stipulerar dock hur de brukade området. Museipedagogernas sätt
att berätta om landskapet och historien om platsen, förtydligar därmed vad det
är för en plats samt hur den ska brukas.
För att förstå hur de aktivt deltog i landskapsformationen genom att vara i
landskapet, som Ingold (1993) definierar det, var det nödvändigt att följa
informanterna under visningarna. I studien söker jag därför koppla
informanternas beskrivning med hur de faktiskt rörde sig i landskapet. Jag
kommer nedan beskriva visningen och de olika stoppen samt återkoppla till
museipedagogernas landskapsbruk. I texten kommer jag primärt fokusera på
hur museipedagogen genomförde en visning. Under rubriken platån
inkluderas även diskursiva implikationer då dessa har relevans för
diskussionen som sedan förs om utställningarna och visningarna inomhus.
Första stoppet
Visningarna utomhus initierades med att pedagogen hälsade besökarna
välkomna inne i museet varpå de leddes ut ur museet för att få en introduktion
till området. Nivån på introduktionen bestämdes i samverkan med besökarna.
Museipedagogen frågade vad de visste om Gamla Uppsala och om de var från
Uppsala. Syftet med dessa frågor var att ge museipedagogen en uppfattning
om besökarnas förförståelse och anpassa berättelsen efter deras behov. Dock
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noterade jag att museipedagogen inte förändrade berättelsen efter denna
information. Däremot skapade museipedagogen ett öppet klimat som
möjliggjorde för besökarna att känna sig sedda och att de kunde ställa frågor.
Baksidan av museet ger en överblick över fornlämningsområdet och platsen
ger en möjlighet för museipedagogerna att förklara landskapet som
museibesökarna befann sig i. Det första stoppet syftade som sagt till att
introducera landskapet och dess historia. Tvåan berättade att hen vid det första
stoppet gav information som motsvarande den vid amfiteatern inne på museet.
Platsen utomhus motsvarade också den vy som kunde beskådas från museets
amfiteater. Jag noterade att de andra informanterna gjorde samma sak och
kommer därför diskutera detta mer ingående när jag presenterar visningen
inomhus.
Museipedagogerna började sin berättelse vid bronsåldern som en introduktion
till järnålderns historia, vilket var visningens fokusområde. Introduktionen
syftade till att möjliggöra att besökarna själva kunde orientera sig i området
och introducera flera olika sociala praktiker under järnåldern som boende,
gravläggning, resor och handel och detta gjordes genom att koppla till åsen,
ån, och platåerna. Museipedagogernas landskapsbruk handlar sålunda om att
kroka i platser i landskapet och dra dem närmare besökarna samt koppla
platserna till olika sociala praktiker. Detta tillvägagångsätt gör också att tid
och rum veckar sig, eller viker ihop sig, så att en linjär berättelse som ligger i
linje med museets agenda målas upp. Jag menar att landskapet utifrån denna
praktik förstås som ett nätverk av platser där betydelser kopplas till olika
platser vilket förs samman i en berättelse. På så sätt drar museipedagogen
gränser och ramar in landskapet vid det första stoppet. Det handlar med andra
ord om att definiera och avgränsa området men också dess temporalitet.
Museipedagogerna definierar, skapar, och omskapar på så sätt Gamla
Uppsalas järnålderslandskap för besökarna.
Högarna
Det första stoppet var vanligen något längre än de senare stoppen men därefter
fördes besökarna till det andra stoppet vilket utgjordes av högarna. Några
museipedagoger stannade mellan Östhögen och Tingshögen eller mellan
kyrkan och Östhögen för att prata om de personer som gravlagts, om
utgrävningarna som ägde rum under 1800-talet och om fornnordisk religion.
Därefter skilde sig turerna åt; en museipedagog gick sedan upp på Östhögen,
de andra pedagogerna fortsatte in på kyrkogården. Högarna är en oundviklig
aspekt i Gamla Uppsalas landskap och blir därför centrala för
museipedagogernas berättelser.
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Fig. 3. Uppsala högar. (Foto av Patrik Klingborg).

Högarna användes dock på lite olika sätt även om berättelserna
korresponderade med varandra (i avsnittet om utställningen kommer jag att
kommentera berättelsen om högarna). I fråga om landskapsbruk berättade
Fyran att hen använde högarna som ett pedagogiskt redskap för att lugna
skolbarn. Under skolvisningar brukade hen låta barnen springa upp på en hög
för att de skulle kunna koncentrera sig bättre på vad hen hade att berätta. Fyran
menade att om hen inte lät barnen göra det så skulle högarna vara ett
störningsmoment för barnen som mest av allt önskade att klättra upp på dem.
Det fanns också andra orsaker till varför museipedagogerna valde att gå upp
på högarna. Sjuan sa att ”Man ser hela landskapet när man kommer upp. Lite
pampigt.” Tvåan sa att man kan ”se nästan alltihopa och kan peka därifrån
och då kan man nyttja hela området.” Hen menade att uppe på högarna kunde
man se att Gamla Uppsala var mycket större än vad som vanligen antas
och ”det är det inte så många som förstår.” Hen berättade att uppe på högarna
var det möjligt att exemplifiera hur landskapet såg ut och peka ut
nivåskillnader. Sjuan berättade att hen använde högarna som ett sätt att
visa ”att området är större än de tre högarna” och ”att det inte bara var de här
tre högarna utan att det har varit mycket större men att det är bortodlat nu.”
Museipedagogerna lade också vikt vid att berätta om hur högarna byggdes och
vem som byggde dem. De fokuserade också alla på de arkeologiska
utgrävningarna som gjordes under 1800-talet. Detta berodde delvis på att
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Gamla Uppsala var känt för sina högar och att besökarna förväntade sig att
höra om det när de kom till platsen. Sexan berättade:
jag har ju fokuserat på att berätta om högarnas storhet (…) man märker ju
direkt att det känns som det är den delen de vill höra, hur mycket makt det har
varit här och de stora viktiga personerna (…)

Hen berättade också:
Visst, man kan ju chocka och berätta hur vanliga människor levde det kan ju
vara minst lika intressant. Men deras förväntningar, jag tror man måste möta
upp det åtminstone till en viss gräns (…) de kommer hit ut för att se
kungshögarna för högarna är det mest representativa vi har och då tycker jag
att man ska ge historien om högarna först och folket som byggde högarna.

Museipedagogens användning och berättelse om högarna reflekterar den
normativa historieskrivningen, som kommer att beröras när jag diskuterar
utställningarna, och hur den skapar förväntningar hos besökarna.
Informantens resonemang visar på hur vissa platser i landskapet och dess lager
av historier skapar hinder i den museipedagogiska praktiken. Informanternas
diskussioner exemplifierade den klassiska slitningen mellan att ge besökarna
den nationalistiska berättelsen de ville ha, men samtidigt förhålla sig
normkritiskt och infoga alternativa berättelser om området.
Museipedagogerna spelar därför en aktiv roll genom att de formar landskapet
för besökarna även om de inte totalt kan omforma det eftersom besökarna har
en egen landskapsuppfattning som de för med sig till platsen. Informanternas
landskapsbruk inom ramen för den museipedagogiska praktiken handlar alltså
om att förhandla många landskapsbilder och söka att antingen följa besökarnas
bild eller söka omforma den genom att använda de föreställningar besökarna
anländer med.
Kyrkan
Flera av de guidade turerna, men inte alla, ledde in till kyrkan och förbi en
runsten. Museipedagogerna stannade vid denna s.k. englandsfararsten och
berättade om resor, runstensresare och personer med makt under
järnåldersamhället. Kristendomens och kyrkans etablering var också ett
viktigt tema. Dock fick jag uppfattningen att kyrkan inte var av primärt
intresse men att den bidrog till att kontextualisera Gamla Uppsalas
förändringsprocess under slutet av järnåldern. Platsen kontextualiserade
därmed den arkeologiska uppfattningen om Gamla Uppsala som en
centralplats från järnåldern som fick minskad betydelse under medeltiden.
Kyrkobyggnaden användes som ett sätt att förklara de spår av hednisk religion
som försvunnit på platsen. Kyrkan användes därmed som en förklaring till hur
platsen fick minskad betydelse och kristendomsprocessen beskrevs som en rad
bränder och misslyckanden innan ärkebiskopsätet slutligen flyttades till Östra
48

Aros. Eftersom kyrkan och kyrkogården är ett bebyggt område kommer jag
inte beröra det närmare i denna studie.
Platåerna
Platåerna, som ligger bakom kyrkan markerar det sista stoppet för visningen.
Platsen ser ut som en vildvuxen äng som höjer sig något över det
omkringliggande landskapet. Ute på denna äng har ett avlångt område
markerats med små pinnar och klippt gräs för att förtydliga var den
järnådershall, som en gång stod på platån och som grävts ut av arkeologer,
börjar och slutar. Museipedagogerna introducerade här platsens arkeologi och
områdets koppling till makt, politik och religion. Hallen målades upp som en
plats där mäktiga män vistades och fattade beslut och en plats där religiösa
ceremonier utfördes. ”Det här är ett hövdingahus, det är inte vilken person
som helst som får bo i det här huset” berättade Sexan under guideturen och
återknöt till Beowulfkvädet och hur hallar porträtteras i denna text. Därefter
fortsatte hen, i likhet med de andra museipedagogerna, att berätta om de
senaste arkeologiska grävningarna på platsen.
Sexans uttalande, som liknar de flesta museipedagogernas berättelser, har en
tydlig diskursiv koppling till det som Bo Gräslund (2000: 8) skriver om det
sociala livet i Gamla Uppsala under järnåldern:
Tillvaron i sådana aristokratiska miljöer var i hög grad färgad av
föreställningar om makt, ledarskap, rikedom, släktskap, ära, heder, mod,
styrka, skicklighet i vapenbruk, generositet, gästfrihet, uttrycksförmåga och
edsbunden lojalitet. En nutidsmänniska med föreställningar om social och
ekonomisk jämlikhet, utjämnande könsroller och en tillvaro utan våld skulle
knappast känt sig hemma i denna miljö.

Visningarna har också tydlig diskursiv koppling till Uppsalaarkeologen John
Ljungkvists (2000, 2005, 2006, 2013) tolkningar om hallbyggnaderna som
tecken på en centralplats och koppling till eliten samt byggnaden som ett
monument och som en form av monumentalisering av järnålderslandskapet.
Även om det är Ljungkvist tolkningar av platsen som museipedagogerna lutar
sig på finns här idéer hämtat från Else Nordahls (1993) utgrävningar och
forskning, spår av Lindqvists (1936) och Duczkos (1993, 1996, 1997) tankar
om platsens som centralplats. Förutom dessa forskare märks också tydligt
Frands Herschends (1997, 1998, 2001, 2009) resonemang om järnåldershallar.
I Herschends tolkning intar hallen, inte sällan med liknelser till
Beowulfkvädet, ett nav i järnåldersamhället där kopplingen till en manlig
maktelit och maktutövande är centralt. Elin Engström (2015, s. 195‒202)
kritiserar detta synsätt och beskriver hur tolkningarna har fötts ur ett
homosocialt tankekollektiv där arkeologiska praktiker och experimentell
arkeologi smälter samman till generaliserade tolkningar av järnålderns hallar.
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Med utgångpunkt från Engströms (2015) analys menar jag att de arkeologiska
tolkningar, som museipedagogerna presenterar vid sin guidning, får
konsekvenser för hur landskapet formas och därmed också förstås. Berättelsen
som museipedagogerna för fram grundar sig på en maskuliniserad tolkning av
området vilket leder till att de drar gränser för vilka som inkluderas och
exkluderas i berättelser om landskapet. Ett tydligt exempel är att berättelser
om drottningens framträdande roll, såsom den uttrycks i Beowulfkvädet,
marginaliserats genom att forskningen och museipedagogerna inte lyfter fram
det. De val som museipedagogen gör ifråga om vilka perspektiv av hallen som
lyfts fram formar besökarnas förståelse av platsen men också och
rörelsemönster i området och jag ska återkomma till detta när jag nedan
diskuterar museets utställning.
När jag och informanterna diskuterade platåerna handlade diskussionerna,
som tidigare nämnts, om vad de berättade om platsen. Men i detta resonemang
rymdes också pedagogiska reflektioner som kopplades till brukandet av
landskapet. Tvåan menade att begreppet hall var en svår benämning som
många besökare felaktigt förknippade med gymnastikhallar. Sexan
diskuterade också detta och sa att ”(…) det är svårt att förklara
hallkonstruktionen, det är mycket lättare att ta dem till södra platån (…) Man
målar ju upp det mycket bättre där.” I resonemanget ryms en reflektion kring
form och funktion, något som även modellerna inne på museet visade, men
tydligast i resonemanget var ändå storleken. Tvåan berättade att under
sommartid klipptes gräset vid platåerna så att det blev möjligt att se hallens
utsträckning. Klippningen tycket hen var genialisk då besökarna kunde
fysiskt ”gå in” i hallen och där få en upplevelse av dess storlek. Sexan och
Tvåan förklarade att det var lättare att förtydliga hur stora byggnader hade
varit när de visade utomhus. I dessa uttalanden kopplade museipedagogerna
hallen storlek, precis som med gravarna, till makt. Storlek, makt och män blev
därför i deras resonemang synonymt med varandra och någonting nödvändigt
att markera i gräset för att förtydliga och kroppsligen uppleva.
Platån markerade det sista stoppet i museipedagogernas visning och den
avslutades med att musikpedagogerna uppmuntrade besökarna att gå tillbaka
till museet för att se föremålen som hittats vid de arkeologiska grävningarna.
Men naturvärdena då?
Under arbetet med studien av Gamla Uppsala museum blev det uppenbart att
det fanns två sätt att se landskapet – som en järnåldersbebyggelse och som en
arkeologisk plats. Detta sätt att förhålla sig till platsen är ett resultat av den
allmänt traderade berättelsen om området men också ett resultat av den
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arkeologiska forskningen, som kommer att diskuteras närmare nedan, och av
RAÄ:s och museets auktoriserade kulturarvsdiskurs.
I likhet med informanternas bilder, som diskuterats ovan, rymdes inte flora
eller fauna, i museipedagogernas visningar. Det var inte heller något de
reflekterade över när de brukade landskapet som museipedagoger.
Informanterna ansåg att naturen vara ”fin” eller ”vacker” eller ”skiftande”. De
ansåg att fornminnesområdet kunde vara ett viktigt friluftsområde men inte att
naturlandskapet i sig influerade, eller kunde influera, hur informanterna visade
eller vad de berättade om landskapet.
Det var endast en informant som använde sig aktivt av naturlandskapet i sina
visningar. Tvåan berättade att när hen visade skolgrupper utomhus:
(…) kan jag plocka med mig tre fyra blommor och slänga in det som en del av
min berättelse. Går man upp på högarna så växer det backtimjan där och då
kan man berätta vad det är och lukta smaka känna, för det är ju också det att
ju fler sinnen man aktiverar desto mer kommer de ihåg.

Informanten inkluderade floran och faunan som ett sätt att förstärka lärandet
på platsen. Blandningen, enligt informanten, ledde förhoppningsvis till att
besökarna inte enbart lyssnade och tog in fakta utan att de får möjlighet att
uppleva och reflektera med hjälp av flera sinnen. Möjlighet att reflektera var
en aspekt som Ettan ansåg viktigast i lärandeprocessen. Hen sa att:
(…) genom att reflektera så kommer man förhoppningsvis att se någonting ur
ett litet annat ljus och det är också nån form av pedagogisk förändringsprocess
(…) lärande handlar just om att någonting förändras.

Reflektion är dock inte något som det gavs utrymme för under visningarna
och naturlandskapet plockades inte heller in som en aktiv aspekt eller som en
resurs för reflektion. Även om det, som jag ska diskutera i nästa kapitel, fanns
ansatser till att förhålla sig kritisk till Gamla Uppsalas normativa
historieberättelse, skulle ett utökat inkluderande av Gamla Uppsalas
naturlandskap och dess långa biografi kunna leda till ett utökat kritiskt
förhållningsätt. För att realisera detta behövs dock mer forskning om Gamla
Uppsalas naturlandskap. De långtidsbiografier av Gamla Uppsala som
presenteras inom ramen för detta projekt är en början, men det måste också
ställas nya forskningsfrågor som vågar utmana den förhärskande
kulturarvsdiskursen vid platsen.

Att visa inne
De flesta museipedagogiska visningar skedde inomhus men detta betydde inte
att museipedagogerna inte brukade landskapet, utan tvärtom så uppvisade
även allmänvisningarna inomhus ett landskapsbruk. Tvåan sa bestämt att ”Jag
51

har inte en visning utan att jag nyttjar landskapet, men det är inte alltid att jag
går ute i landskapet.” Syftet med museipedagogiken inne på museet var, som
jag uppfattade det, att introducera hur landskapet skulle läsas. Detta gör att
museipedagogen med sin berättelse formar besökarens förståelse och
upplevelse av landskapet innan besökaren går ut och själva undersöker det.
Jag menar därför att utställningen är det medium som starkast förmedlar
värderingar om landskapet och när museipedagogen använder det som verktyg
blir budskapet mycket kraftfullt. Utställningarna, och museipedagogernas
användning av det, är ett medium genom vilket museipedagogerna drar
gränser i landskapet. I texten nedan visar jag hur denna gränsdragning tar sig
uttryck och vilka vetenskapliga diskurser som utställningen och
museipedagogerna länkar till. Först kommer jag dock presentera museet och
informanternas tankar om utställningen.
Gamla Uppsala museums utställning
Gamla Uppsala museums basutställning Gamla Uppsala i myt och verklighet
öppnade år 2000 i samband med museets invigning. Utställningen är designad
av Stefan Alenius och Ann-Britt Christiansson var projektledare. Ola
Kyhlberg, Ylva Fontell, Katja Jahn och Hélène Andersson bidrog till
framställningarna av utställningen (Christiansson 2000, Jönsson 2014,
Kyhlberg 2015). Syftet med museet var att ”komplettera fornlämningsområdet
och kulturmiljön” (Edgren 1996-10-15) och utställningen fokuserar på tiden
400‒1200 e.Kr. (Jönsson 2014). Avsikten med utställningen var att göra det
lättare för besökaren att orientera sig själv i området. Den skulle förmedla
en ”rikare upplevelse och göra det lättare att förstå platsens centrala roll i
Sveriges historia” (Edgren 1996). Ett annat syfte med utställningen var
också ”att belysa dåtidens samhälle och hur och varför Gamla Upsala kom att
få en så central roll inom det som skulle bli Sverige” (Christiansson 2000).
Detta för att ”Gamla Uppsala är ur såväl nationell och internationell synvinkel
en av landets viktigaste kulturmiljöer och en plats med stark symbolisk
laddning” (Edgren 1996).
Berättelsen i utställningen organiserades i kronologisk ordning eftersom
kunskapen om ”förhistoriska tidsbegrepp är oklara hos många av dagens
besökare” (Christiansson 2000). På nedervåningen visas därför en 20 meter
lång bild och textvägg (härefter kallad panelen) där: ”Syftet är att visa hur
olika tider har sett på platsen Gamla Uppsala och hur myterna lever vidare”
(Christiansson 2000). Denna del fokuserar på att presentera de ”yppersta
vanföreställningarna kring Gamla Uppsala” (Författare okänd 2000). På
övervåningen är däremot syftet att låta forskarna komma till tals och beskriva
kulturmiljön i Gamla Uppsala med fokus på högarna och med utblickar till
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Vendel och Valsgärde och med en avslutning i och med kristendomens
etablering (Christiansson 2000).
Den bild av Gamla Uppsala som utställningen syftar till att förmedla är
komplicerad. Å ena sidan befästs på övervåningen den nationalistiska bilden
av Gamla Uppsalas betydelse för nationalstaten Sverige vilket också används
som ett motiv för att bygga museet ifråga. Å andra sidan uppvisar
arkivmaterialet en vilja att dekonstruera den nationalistiska mytbilden av
Gamla Uppsala och de ”vanföreställningar” som existerat och fortsätter att
existera.
Det nationalistiska historiebruket, som det tar sig uttryck i arkivmaterialet och
i utställningen men som delvis problematiseras i själva utställningen, har en
stark politisk lockelse för vissa grupper. Magnus Alkarps forskning (2009,
2012) diskuterar detta i samband med de nazistiska aktiviteterna på platsen
under 1940-talet. Tomas Jönsson (2014, s. 9) utfärdar också varningen att
museet ”kan vara lockande för ultranationalistiska krafter”. Hans varning har
speciell bäring med tanke på de högerextrema vindar som blåser i Europa och
Sverige idag. Museet befinner sig därför i ett dilemma eftersom det både
reproducerar och syftar till att dekonstruera en nationalistisk bild av
järnåldern. Ettan kommenterade detta dilemma och berättade att museets
verksamhet inte handlar om:
(…) att lyfta upp Gamla Uppsala på en piedestal, utan målet är att vi ska ge
möjlighet att diskutera människors livsbetingelser idag genom att ställa det mot
en fond av saker som hände tidigare.

En annan informant, Tvåan, berättade att tidigare hade detta inte varit möjligt.
Istället låg det ett tydligt fokus på den tid då högarna byggdes. Hen berättade
att ”Den här platsen tar ju inte slut efter att högarna byggdes och det är vi
väldigt mer öppna med idag.” Hen fortsatte att berätta att ”(…) det har inte
alltid varit så, det var nästan tabubelagt ibland, speciellt de första åren.” Det
som var tabubelagt var att prata om Gamla Uppsala bortanför högarna men
också den roll det spelat inom den nazistiska rörelsen och de kravaller som
skedde vid högarna i april 1943 (se t.ex. Alkarp, 2009 och Alkarp, 2013).
Tvåan berättade att ”det är först nu som man har vågat släppa in de här
tolkningarna på ett annat sätt.”
Trots att nya tolkningar släpps in så menade hen att vissa forskares tolkningar
vid Uppsala universitet var överordnade när platsen presenterades och
diskuterades. Informanten målade en bild där vissa forskares position,
inflytande och kontakter gjorde att deras tolkningar av området favoriserades
över andras. Tvåan beskrev att detta gjorde att andra versioner trängdes undan
vilket bidragit till att förmedlingen av platsen inte förändras utan låstes inom
ramen för järnåldern och inom ramen för en viss kunskapsproduktion.
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Utställningarna spelar alltså en stor roll för bruket av landskapet. De
säsongsanställda informanterna berättade att när de började arbeta vid museet
lärde de sig att göra en guidning genom att läsa det som stod i utställningarna
och genom att följa med en senior guide när denne gjorde en visning i
utställningen. Värderingarna och kunskapen som förmedlas i utställningarna
är därför viktiga för förståelsen av museipedagogernas berättelser och
landskapsbruk. Det är denna kunskapsproduktion och museipedagogernas
användning av den, som nu ska belysas med fokus på hur landskapet avbildas.
I utställningen Gamla Uppsala i myt och verklighet finns det ett antal
representationer av Gamla Uppsalas landskap. Dessa är dock underordnade de
många illustrationerna av föremål och bebyggelse. Bilder av landskapet
varierar mellan reproduktioner av fotografier, oljemålningar, teckningar, och
kartor från olika tider. Det finns också tredimensionella representationer av
landskapet i form av en modell och ett panoramafönster igenom vilket Gamla
Uppsala högar kan beses. Dessa landskapsproduktioner är kopplade till
utställningstexter som förklarar de olika visuella representationerna av
landskapet.
I texten nedan kommer jag att presentera och diskutera de bilder,
rekonstruktioner och utställningstexter som avbildar och relaterar till
landskapet. Jag kommer koppla dessa representationer till den arkeologiska
diskursen och hur detta skapar en auktoriserad kulturarvsdiskurs samt hur
museipedagogerna förhandlar detta. Urvalen har gjorts med syftet att illustrera
hur utställningen bidrar till att skapa en viss typ av landskap vid Gamla
Uppsala och vilken roll museipedagogerna har i detta samt det reciproka
förhållande
som
existerar
mellan
museipedagog-utställningfornlämningslandskap.
Panelen
På museets nedanvåning möter besökarna Panelen. På denna första del av
utställningen återfinns de flesta av museets reproduktioner av Gamla Uppsalas
landskap. Det är också här som de mest diversifierade
landskapsrepresentationerna kan ses. Här syns bland annat fotografier från
påvens mässa 1989, bilder på lokalbor som åker skidor, turister som går på
högarna, politiker och studenter, samt bilder på nazister som håller möte vid
högarna. Panelen visar också hur olika personer har reproducerat landskapet
genom århundraden och visar kartor, oljemålningar, teckningar och
fotografier av både privatpersoner och konstnärer. Syftet med panelen är att
dekonstruera det nationalistiska och nationalromantiska narrativ som har
presenterat Gamla Uppsala som Svearikets vagga. Detta görs genom att
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presentera detta narrativ och kontrastera det med vardagens och samtidens
användning av området.
Panelen är främst en uppgörelse med tidigare forskning. Framförallt söker
panelen att kommentera Adam av Bremens, Olof Rudbecks och Bror Emil
Hildebrands forskning. Den bygger till stor del på Wladyslaw Duczkos (1993,
1996, s. 59‒63) forskning om Uppsalahögarna som symboler och hur dessa
har brukats av kungar och betydelsefulla personer genom seklen men också
av allmänheten. Duczko lägger speciellt fokus på högarna och beskriver dem
som ett sätt att manifestera makt och legitimitet bland olika ledare och detta
är något som panelen genljuder av.
Panelen beskriver hur Olof Rudbeck sökte i sin Atlantica från 1672 att
rekonstruera ett tempel i Gamla Uppsala och även lät utföra flera avritningar
av området baserat på egna mätningar. Bror Emil Hildebrands arkeologiska
utgrävningar samt Sune Lindkvists utgrävningar och rekonstruktioner har
dominerat synen på landskapet vilket utställningen tar upp. Framförallt har
Sune Lindqvists (1923) rekonstruktioner av templet fått genomslagskraft.
Magnus Alkarp (2009, s. 374) beskriver att Sune Lindkvist fick personifiera
den tempelhysteri som pågått från 1920-talet och fram till i dag. Lindqvists
beskrivningar av landskapet ligger till grund för uppfattningen om Gamla
Uppsala som en kultplats, liksom Bror Emil Hildebrands namngivning av
gravarna som Odens, Tors och Frös hög och senare Oscar Montelius (1873)
namngivning av högarna som ”Kungshögar”. Namngivning är enligt Basso
(1992, s. 221‒242) ett uttryck för värderingar och en klassificering av
landskapet och i det här fallet är namnen kopplade till manliga personnamn
och gudar och vittnar om maskuliniserade praktiker i form av landskapsbruk,
något som också har dröjt sig kvar och fortsätter att forma området. Panelen
vill alltså göra upp med denna bild av Gamla Uppsala. Men genom att åberopa
och förklara manliga arkeologers, forskares, studenters, och ledares praktiker
på platsen förstärks narrativet snarare än dekonstrueras. Därmed legitimeras
också de akademiska och nationalistiska berättelserna och bruket av Gamla
Uppsala. Förstärkningen av detta maskuliniserade narrativ görs genom att
utställningsdelen beskriver och lyfter vissa aktörers närvaro och tolkningar av
platsen vilket också prioriteras över andra.
Forskares, arkeologers och studenters bruk av platsen lyfts särskilt fram.
Dessa bruk belyses som problematiska samtidigt som de idealiseras genom
framställningen av ystra studentikosa sammankomster. Utställningen blir
något av ett monument över Gamla Uppsalas arkeologi och de arkeologer som
skrivit dess historia. Det är dock inte alla arkeologer som får plats i
utställningen. Noterbart är att panelen enbart visar bilder på manliga
arkeologer, forskare och studenter. Det är anmärkningsvärt att t.ex. Greta
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Arwidssons, Birgit Arrhenius och Else Nordahls insatser har exkluderats i
utställningen. Uteslutningen av kvinnliga forskare gör att platsen
representeras som ett område som brukas exklusivt av män och manliga
arkeologer.

Fig 4 Panelen. (Foto av Patrik Klingborg).

Utställningen gör tydligt det som Massey (1994, s. 120, 147) och Tilley (1993,
s. 82) beskriver – att en plats betydelse verifieras beroende på vilka
referensramar en grupp har till ett område. I det här fallet visualiserar panelen
de arkeologer som skapade utställningen och deras referensramar till platsen.
Panelen visualiserar företrädesvis de priviligierade grupperna i samhället och
dess användning av Gamla Uppsala. På panelen framträder kungar, adelsmän
och kyrkofäder som viktiga aktörer på platsen. Detta är mycket problematiskt
då det marginaliserar lokalt boende grupper. Lokalbefolkningens bruk av
platsen omnämns i termer av rekreation, skidåkning och fikastunder på
Odinsborg eller illegal motorcykelåkning på högarna. Den tydligaste
marginalisering av lokalbefolkningen sker dock genom att Gamla Uppsala
framställs som en plats som besöks tillfälligt och en plats man åker till, inte en
plats där människor bor och arbetar. Det långvariga landskapsbruket och dess
roll för landskapets utformning, såsom det beskrivs i denna bok, omnämns
nästan inte alls i utställningen. Ett undantag är ett fotografi på en bondgård
med tillhörande text:
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Kring högarna hade det planterats en massa träd. Grus togs lite här och var,
sten sprängdes på Tunåsen. Tätt intill mitthögen låg en bondgård med gödsel
och halmstackar.

Representationen av jordbruket handlar dock inte om jordbrukets historia på
platsen, eller om de boendes landskapsbruk, utan hör snarare samman med det
arkeologiska bruket av platsen. Det blir en berättelsen om hur det lokala
jordbruket förstörde gravar och hur området så småningom förvandlades till
ett fornlämningsområde. Denna relation till landskapet avspeglade sig också
tydligt i museipedagogernas visningar där lokalbefolkningens användning av
Gamla Uppsala refererades till som att fornlämningen förstörs. Diskussionen
är inte ny utan har dröjt sig kvar sedan 1900-talets början och uppstod i
samband med att Gamla Uppsala omformades till en kulturminnesplats vilket
diskuteras närmare i kapitel 8 i denna bok.
Lokalbefolkningens berättelser avspeglade sig dock inte på panelen och
under fältarbetets gång var det endast två museipedagoger som använde sig
av panelen i sin inomhusvisning. Trean som började sin visning vid panelen
inledde sin visning med orden
Vad som har gjort den här platsen så intressant, tilldragande, är inte bara
fornlämningsområdet med de här stora gravhögarna utan kanske berättelsen
om platsen.

Panelen var för museipedagogen en ingång till att berätta om platsens myter
under förhistorisk tid fram till i dag och genom att göra det betonas templets
roll i historien och ledde därmed in berättelsen på 1800-talets och 1900-talets
arkeologihistoria. Treans visning följde visningsmanuset från 2000 (Författare
okänd 2000) och hens visning omtalades av de andra musikpedagogerna som
den mest ursprungliga formen av allmänvisningarna. Den andra
museipedagogen som använde sig av panelen fokuserade på hur Gamla
Uppsala brukats på olika sätt genom historien och om de olika källorna som
finns tillgängliga om platsen. Informanten fokuserade på nationalromantikens
framställningar av Gamla Uppsala som en ingång till att prata om platsens roll
och 1800-talets arkeologiska utgrävningar.
De flesta av museipedagogerna valde dock bort panelen när de genomförde
visningar. Femman berättade att hen inte pratade om ”det nationalistiska”
eftersom informanten ansåg att alla besökare redan kände till det. Istället ville
Femman berätta om de nya arkeologiska upptäckterna som gjorts vid Gamla
Uppsala de senare åren. Av samma anledning valde många av
museipedagogerna att börja sin visning vid amfiteatern. Den ansats till att
dekonstruera Gamla Uppsalas nationalistiska historiebruk föll därför bort ur
flera visningar eftersom utställningen på övervåningen befäster det som
nedervåningen söker att dekonstruera.
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Amfiteatern
Amfiteatern användes av alla museipedagogerna när de genomförde en
visning inomhus, flera av dem valde också att börja visningen här.
Panoramafönstret öppnar upp för en vy över Gamla Uppsalas slätt, Tunåsen
och gravhögarna. Ett pressmeddelande från museets öppnande berättar att
panoramafönstret syftar till att peka ut landskapet och skapa en effekt av
kulturmiljön inuti museet (Riksantikvarieämbetet 1999). Museipedagogernas
relation till panoramafönstret reflekterade också denna idé. Trean berättade
under en visning att ”Det här är vår största monter och kanske vår enda monter
som visar verkligheten såsom den ser ut”. Sjuan berättade t.ex. att fönstret
gjorde det lätt att peka ut var gravarna och kyrkan låg och förklara historien
om platsen. Precis som det första stoppet utomhus fungerade
panoramafönstret som en plats där museipedagogen krokade i många platser
och veckade samman landskapet till en linjär berättelse. Skillnaden mellan de
två platserna är att vid amfiteatern sitter besökarna och skådar ut över
landskapet, de beskådar det, de är inte i den pågående landskapsprocessen.
Fönstret förvandlas därmed till en museimonter som skapar ett avstånd till
området. Detta gör också att museipedagogen på ett annat sätt kan kontrollera
bruket av landskapet och knyta det till järnåldershistorien.
Landskapet utanför ramas in av den målade siluett som finns ovanför fönstret
och som föreställer Öst-, Väst- och Mitthögen under vilka deras datering
återfinns. Dateringen reflekterar Sune Lindqvist (1936, 1949) datering av
platsen som han kopplade till kungar i sagalitteraturen. Trots att Lindqvist
kritiserades för sin tolkning (Åberg 1947) och att flera försök till omtolkning
skett (Sjöberg 2000) består Lindqvist datering. John Ljungkvist (2005)
beskriver Lindqvist tolkning som mer lockande just på grund av att dateringen
kan koppla platsen till kungar från sagorna. Museets representation av
dateringen är inte oskyldig utan kopplar platsen explicit till en manlig elit och
dess bruk av platsen vilket också reflekteras i museipedagogernas berättelser.
Samtliga museipedagoger lade också fokus på gravhögarna och Gamla
Uppsalas manliga maktelit under järnåldern i sin berättelse. Trean berättade
t.ex. att:
det är väl då nån gång mellan 400- till 500-tal som Gamla Uppsala växer upp
som ett maktcentrum här har förmodligen suttit väldigt mäktiga personer,
kungar som har haft makten, och här har förmodligen det också funnits en
kultplats och en handelsplats och en tingsplats.
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Fig. 5 Amfiteatern. (Foto av Patrik Klingborg).
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Sjuan hade ett liknande narrativ om Gamla Uppsala som ett maktcentrum men
fokuserade på gravläggning, religion och föremål i gravarna. Berättelserna
följer den normativa arkeologiska diskursen om Gamla Uppsala och har spår
av Birger Nermans (1943, s. 9) nationalistiska bild av platsen där han
beskriver platsen som ”Svearikets hjärtpunkt” med ”Nordens ryktbaraste
tempel” och gravhögar som ”mest imponerande bland nordiska
kungagravskomplex.” Museipedagogens uttalande bär också spår av
arkeologen Wladyslaw Duczkos (1997) resonemang om Gamla Uppsala som
ett ekonomiskt och politiskt centra och religionshistorikern Olof Sundqvists
(2000) diskussion om kopplingen mellan härskare och gudomar och hur detta
manifesterar sig på platsen.
Fyran, som alltid började sin visning vid amfiteatern, använde platsen för att
introducera järnåldern både globalt, nationellt och i Gamla Uppsala. Hen
beskrev platsen, till skillnad från de andra museipedagogerna, som en av
många viktiga centralorter under järnåldern och försökte koppla samman
lokala händelser med internationell politik. För Fyran fungerade amfiteatern
som en plats att prata om järnåldern på ett mer generellt plan och hens
berättelse blev därmed en slags motberättelse men omfamnade till stor del idén
om landskapet som en plats brukad av mäktiga män.

Fig 6. Modellen, bilden är modifierad. (Foto av Patrik Klingborg).
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Modellen
Modellen som är tredimensionell i trä syftar till att ge en översikt av
landskapet. Här sammanfaller myt och verklighet, forntid, dåtid och nutid och
ett försök att förklara dessa representationer i text finns nedanför modellen.
Besökaren hänvisas till att gå runt modellen moturs och på så sätt följa
landskapets bebyggelseutveckling. Enligt utställningsmanuset som skrevs
2000 syftar modellen till att belysa att ”Tiden är ingenting – platsen är allt.”
(författare okänd 2000).
Modellen representerar framförallt de socialt priviligierade gruppernas bruk
av landskapet. Den syftar till att visa signifikanta händelser och förändringar
och knyter detta till manifestationer av makt genom att fokusera på hallar,
offerplatser, kyrkan och gravar; den vanliga befolkningens platser hamnar
därmed i modellens periferi. Dessa kopplar alla till de diskursiva noder som
angetts ovan. Lokalbefolkningen reduceras till att vara ”obetydlig” och
perspektivet syns tydligt i utställningstexten:
Här ser du Gamla Uppsalas historia samlad i en bild. Från att ha varit en
obetydlig bondby i början av vår tideräkning blev platsen säte för kungar och
ärkebiskopar. (…) så länge man kunde minnas hade Uppsalakonungarnas
huvudgård legat här, där de kungliga förfäderna var höglagda.

Det är möjligt att argumentera att maktelitens platser – kyrkan, offerlunden
högar och hallar – var samlingsplatser för alla medlemmar i samhället och
därmed representerar även dem men utställningstexterna förminskar likväl
den möjligheten genom att fokusera på eliten. Liknande exempel finns på
väggen invid modellen, där återfinns ytterligare en tillhörande utställningstext
som kallas ”En resa i tid och rum”. Här beskrivs Gamla Uppsala med hjälp av
bilder av landskapet vilka fokuserar på den byggda miljön och på
gravhögarna. Vid en bild på högarna i solnedgång berättas att
gravhögarna ”bekräftar kungaättens suveränitet”. Modellen och tillhörande
utställningstexter representerar främst olika kungars och adelsmäns
användning av platsen för politiska manifestationer, men även religiösa
ledares manifestation av makt. Lokalbefolkningen och deras användning av
landskapet blir återigen osynlig.
Alla informanterna, med undantag för en, använde sig av modellen under
visningarna inne på museet. Deras användning av modellen stod dock i
kontrast till den bild som utställningstexter och visningsmanus förmedlade.
Modellen användes snarast för att orientera besökarna i järnålderslandskapet
och museipedagogerna pekade också ut var de olika arkeologiska
utgrävningarna hade ägt rum. Flera av informanterna använde modellen för
att uppmuntra besökarna att gå ut i landskapet. Trean sa under en visning
att ”mycket spännande saker finns det här och jag hoppas att ni går ut i området
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och tittar själva.” I samband med detta informerade de att det fanns kartor att
hämta gratis i kassan.
Modellen användes också för att ifrågasätta den vedertagna bilden av Gamla
Uppsala. Sexan berättade att:
Jag använder modellen för att visa att vi har haft så mycket mer än tre
gravhögar här (…) och att det fanns så mycket mer och att de har tagits bort i
samband med jordbruk.

De flesta informanterna använde stunden som ägnades vid modellen för att
berätta att Gamla Uppsala varit mycket större än vad som vanligtvis antas.
Modellen gav tillfälle för museipedagogerna att prata om den nyupptäckta
stolpraden och spår av hantverkare som de senaste arkeologiska
utgrävningarna i området upptäckt (Jörpeland et al. 2013). Modellen var
därför, trots utställningstexten, en plats där ny information kunde inkluderas
och bidrog till att museipedagogerna omformade Gamla Uppsala till att inte
endast vara en plats för eliten utan inkluderade andra samhällsklasser i
berättelsen. Berättelsens fokus förblev dock på bebyggelse och
kulturlandskapet.

Fig. 7 Högarna. (Foto av Patrik Klingborg).
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Gravarna
Gamla Uppsalas tre storhögar presenteras i utställningen som tre skärmar vilka
buktar ut mot amfiteatern och korresponderar med de gravhögar som kan ses
genom panoramafönstret. Utställningsarkitekten Stefan Allenius (2000, s. 61)
beskriver utställningens inre organisation som att: ”Platsens geografi har
flyttat in i utställningen.”
För att se vad som gömmer sig i högarna måste besökaren gå runt skärmarna.
På baksidan ryms information om hur gravarna konstruerades, vilka personer
som finns begravda i högarna, samt möjliga tolkningar. Här finns bilder som
visar högarna i genomskärning och de olika jordmåner som högarna är
uppbyggda av. Invid denna information återfinns ett ca två meter högt
fotomontage av landskapet som representerar ”Ett heligt kungadöme”. På
bilden ses män och kvinnor sitta bredvid varandra i himlen följt av rader av
andra män och kvinnor vilket visualiserar ett släktled. Nedanför släktledet
syns högarna vilka är flankerade av några lövlösa träd. På fältet framför
högarna syns en gul äng på vilket det springer två hästar och ytterligare
klungor av hästar betar närmare högarna, årstiden kan antas vara höst eller vår.
Bilderna av naturen används för att rama in det som fynden berättar och
narrativet representerar landskapet som en gudomlig genealogi med
heteronormativa förtecken. I en utställningstext beskrivs de tre högarna som
följande:
Kungasläkten i Uppsala var vida känd i Norden och kallades Ynglingaätten.
(…) De sägs ligga begravda i de tre kungahögarna (…) Vi vet inte om
berättelserna är sanna. Men språket är mycket ålderdomligt och vi vet att man
muntligen förde historier vidare från generation till generation.

Här representeras landskapet som dominerats av män genom att högarna
genomgående omnämns som ”kungshögar” efter Oscar Montelius (1873)
benämning. Texten är en märklig kombination av att både manifestera och
dekonstruera Lindqvists (1936, s. 159) tolkning av högen som gravar för ett
kungasläkte och Birger Nermans (1913, 1943, s. 40) tolkning att gravhögarna
kan kopplas till Ynglingaätten. Tveksamheten i uttalandet kan kopplas till den
då rådande forskningen som sökte att diskutera kungaätternas funktion och
roll samt relation till den tidigare arkeologiska forskningen (se t.ex. Norr
1995). Ambivalensen som denna del av utställningen uppvisar är också
signifikant för utställningen som helhet då den glider mellan att vilja göra upp
med tidigare forskning och presentera ny forskning men samtidigt inte kunna
göra det möjligt att ta avstånd från den.
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Fig 8. Ett heligt kungadöme? Bilder av Gamla Uppsala. (Foto av Patrik Klingborg).
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Fig 9. Mannen i graven? (Foto av Patrik Klingborg).
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Kopplat till ovan nämnda utställningstext återfinns flera representationer av
en man. Dessa representationer syftar till att beskriva den individ som är
gravlagd i en av högarna. Mannen återfinns på två enorma bilder, ca två meter
höga och en meter breda, där han är klädd i hjälm och håller i ett svärd. På den
ena bilden sitter han ovanför ett gravbål som brinner vid Gamla Uppsala högar
och som omges av en klunga människor. Den andra bilden är lika stor och
avbildar samme man med hjälm där han sitter på en tron med en falk och hund
vid sin sida. Han håller ett svärd i sin hand och har mat vid sin ena sida och en
skål med guld på den andra. Bakom honom går en kvinna sedd i profil med en
bägare i handen.
Presentationen av Östhögen, i vilken en kvinnlig individ och en liten pojke
antas blivit begravda, står i kontrast till den ovan nämnda bilden. Östhögen
beskrivs som ”(…) en betydelsefull medlem av ätten, kanske drottningen”
Utställningsdelen vilar på bland annat Birgit Arrhenius forskning där hon gått
igenom gravmaterialet. Arrenhius och Sjøvold framställer personerna i graven
som en prins och tjänarinna där tjänarinnan har varit en viktig person för
prinsen och i samhället (Arrhenius & Sjøvold 1995: 35). Utställningen har
också koppling till Jan Eric Sjöbergs text om gravarna där han lämnar
utrymme för tolkning, då han formulerar att ”Vilken av dessa som är
huvudpersonen är nu omöjligt att avgöra” (Sjöberg 2000, s. 14). Det
akademiska klimatet möjliggjorde således en feministisk intervention vid
museet där kvinnan tolkades som en drottning och eventuell huvudperson.
Det finns dock diskrepanser mellan presentationen av gravarna. De andra
gravarna kopplas utan tvekan till Ynglingaätten och kungar emedan kvinnan
presenteras som ”kanske en drottning” och denna osäkerhet kring vem
kvinnan var går att utläsa i en annan montertext. Den beskriver kvinnan med
orden: ”Vem var hon? Antingen var hon regent, ’kung’, eller så restes de
största högarna inte enbart över härskaren”. Utställningen markerar därmed
en osäkerhet eftersom kvinnor faller utanför normbilden av järnåldersamhället
och de föremål som återfunnits i graven. Skillnadskapandet syns också på de
bilder som framställer kvinnan; hon framställs i profil på ett litet svartvitt
fotografi som är till hälften skuggat. Bilderna på män uppvisar en annan form
av estetik – det är stora bilder på personer sedda framifrån och som blickar
rakt mot besökaren. Dessa bilder är också fler än de på kvinnor.
Landskapet representeras alltså genom utställningens texter och bilder som
kopplats till män, makt och aristokrati där makten och maktmanifestationer
går i arv. Detta visualiseras tydligt under sektionen ”ett heligt kungadöme”
som har sina rötter i Lindqvists (1936, s. 210ff) tolkning av platsen som
gravplats för de mytiska kungarna Aun, Adils och Egil. Utställningstexten är
dock tvetydig. Först beskriver texten ”Till kung i Uppsala blev man inte född
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makten kunde inte ärvas. Ett förbund av lokala hövdingar utvalde en medlem
ur Ynglingaätten till kung.” Samtidigt så beskriver texten att ”Ynglingaätten
hävdade gudomlig härstamning. Man åberopade fruktbarhetsguden Frö som
anfader. Regenterna blev därmed också religiösa ledare och Uppsaladynastin
fick särskild makt och högt anseende.” Beskrivningen kopplar till Olof
Sundqvists (2000) forskning som diskuterar härskarideologier och
kultutövning med utgångspunkt från den komplexa politiska och religiösa
socioekonomiska situation som existerade under yngre järnåldern. Den
kommer fram till att den gudomliga genealogiska härstamningen spelar roll
för att hävda makt. Härskaren kunde dessutom hävda olika roller som
aktiverades vid olika tidpunkter och händelser, t.ex. vid en kris.
Ettan reflekterade över denna del av utställningen och sa ” vad jag främst blir
upprörd över är att det är en manlig kultur som man ser” och ”vad som gör
mig skrämmande rädd är alla de gånger som besökare går själva i utställningen
då den befäster synen på högreståndskultur och manlig dominans”. Samtidigt,
som tidigare nämnts, tyckte samma informant att utställningen var lätt att
förstå och på grund av det ansåg informanten att det var bättre att
museipedagogerna
genomförde
allmänvisningarna
ute
i
fornlämningsområdet.
Bland den övriga personalen varierade synen på utställningsmontrarna. Sjuan
medgav att utställningarna uttryckte manlig dominans och att kvinnan som låg
begravd i den ena högen förringades på ett onödigt sätt i utställningen. Trots
att museipedagogerna var medvetna om den manliga dominansen i
utställningen uppmärksammade jag att de ändå befäste berättelsen i
visningarna. En del informanter bekräftade till fullo den syn som utställningen
förmedlade och förhöll sig inte kritiska till den. Andra informanter bemötte
under visningen framställningarna i utställningsmontrarna genom att diskutera
hur det är möjligt att osteologiskt bestämma individer i gravar och kritiskt
diskutera hur arkeologer använder föremål för att ”könsbestämma” individer
och hur det har blivit de nu gängse normer inom arkeologin. Trots detta så
presenterades tolkningarna av manliga roller, könsbestämda föremål och
koppling till makt på ett sådant sätt att de framstod som säkra; men när de
diskuterade kvinnor, kvinnliga roller och koppling till makt ansågs de vara
osäkra. Ord som ”möjligen”, ”kanske”, ”det skulle kunna vara” användes
frekvent i relation till kvinnor. Denna presentation gör också att Gamla
Uppsala högar som en plats i landskapet kodas med säkerhet som manlig.
Övriga representationer av naturen och landskapet
På museets övervåning återfinns flera montrar som berättar om Gamla
Uppsalas historia. Några av dem berättar specifikt om kvinnliga aktörer på
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platsen men dessa montrar kopplas inte samman med bilder eller
visualiseringar av Gamla Uppsalas natur eller landskap i stort och kommer
därför inte heller att diskuteras i denna text. Föremålet för undersökningen var
just att studera hur landskapet representeras och en slutsats är att landskapet
kopplas samman med manliga aktörer, emedan specifika föremål kopplas
samman med kvinnliga aktörer. På museets övervåning finns även fler
montrar som visar bilder och kartor av (natur)landskapet men dessa används
inte i museipedagogernas visning. En informant motiverade det med att ”Vi
har ju världens sämsta kartor på det här museet” och hen menade att de var
svåra att använda. Den information som kartorna syftade till att förmedla tar
museipedagogerna upp när de pratar om landskapet – när de står vid
amfiteatern eller vid modellen samt när de gör visningar utomhus.
Avbildningar av landskapet är jämförelsevis få till antalet. De visar bilder och
teckningar av Gamla Uppsalas landskap, t.ex. bilder på högarna fotograferade
i kvällsljus, kartor och teckningar av hur arkeologer tror att
bebyggelseutvecklingen kan ha sett ut. Fokus ligger på det byggda landskapet
med en inramning av ängsmark och skog. Bilderna av landskapet och naturen
visualiseras som en kuliss, eller en fond, mot vilken historien utspelat sig
snarare än som en aktör i sig. Utmed övervåningens östra vägg finns ocskå tre
kartor som förklarar landhöjningen vid Gamla Uppsala, från stenåldern till
medeltiden. Här klargörs Gamla Uppsalas miljömässiga landskapsutveckling
från skärgårdslandskap till storby. Bilderna av landskapet återväcker en
klassisk berättelse om en natur som en orörd, jungfrulig vildmark men som
blir allt mer kontrollerad och förändrad av företrädesvis manliga aktörer som
också avbildas på andra bilder i museet. På museet representerar dessa
framställningar både tanken om järnåldern som ett framskridande, där naturen
utgör en resurs för människan att utnyttja, men samtidigt också en
romantiserad syn på forntiden där gravhögarna hela tiden är centrala i
berättandet.

Landskapsbruket vid Gamla Uppsala
För att skapa nya former att förhålla sig till Gamla Uppsala måste
representationer och framställningar av platsen först kritiskt granskas. För att
möjliggöra nya landskapsrepresentationer har jag i den här texten undersökt
olika iscensättningar av Gamla Uppsala i form av utställningar och
museipedagogiska visningar. Undersökningen har försökt att förstå
museipedagogerna vid Gamla Uppsala museum och deras landskapsbruk. Jag
har studerat hur museipedagogerna pratar om landskapet, hur de använder det
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och vad för berättelser de kopplar till landskapet samt vilka arkeologiska
diskurser som berättelserna är kopplade till. Utifrån detta har jag sökt att
belysa hur museipedagogerna är delaktiga i att skapa och upprätthålla vissa
utvalda landskapsprocesser vid Gamla Uppsala genom att vara i landskapet
och berätta om området. Analyser av framställningar, bilder, visningar,
berättelser, och museipraktiker är viktiga dels för att förstå om/hur dominanta
diskurser och berättelser påverkar framställning av landskapet. En av
konklussionerna, som jag kommer återvända till nedan, är att kopplingen
mellan män, makt och Gamla Uppsala hindrar andra former av berättelser av
platsen. För att skapa en mer inkluderande berättelse av Gamla Uppsala
behöver insatser göras för att bemöta detta.
Ursprungligen var syftet med undersökningen att belysa hur
museipedagogerna förhöll sig till och brukade naturlandskapet och om det
fanns utrymme till att inkludera naturhistoria i visningarna. Detta visade sig
inte var möjligt att genomföra då de bilder som informanterna ritade och den
syn de hade på landskapet inte inkluderade ett naturlandskap. Den deltagande
observationen av visningarna visade därtill att naturlandskapet gavs en passiv
roll och få av museipedagogerna inkluderade naturlandskapet som en aktiv del
i berättelsen av platsen. Det var endast en av informanterna som
representerade och diskuterade naturlandskapet i sin bild och när jag bad de
informanterna att berätta om bilderna återgav de platsens järnåldershistoria.
Flera av museipedagogerna lyfte i samband med detta att de fanns bristande
kunskap om, eller utbildning om, naturlandskapet för att kunna inkludera
dessa aspekter i visningarna. Texterna i denna bok har därför delvis som syfte
att skapa underlag för museiverksamheten.
En av de viktigaste slutsatserna i denna studie är att det finns en tydlig
auktoriserad kulturarvsdiskurs kopplad till platsen som förminskar
möjligheterna till att presentera alternativa berättelser om järnålden men också
om flora, fauna och naturhistoria. Det blev tydligt genom undersökningen av
utställningen och visningarna samt genom samtal med informanterna att den
historia som presenterades var järnålderselitens och den akademiska elitens
historia. Det framkom även att vissa akademiska diskurser priviligerades.
Tydligast framstår Gamla Uppsala som en plats där den manliga eliten under
järnåldern verkat och en plats där manliga akademiker har arbetat. Denna
manliga elit kan kopplas till R.W. Connells begrepp hegemonisk maskulinitet
vilket hon förklarar som män som dominerar och förtrycker andra män och
kvinnor. Denna form av maskulinitet uttrycks ofta genom roller som ledare,
kungar eller krigare men även forskare och upptäckare kan identifieras som
en hegemonisk maskulin position (Connell, 1996, s. 38, 81‒82). Dessa
härskare, kungar, krigare och forskare syns tydligt i framställningen av Gamla
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Uppsala. Det är också en roll som ständigt reproduceras med hjälp av
utställningen och museipedagogiska visningar. Anledningen till detta är för att
hegemonisk maskulinitet är en roll eller en position som av många anses vara
den mest åtråvärda sociala gestaltningen av manlighet. Rollen, eller
positionen, symboliserar makt och det är inte enbart män som är ansvariga för
att upprätthålla den utan även kvinnor. Upprätthållandet kan ske genom
underordning eller godkännande och gillande av positionen (jfr Connell, 1996,
s. 38, 81‒82). Positionen upprätthålls alltså genom kulturella och materiella
praktiker men också genom förväntan och beundran (Connell 2002, Gottzén
2015).
Gamla Uppsala framställs, med mycket få undantag, som en plats för och av
män med makt. I fråga om kulturella praktiker syns upprätthållandet av den
maskulina positionen tydligt i framställningar av järnålderns samhälle.
Positionen, menar jag, tar sig tydligt uttryck i utställningen men också i
museipedagogernas berättelser speciellt genom berättelsen om manliga
härskare och kungar under järnåldern men också i narrativet om manliga
arkeologers upptäckter. Detta menar jag är en konsekvens av den reciprocitet
mellan museipedagogens berättelse och de värden som utställningen medierar
och hur dessa hänger samman med den arkeologiska diskursen. Gamla
Uppsala framställs därför, med mycket få undantag, som en plats för och av
män med makt och som sedan upptäckts och utforskats av män. Naturligtvis
är det inte alla män som inkorporeras i detta utan de manliga positioner som
ryms inom ramen för hegemonisk maskulinitet men positionen framstår ändå
som åtråvärd. Krigares och härskares våld mot andra män och kvinnor
legitimeras därmed genom att neutraliseras som ett normativt sätt att förklara
järnåldern. Genom presentationen av en begravd drottning och vid panelen
försöker museet visserligen kompensera för den maskulina hegemoniska
positionen, men framställningen bekräftar snarare den positionen än verkar för
att dekonstruera den. Många museipedagoger har också valt bort att visa
panelen eller presentationen om den begravda drottningen under sina
visningar.
Frågan är nu vad de maskulina positioner som utställningen och
museipedagogerna presenterar har för betydelse för deras landskapsbruk och
de landskapsprocesser som de deltar i. Förklaringen finns i det som Darby
(2000: 9) klargör; att den kunskap som produceras om landskapet handlar om
hur aktörer brukar platsen men också relationen mellan olika aktörer och i
detta spelar genus en roll för hur platsen reproduceras (jmf också Relph 1976,
Harvey 1989, Massey 1994, 1997, 2005). Jag menar alltså att berättelsen om
Gamla Uppsala, presenterad från det här perspektivet, förminskar
möjligheterna till att berätta andra historier om platsen och att därmed bredda
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förståelsen av Gamla Uppsala. Utställningens och museipedagogernas
användning av historien och av fornminnesområdet gör att de formar
landskapet i enlighet med dessa värderingar. Historien om Gamla Uppsala är
därför exklusiv och dominerad av manliga brukare från järnålderseliten och
den akademiska eliten. Den demokratiska landskapssyn som RAÄ propagerar
för och som refererades till i början av den här texten står långt ifrån det som
återges i utställningen.
Den maskuliniserade kulturarvsdiskursen vid Gamla Uppsala har också
konsekvenser för representationer av naturen vid museet. Harrison och
O´Donell (2010) och Baird (2013) har visat att det finns normativa sätt att
förhålla sig naturen, som ovan beskrivits, och att detta har koloniala och
maskulina konnotationer. På museet visualiserar utställningens bilder, som
beskrevs i början av texten, både en utvecklingstanke om järnålderns
framskridande, där naturen utgör en resurs för människan att utnyttja men
också en romantiserad syn på forntiden. Den bild som presenteras är
antropocentrisk där människans, framförallt mannens, nyttjande av naturen är
central. Naturen har därmed blivit den andra i relation till människan och givits
samma konnotationer som kvinnan traditionellt givits i relation till mannen –
passiv och möjlig att kontrollera och förädla. Melissa Baird (2013), Rodney
Harrison och Donald O'Donnell (2010) och Stacy Alaimo (2010: 5) belyser
att framställningar av naturen, och naturarv, är kopplat till en rad auktoriserade
diskurser som i sin tur är kopplat till makt, klass och genus. Vid Gamla
Uppsala museum, som beskrivits i denna text, framträder bilden av naturen
som någonting orört, jungfruligt och vilt – värden som traditionellt har fått
kvinnliga associationer – som de förhistoriska människorna förädlade,
förändrade och kultiverade under årtusenden. Ett möjligt sätt att bryta detta
synsätt på naturen är att i framtiden förhålla sig till naturen på det som Alaimo
(2010: 4) skriver, att miljön inte är något som finns utanför oss utan att det är
del av oss. Detta synsätt kan potensiellt hindras av det sätt som RAÄ definierar
ett landskap som också redovisades för i början av artikeln där landskapet ses
som ett ”kapital för ekonomisk utveckling och regional tillväxt” och
som ”gemensam resurs”. Definitionen är i sig en förlängning av synen på
naturen som en passiv produkt redo att utnyttjas. Synen på naturen och
landskapet som återspeglar sig i museets verksamhet har konsekvenser för hur
besökaren ser sig själv i landskapet, men också för förståelsen av vilken del
de spelar i landskapsprocessen samt hur interaktion med landskapet, flora och
fauna sker.
Jag föreslår därför, i linje med Alaimo (2010) och Ingold (1993), att istället
för att se naturen som resurs menar jag att vi måste se på den som en del av
människan, där människan är i landskapet lika mycket som landskapet är i
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människan – de är sammanbundna. På samma sätt måste utställningar,
berättelser och museipedagogiska praktiker förstås som ett sätt att vara i
landskapet men också som ett sätt som landskapet är i berättelsen, i
utställningen, i praktiken – de är oskiljaktiga. Visningar, berättelser, bilder,
arkeologiska diskurser och dess genusrepresentationer är därför fundamentala
gränsdragande praktiker för vilka landskapsprocesser som möjliggörs i Gamla
Uppsala. Jag menar att det är först när dessa berättelser skärskådats som
museet kan skapa nya former för att förhålla sig till Gamla Uppsala, former
som rör sig bortanför det traditionella sättet att betrakta landskapet och som
sträcker sig bortom några uppstickande högar.
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4. En annorlunda visning
Cecilia Rodéhn, Emil Niklasson, Kristina Persson

G

amla Uppsala är ett välkänt besöksmål för skolklasser och hit
kommer många elever för att lära sig mer om järnåldern och
fornnordisk religion. Platsen kan dock användas för många fler
teman och för att utforska detta genomförde vi ett pedagogiskt
experiment. I början av detta pedagogiska experiment ställde vi oss frågan hur
fornlämningsområdet kan användas för att lära ut aspekter som handlar om
landskapets försändning med fokus på naturliga och mänskliga processer. Vi
ville göra det eftersom utställningar och förmedling av Gamla Uppsala
fokuserar på en manlig aristokrati under järnålder (se diskussion av Rodéhn i
denna bok). Som ett försök att bryta detta ville vi utveckla möjligheter till att
bredda användningen av Gamla Uppsalas fornminnesområde. Experimentet
utfördes som en del av lärarutbildningens kurs ”självständigt arbete” där Emil
Niklasson och Kristina Persson (2014) utvecklade en ny typ av
visningsmanual för visningar av Gamla Uppsala. Visningsmanualen fokuserar
på landskapets naturliga och mänskliga förändringsprocesser vid Gamla
Uppsala. Arbetet handleddes av Cecilia Rodéhn som tillsammans med Emil
Nicklasson författat och redigerat denna text.

Visningsmanualen
Vi valde att anpassa visningsmanualen till årskursena 4-6 och anledningen till
detta var att denna grupp är de som vanligtvis besöker museer eller
kulturarvslokaler, det är också den skolgrupp som Gamla Uppsala museum
vanligen tar emot (Niklasson och Persson 2014). Även om årskurserna är de
som tillsammans med läraren vanligen kommer till museet så är det ändå svårt
att motivera lärare att bedriva undervisning vid museer. Lärare är ofta tyngda
av administrativa bördor vilket hindrar dem från att planera och genomföra
alternativa lektioner utanför klassrummet. Ett annat hinder är att lärarna är
skyldiga att på ett tydligt sätt uppfylla läroplanens mål vilket gör att de måste
motivera besök utanför klassrummet inom ramen för läromålen. Eftersom
lärare är tyngda av administrativa bördor och ofta stressade att uppfylla
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läroplanens mål har de sällan tid att ta sig till museer. När lärare gör
museibesök följer de också den normativa berättelsen som presenteras på
museer och det sätt som institutionen vanligen används och det finns sällan tid
till att utveckla alternativa lektioner eller användningar.
Gamla Uppsala museum och fornlämningsområde kan dock användas för att
uppfylla flera lärandemål och i vårt experiment ville vi leka med möjligheten
att introducera fler ämnen och perspektiv i en visning av Gamla Uppsala. Vi
ville också ta lektionen bortanför berättelsen om järnåldern och medeltiden.
Att introducera andra perspektiv på Gamla Uppsala, menar vi, kan locka lärare
att återvända till museet för att undervisa om andra ämnesområden. Det finns
därför ett behov av att tydliggöra på vilka sätt en plats eller ett museum kan
kopplas till olika mål i läroplanen och vad som uppfylls i och med besöket.
I visningsmanualen ville vi knyta an till flera moment i läroplanen och vi
utgick från det som läroplanen för grundskolan 2011 skriver: att samtliga
elever i grundskolan ska lära sig om historia genom möten med platser
(Skolverket 2011, s. 172), att undervisningen ska bidra till att ge eleverna
erfarenhet av förändringar som sker i naturen (Skolverket 2011, s. 161) och
att eleverna skall lära sig förstå landskapsförändringar och hur jordytan
förändras genom mänskliga och naturliga processer (Skolverket 2011, s. 161).
På så sätt kopplar visningsmanual inte bara till historieämnets läromål utan
också till geografi och hållbar utveckling. Det bör betonas att fler
delar/moment och läromål hade kunnat inkluderas i visningen, exampelvis kan
med fördel Gamla Uppsala användas för undervisning av både flora och fauna
liksom också miljöarbete, något som diskuteras i kapitel 1 och 2 i denna bok.
En möjlig slutsats till valet av teman är att platsens berättelse, och kopplingen
till järnåldershistorien är så stark att det var svårt att värja sig från detta
narrativ även i ett experiment gå bortom denna historia.
I följande text beskriver vi experimentet och arbetsprocessen med att utarbeta
av visningsmanualen; dels när det gäller utformningen men också
tankegången om teman och pedagogiska moment som inkluderades. Parallellt
med detta kommer vi väva in utvärdering och egna reflektioner baserat på den
testvisning vi genomförde med en grupp skolbarn.

Pedagogiska utgångspunkter
Utgångspunkten för utvecklingen av visningsmanualen var en kombination av
ett musei- och kulturarvspedagogiskt samt ett utomhuspedagogiskt
förhållningsätt. Dessa pedagogiska riktlinjer utgår ifrån att museer och
kulturarvslokaler, till skillnad från klassrum, aktiverar flera sinnen hos
eleverna och gör att de lär med hela kroppen. Det är en form av
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upplevelsebaserat lärande som kan bidra till ett mer holistiskt och integrerat
lärande (Szczepanski 2007, s. 13, Hooper-Greenhill 2007, s. 166). John
Deweys skrifter och teorier har påverkat utvecklingen av den svenska skolan
samt haft stort inflytande på musei- och kulturarvspedagogiken (se
exempelvis Ljung 2009). I utformandet av visningsmanualen har vi utgått från
Deweys begrepp sammanhang och erfarenhet som “organiskt
sammankopplade” eftersom erfarenhet och lärande alltid sker i kontinuerlig
interaktion med omgivningen (Dewey 2004, s. 117, 171). Sammanhang är ett
begrepp som Dewey använder för att förklara hur lärande sker genom att knyta
an kunskapen till omvärlden (Dewey 2003 s. 39). Läraren har en betydande
roll för att möjliggöra sammanhang och vägleda elevers tolkning och
erfarenheter på t.ex. ett fornlämningsområde (jmf Ljung 2009, s. 174). I
Gamla Uppsala museums utställning kan elever och lärare uppleva och erfara
Gamla Uppsalas historia men här fokuseras inte på landskapsförändringar. För
att eleverna skall kunna lära sig om landskapsförändringar måste
läraren/museipedagogen skapa anknytningar och hjälpa eleverna att reflektera
över landskapsförändringen.
Utifrån de pedagogiska utgångspunkter som förklarats ovan utvecklade vi en
visningsmanual för att stimulera lärande om landskapsförändringar vid Gamla
Uppsalas fornlämningsområde. Som en del i arbetet genomförde vi också en
visning (härefter omnämnd som ”testvisningen”). Vi bjöd in en klass med ca
30 elever i årskurs 4 från en skola i Uppsala för at pröva visningsmanualen.
Testvisningen gav oss möjlighet att reflektera över genomförandet och
eventuella problem. I samband med testvisningen följdes gängse etiska
riktlinjer för forskning i samband med barn; vi informerade läraren om studien
samt barnens vårdnadshavare och fick deras godkännande. Vi vill dock
poängtera att barnens reflektioner eller uttalande inte kommer att presenteras
här. Diskussionen kommer istället baseras på vår upplevelse av barnens
reaktioner på visningens olika delar och reflektera kring dessa.

Att göra en annorlunda visning
Vi ville göra en visning för skolelever som låg utanför det som vanligtvis
förmedlas vid Gamla Uppsala och en visning där andra platser än gravhögarna
användes för lärande. För att genomföra en annorlunda visning fokuserade vi
på området vid Myrby träsk. Området besöks sällan under en visning av
Gamla Uppsala då det ligger en bit bort från museet (se Rodéhn, föregående
kapitel). Området omkring Myrby träsk kan dock på ett bra sätt illustrera
många naturliga och mänskliga förändringar av Gamla Uppsala. Här går det
att exemplifiera och berätta om landhöjningen, om människans förändring av
området, om växter och om ortnamn men också om aktuell forskning och det
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finns även ett utarbetat visningsunderlag utomhus med illustrationer för att
göra en sådan visning.
Visningen utformas som en vandring följande den led som går runt högarna
och förbi Myrby träsk med sju stationer eller stopp. Varje stopp förmedlar
olika slags fakta och även innehåller fysiska moment för att aktivera elevernas
olika sinnen (Fig. 1). Stoppen varvades med olika långa promenader.
Promenaderna och förflyttningen syftade till att hjälpa eleverna att ta till sig
och reflektera över informationen som gavs.

Fig. 1. Karta över området som visar gångrutt för visningen. Bilden är från Google earth,
modifierad.

Vi lade upp visningen så att första stoppet började vid Gamla Uppsala
museum, stopp två var bakom Kungshögarna med överblick över Myrby
träsk; de påföljande tre stoppen utformades längs stigen runt högarna; det
sjätte stoppet skedde uppe på Västhögen och det avslutande stoppet skedde
inne på museet. Visningen utformades till ca 90 minuter vilket var nödvändigt
för att överhuvudtaget hinna med vandringen runt högarna och till Myrby
träsk. Samtidigt ligger 90 minuter på gränsen för vad som är genomförbart för
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en elevgrupp i årskursen 4‒6. Vid längre visningar tappar eleverna snabbt
koncentrationen och slutar lyssna och visningen förlorar då sin poäng. För att
kunna upprätthålla elevernas koncentrationsförmåga i 90 minuter arbetade vi
därför med flera olika pedagogiska moment; dels variation mellan stoppen
och, som museipedagogen Monica Cassel (2001, s. 89) förordar, omväxling i
visningen.
En viktig aspekt med utvecklingen av visningsmanualen vara lätt för lärare
och museipedagoger att använda. Varje stopp har därför ett specifikt
lärandemål som tydliggörs och som kopplas till en viss typ av information. Vi
arbetade också fram en rad didaktiska aspekter såsom information om
läraren/museipedagogen och elevernas placering i landskapet, vad för material
som var nödvändigt vid varje stopp, ett summariskt faktainnehåll och en
litteraturlista som möjliggör ämnesfördjupning för läraren. Vi inkluderade
också en rad pedagogiska frågor för att ställa till barnen så att läraren och
museipedagogen kan försäkra sig att barnen har förstått informationen som
skall förmedlas (Niklasson och Persson 2014).
Början av visningen
Visningen påbörjas vid Gamla Uppsala museum där eleverna hälsas
välkomna. Välkomnandet är viktigare än vad man kan tro och inledningen och
introduktionen på en visning kan vara avgörande för hur den tas emot av
eleverna. Cassel (2001, s. 89‒90) skriver t.ex. att det är viktigt att skapa en
positiv, lugn och trygg atmosfär för att möjliggöra lärande och enligt Hattie
(2012, s. 189) påverkar ett positivt välkomnande och en god stämning elevens
studieprestationer positivt.
Ytterligare en aspekt som påverkar visningens genomförande är att lärare har
mer bakgrundsinformation om elevgruppen än vad museipedagogen har.
Betydelsen av bakgrundsinformation var en lärdom vi tillgodogjorde oss från
testvisningen och vi utvecklade också denna del i visningsmanualen efter
testvisningen. Aspekter som kunskapsnivå och förståelse om gruppdynamik
har inte en museipedagog till skillnad från en lärare som arbetar kontinuerligt
med elevgruppen.
Det första välkomnandet av eleverna spelar därför en viktig roll eftersom det
är under de första minuterna av visningen som museipedagogen tar reda på
elevernas förkunskaper. Museipedagogen undersöker gruppdynamiken och
kunskaper genom att ställa frågor om vilka de är, hur de har kommit till platsen
men också några frågor kopplat till visningens ämnesinnehåll. Det hjälper
museipedagogen att förstå barnens ämnesnivå (jmf Cassel 2001, s. 85,
Holmegaard och Vikström 2004, s. 503‒539).
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Det är ändå svårt att anpassa visningen till alla elever då de oftast befinner sig
på olika kunskapsnivåer. Vi arbetade därför med att inkludera olika moment
av stöttning i visningsmanualen. Gibbons (2006, s. 29) beskriver stöttning som
ett verktyg för läraren att hjälpa eleverna att lära sig. Det kan t.ex. handla om
att läraren arbetar med upprepningar för att förankra viss information. I
visningsmanualen betonade vi stöttningens roll för att skapa ett bra
lärandeklimat och nödvändigheten med att förklara och upprepa hur visningen
skulle gå till. I manualen betonades betydelsen av att läraren/museipedagogen
vid varje nytt stopp förklarade vad detta skulle handla om och vad som skulle
hända just där.

Fig. 2 Vy över Myrby träsk. Foto: Emil Niklasson och Kristina Persson.

Station 2: Myrby träsk
Från det inledande stoppet vid museet är det meningen att eleverna ska
promenera mellan Öst- och Mitthögen till en plats nedanför Västhögen och
invid Myrby träsk. Här återfinns det andra stoppet för visningen. Vid Myrby
träsk är syftet att ge eleverna en överblick av den plats som en gång i tiden var
en havsvik och som sedan förvandlades till en sjö och slutligen till ett träsk. I
visningsmanualen förklarade vi hur landskapet har formats genom naturliga
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processer. Vi fokuserade speciellt på processen när inlandsisen drog sig
tillbaka och när området blev en havsvik.
Landhöjning kan vara svår att förstå för barn och vi försökte under
testvisningen att exemplifiera omformningen av landskapet genom att
uppmuntra barnen till att föreställa sig Myrby träsk som del av ett stort hav
och därefter som en sjö. I samband med att vi pratade om landhöjningen
berättade vi också om de växter som började gro i Gamla Uppsala efter att
isen hade börjat smälta och vi fokuserade på havtorn. Havtorn växer inte
längre på platsen så därför inkluderade vi bilder i visningsmanualen. Men även
bilder kan vara svåra att förstå och för att stärka kopplingen till växten och till
kunskapen om landhöjningen inkluderade vi ett moment där eleverna bjöds på
havtornsaft.
Momentet att dricka havtornssaft inkluderades för att eleverna skulle få
uppleva havtorn, och kopplingen till landhöjningen, på fler sätt än enbart
genom bilder och verbal kommunikation. Momentet knyter därför an till det
som Dewey kallar inlärning genom erfarenhet (Dewey, 2004, s. 168). Genom
att ge eleverna något att smaka på var vår förhoppning att det skulle skapa ett
kroppsligt minne som kunde kopplas till berättelsen om landhöjningen och
landskapets förändring. För att detta ska möjliggöras är det viktigt att
läraren/museipedagogen förklarar och upprepar varför eleverna får
havtornsaft att dricka och skapar en anknytning mellan smaken och det som
eleverna skall lära sig.
Station 3: Utdikning och betesmark
Myrby träsk är ett bra exempel för att visa hur människors handlingar har
förändrat naturen och vilka konsekvenser det fått för landskapet. Ämnet har
bäring idag eftersom människans handlingar och dess konsekvenser ofta
diskuteras i anslutning till miljöförändringar och frågan berör därför elever.
Den tredje stationen återkopplar till miljöförändringar och syftet var att
förmedla kunskap om utdikningar. Frågor som; varför sker utdikningar? Vad
för effekter får utdikningar på naturen? Togs upp vid den tredje stationen.
Syftet med stationen var att visa att landskapet är en källa till information om
platsens historia och uppmuntra elever till att göra liknande undersökningar
vid andra platser. I visningsmanualen tog vi därför upp information om
utdikningar och betesmark med syftet att elever skulle förstå innebörden av
människans förändringar av landskapet samt också visuellt kunna avläsa dem.
Därför var vi också noga med att välja en plats där utdikningar var synliga;
betesmarken vid Myrby träsk är en sådan plats och den används idag som
betesmark för kor.
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Utdikning som begrepp kan vara svårt att förstå för barn. De flesta barnen vet
vad ett dike är och därför utgick vi ifrån den kunskapen för att förklara
utdikningar. Vi baserade dessa val på Deweys (2004) och Holmegaard och
Wikström (2004, s 503‒539) idéer om att kunskapsinnehållet måste vara
förpackad på ett sådant sätt att det kan kopplas till elevernas erfarenhetsvärld
samt att nya erfarenheter skall relateras till tidigare erfarenheter för att skapa
ett kvalitativt lärande (Dewey 2004, s. 207‒209). Vi valde också att berätta
om, och visa bilder på, olika gräsarter som växer på platsen för att förtydliga
begreppet betesmark. Myrby träsk blir på så sätt en plats som hjälper barnen
att förstå och minnas begrepp som används vid visningen. Landskapet blir
relevant då de flesta barnen som bor i Uppsala lever i en urban kontext och få
vet vad utdikning har för funktion för jordbruket eller hur man sköter en
jordbruksmark. Under testvisningen visade det sig att just utdikning var ett
okänt begrepp och att dess funktion var svår att förstå för många elever.
Behovet av just stöttning blev påtagligt. Utdiktning behövdes

Fig. 3 Nedanför västhögen och platsen för fjärde stoppet. Foto: Emil Nicklasson och
Kristina Persson.

förklaras och förtydligas flera gånger men till slut förstod eleverna hur, och
varför, området hade förvandlats och hur betesmarken uppstått.
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Station 4: Pollenanalyser
Visningen följer stigen söderut till station 4 beläget vi en stor sten invid några
träd. På denna station får eleverna vetskap om hur platsens vegetation och
landskap har sett ut under olika tidsperioder samt hur forskare skapar kunskap
om landskapsförändring. Det har genomförts en rad geologiska och
arkeologiska undersökningar av platsen som ger underlag för denna del av
visningen (Duczko, 1993, s. 80‒82, Duczko, 1996, s. 159‒163; Ljungkvist
2013). Vi ville använda oss av denna kunskap men också introducera barnen
till olika forskningsmetoder såsom pollenanalys. Det finns också en del
historiska kartor över området som kan visualisera förändringar av platsen.
Kapitel 5‒7 i den här boken beskriver områdets historia på ett ingående sätt
som kan användas som underlag för att fortsätta utveckla visningen om så
önskas.
Pollenanalys kan vara någonting som är nytt och komplicerat för skolbarn.
När vi genomförde testvisningen framkom det att begreppet pollenanalys var
svårt att förstå. En del elever hade också svårt att greppa tanken att det var
möjligt att säga något om forntiden med hjälp av jord och pollen. I
visningsmanualen, och i testvisningen, förklarade vi vad ordet ”pollen” och
ordet ”analys” var för något så att eleverna kunde kombinera dessa ord och
förstå innebörden. Pollen är något som de flesta av barnen kan förstå och vet
vad det är; elever känner till att man kan vara allergisk mot pollen och att
pollen finns på blommor. Vi använde därför barnens kunskap om pollen
eftersom det är en pedagogisk grundregel att elever blir intresserade av sådant
de redan känner till och kan relatera till (jmf Friman 1996). Utifrån barnens
vetskap om pollen rörde vi oss mot att pollen kan bevaras i jorden och flera
hundra år senare undersökas och analyseras av forskare. På så sätt rörde vi oss
från någonting som var elevnära till någonting mer abstrakt. Vi visade också
bilder på pollen och berättade hur det analyserades och att resultaten från
pollenanalyser visat att området använts som jordbruksmark men också att det
funnits skog runtomkring. På så sätt ville vi introducera barnen till
miljöarkeologisk forskning. Att förklara hur forskning går till är viktigt då det
på ett tidigt stadium introducerar barn till hur kunskap skapas och det är något
som skolan arbetar aktivt med. Under testvisningen visade det sig att elevernas
lärare önskade att 14C metoden också inkluderats så att eleverna kunde
introduceras till flera forskningsmetoder.
Station 5: Ortnamnet Myrby träsk
Stationen är placerad uppe på högen närmast Västhögen och syftet med
stationen är att förmedla innebörden i namnet Myrby träsk och ge en bild av
Myrby by. Ortsnamnet Myrby träsk avslöjar en del om platsens geografi och
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historia vilket gör det möjligt att knyta an till geografiämnet. I
visningsmanualen rekommenderade vi användaren att ha med sig en karta
över området. Under testvisningen använde vi därför en karta för att peka ut
Myrby by och på så sätt hjälptes barnen att koppla kartbilden till verklighetens
Gamla Uppsala. Utifrån kartan började vi sedan prata om olika ortsnamn.
Lärandemålet för stoppet var just att eleverna skulle förstå och lära sig
innebörden av begreppen by, träsk och myr. Vi ville att de skulle förstå att by,
träsk och myr inte enbart är ortsnamn utan att de också är geografiska namn
som berättar om miljö. Detta är förenligt med lärandemålet inom
geografiämnet för årskurs 4‒6 där det står att ”centrala begrepp för att kunna
samtala, läsa, och skriva om geografi” (Skolverket 2011, s. 162). Gamla
Uppsala och Myrby träsk är därför ett exempel på hur lärare vid ett
fornlämningsområde kan jobba med geografi och historia parallellt med
varandra. För att realisera detta förordar vi i visningsmanualen att eleverna
skall få diskutera orden myr, träsk och by och vad dessa begrepp kan innebära.
Nästa steg var att genom dessa begrepp få eleverna att lista ut hur platsen sett
ut under tidigare perioder. Detta steg återkopplade till den kunskap som vi
presenterat vid de tidigare stoppen och möjliggjorde sålunda en repetition av
fakta och skapade nya anknytningspunkter för barnen. Vi sökte också
stimulera barnens intresse för landskapet och uppmuntrade dem till att
analysera andra landskap och platser med hjälp av ortsnamn. På så sätt ville
vi väcka intresse hos barnen och uppmuntrade dem till att fortsätta
läroprocessen efter visningens slut.
Station 6: Vattnets funktion
Västhögen ger en vidsträckt utsikt över Gamla Uppsalas landskap och i
manualen ligger också ett stopp uppe på denna hög. Genom att gå upp på
högen ges eleverna en känsla för höjdskillnad men också en känsla av
överblick av fornlämningsområdet och Myrby träsk. Platsen ger också en
geografisk orientering i landskapet och underlättar för dem att relatera det
fysiska landskapet med Gamla Uppsala som plats. Under visningsstoppet tas
vattnets funktion under järnåldern och andra historiska perioder upp i syfte att
koppla det fysiska landskapets förändring med skapandet av Gamla Uppsala
som plats genom tid. Det här stoppet bygger alltså på att eleverna har förstått
att landskapet en gång såg annorlunda ut. Härmed understryks och repeteras
vattnets betydelse för hur människor reste, levde och bedrev jordbruk i Gamla
Uppsala under tidigare perioder och hur detta kopplar till landskapets
förändring. För barn som är vana vid affärer, vattenkranar, bilar och tåg kan
en annan form av liv vara ganska komplext och svårförståeligt. Som lärare
eller museipedagog måste förklaringen till livet under historien börja med en
jämförelse med nuet där alla tänkbara moderniteter en efter en plockas bort
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för att förmedla hur det var att leva under andra perioder. När allt detta
plockats bort går det att förmedla berättelser om livet förr. För att exemplifiera
livet förr fokuserade vi på järnåldern och tiden när de stora högarna byggdes.
Vi förklarade hur och varför människor reste till Gamla Uppsala men också
hur det såg ut när Myrby träsk var en sjö.
Att gå upp på högen och prata om landskapet, vattnet och historien var ett sätt
för oss ge eleverna ett sammanhang och skapa anknytningspunkter.
Visningsmanualen syftar därför inte enbart till att barnen skall uppleva
landskapet utan de ska också lära sig något av upplevelsen, vilket anknyter till
Deweys (2004, s. 172) betoning på sammanhang och erfarenhet som
diskuterats i inledningen. Ljung (2009, s. 174) betonar museipedagogens roll
i att aktivt skapa sammanhang och vägleda eleverna till att tolka och förstå det
som presenteras på ett museum eller på ett fornlämningsområde. I
visningsmanualen betonade vi att läraren eller museipedagogen behöver ställa
tydliga frågor som kopplar till den information som ges vid stoppet och på så
sätt går det att leda eleverna till de uppställda lärandemålen.
För att fånga upp vad eleverna har lärt sig och fördjupa deras kunskaper måste
de också få möjlighet till att aktivt reflektera över kunskapen, det är också
något som sista stoppet på visningen avser att göra.
Station 7: Visningens avslutning
Den sista stationen för visningen är vid Gamla Uppsala museum och här ges
eleverna möjlighet att diskutera visningen. Denna avslutning syftar till att ta
reda på vad barnen har lärt sig men också att låta dem reflektera över lärandet
och låta dem lära av varandra. Långström och Viklund (2011, s. 201) menar
att grupparbetet gör att elever lär sig mer än om de bara lyssnar på en visning
och därför kan de nå en högre kunskapsnivå tillsammans. Visningsmanualen
instruerade därför läraren/museipedagogen till att dela upp eleverna i grupper
och uppmuntra dem till att presentera minst tre saker för varandra som de
kunde komma ihåg från visningen. Eleverna får på så sätt välja fritt från
visningens tema och få möjlighet till att lyfta vad de tyckte var mest intressant.
Elevernas diskussioner ger också en förståelse för vad eleverna uppskattade
mest med visningen och i vilka sammanhang som lärande uppstod. De tre
sakerna som eleverna berättar för varandra fungerar också som ett sätt att
stötta barnens lärande.
Elevernas diskussion kan också användas som ett sätt att förbättra visningen
för läraren/museipedagogen. Att som lärare eller museipedagog utvärdera
visningen och reflektera över metoder, innehållet och tidsramar är nödvändigt
för att skapa ett kvalitativt lärande. Elevernas röster och åsikter kan därmed
visa vad som upplevts som svårt och på så sätt kan läraren/museipedagogen
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förbättra visningen till nästa gång. Det avslutande stoppet syftar därmed till
att både fungera som ett lärandemoment för eleverna men också belysa sådant
som kan förändras med visningen.

Avslutande diskussion
En stor utmaning vid utformandet av visningsmanualen var att röra sig bortom
museets och fornlämningsområdets förhärskande berättelser (se kapitel 3). Vi
ville använda ett ur förmedlingssynpunkt oanvänt området – Myrby träsk –
och fokusera på landskapsförändringar. Att förmedla landskapsförändringar
vid Gamla Uppsalas fornminnesområde har många fördelar. I jämförelse med
undervisning i ett traditionellt klassrum är möjligheter till att skapa
upplevelser, erfarenheter och förståelse för landskapsförändringar mer
sammanhängande och skiljer sig avsevärt från att läsa en bok.
Arbetet med en ny form av visning vid Gamla Uppsala kan betraktas som en
pedagogisk intervention med syfte att direkt bidra till Gamla Uppsala
museums pågående förändringsprocess. Vi hoppas att arbetet både ska bidra
till att utveckla och bredda museets programutbud men också till att skolor
använder fornlämningsområdet för att undervisa annat än järnåldershistoria.
Att kunna förmedla många och olika berättelser på en plats är också
nödvändigt för museer om de vill verka lockande för skolväsendet. Som vi
nämnde i början av texten är lärare mycket pressade att uppfylla lärandemålen
och har en stor administrativ börda vilket hindrar deras kreativitet och arbetet
med att utforma alternativa lektioner. Musei- och kulturarvsbesök faller därför
ofta bort eftersom det tar tid att planera sådana lektioner – tid som lärare ofta
inte har. När de besöker ett museum eller kulturarvslokal inriktar sig läraren
på ett ämne. Om museerna istället kan erbjuda program för olika lärandemål
som passar fler skolämnen ökar chanserna att lärare betraktar museer och
kulturarvslokaler som en verklig resurs för lärande. Förhoppningsvis kan vår
manual för visning vara ett litet steg på vägen till ett mer diversifierat
användande av Gamla Uppsalas fornlämningsområde.
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5. Skapandet av en plats – den
långa ekologiska historien
John Ljungkvist, Anneli Ekblom

E

n av grundtankarna med projektet Naturvärden är att den långa
ekologiska historien är av stor betydelse för att förstå landskapets
utformning, men också för att värdera landskapets utformning såväl
idag som i framtiden. Vi vill framhålla några viktiga punkter i denna text; den
första är att människans handlingar i Gamla Uppsala är sammanflätade med
den geologiska och biologiska historien och att vi kan se spår av tidigare
landskapsbruk i dagens landskap. En annan viktig punkt vi vill framhålla är
att Gamla Uppsala är en plats vars värden mycket medvetet har byggts på över
tid. Skapandet av platsen menar vi har relevans för Gamla Uppsalas
förvaltning idag då Gamla Uppsalas landskapsmiljö aldrig varit statisk utan
snarare föränderlig, sett till både naturliga processer och landskapsbyggande.
Det vi har problematiserat i projektet och i bokens diskussionskapitel är dock
hur stor förändring som kan tillåtas ske/eller skapas utan att platsen därmed
förlorar viktiga värden. Den långa ekologiska historien, menar vi, är ett viktigt
underlag för en sådan diskussion.
Hav och vatten har omformat Gamla Uppsalas landskap sedan årtusenden.
Den flacka lerslätt som vi ser idag är en forntida sjöbotten som rest sig ur ett
hav som bildades efter att isen dragit sig tillbaka och då ett hav täckte i princip
i hela Uppland. I geologiska termer är Gamla Uppsalas landskap därför ett
ungt landskap. De källor som låter oss rekonstruera delar av den långa
ekologiska historien består av fysiska rester av olika aktiviter, dvs. fynd och
bebyggelse som låter oss tolka sociala relationer och dessas samband och
förändring. Förståelsen av landskapsbruk hämtas främst från fossila rester av
flora och fauna som tillvaratagits vid arkeologiska utgrävningar.
Det råder ingen tvekan om att Gamla Uppsala under en lång tid varit en
monumental och betydande plats i landskapet och att den fortfarande är ett
levande monument från forntiden. Men under en lång tid har Gamla Uppsala
också varit en plats där många människor levt sina vardagliga liv. Det är ett
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levande och brukat landskap vi står inför, där människor, djur och växter
format varandras livsbetingelser.

Ett kulturlandskap växer fram
Under slutet av stenåldern och bronsåldern låg Gamla Uppsala i gränslandet
mellan hav och land. Områdets högsta partier, som exempelvis Tunåsen och
Högåsen, reste sig ur havet under neolitisk tid. Det är sannolikt att de besöktes
av människor men vi har få fynd från denna tid och det finns inte heller tecken
på boplatser. Efter hand som havet drog sig tillbaka framträdde allt fler öar
som växer sig större under loppet av bronsåldern. Vid tiden 1500-2000 f.Kr.
låg havet c. 20 möh och Gamla Uppsala-området var då beläget i den inre
delen av ett stort skärgårdsdelta (Risberg et al. 2002, Karlsson och Risberg
2006; Risberg et al. 2007; Frölund och Schütz 2007).
Under yngre bronsålder, dvs. c. 1100‒500 f.Kr. består Gamla Uppsalas
närområde av två helt olika fysiska landskap. Väster om Gamla Uppsala stack
de högre åspartierna fram som enstaka öar medan en större landmassa hade
formats öster om Gamla Uppsala (figur 1). Bebyggelsen i Gamla Uppsalas
närområden var troligen som tätast i landområden som var mer
sammanhängande, dvs. öster och norr om platsen (Schütz och Frölund 2007,
Lucas och Lucas 2013, Göthberg et al. 2014). I själva Gamla Uppsala finns
en rad tydliga spår av en bronsåldersbebyggelse i de östra delarna där de
frilagda landytorna var större (Frölund 2009). I den västliga delen av Gamla
Uppsala, dvs. Högåsen och kyrkhöjden, finns i nuläget bara enstaka tecken på
aktiviteter under bronsåldern men ännu inga tydliga spår av konkret
bebyggelse. Dock finns bronsålderbebyggelse i det närliggande Bredåker
(Frölund och Schütz 2007). Antagligen har det funnits många fler
bronsålderslämningar än vad vi känner till eftersom de skadats kraftigt av
senare bebyggelse och odling. Sannolikt börjar vissa bronsålderlämningar
suddas ut redan under järnåldern. Det finns ett ”brus” av bronsålder på flera
platser där järnålderslämningar dominerar.
Vegetationshistorien under bronsålder är dåligt känd men pollenanalyser ifrån
omkringliggande sjöar indikerar regionala förändringar. En pollenanalys ifrån
Sjödyn (Almgren 2005) c. 1 km söder om Gamla Uppsala visar att området
var beskogat med en lövskog, med al, ek, hassel, björk och enstaka alm samt
även mer skuggtåliga träd som bok och lind. Tall växte förmodligen på torrare
marker. Pollen från vete, och korn samt även betesgynnade växter som
svartkämpe (Plantago lanceolata) visar på både odling och betesbruk. Det
finns dock inga tecken på skogsröjning i större skala och liknande
observationer har gjorts från andra lokaler i Uppland (Almgren et al. 2007;
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Karlsson och Risberg 2006; Ranheden 2007; Karlsson et al. 2008, Bergman
2013). Almgren et al. (2007) menar att landhöjningen bidrog till en
kontinuerlig friläggning av nya marker och att de nyss frilagda ytorna
användes för strandängsbete och odling. Det fanns därför inte anledning att
röja mark i beskogade områden. Under loppet av bronsåldern minskar dock
lövträden
gradvis
och
ljusälskande
örter
blir
vanligare.
Vegetationsförändringen kan i första hand kopplas till att det globala klimatet
blir kallare, men förändringen skapade naturligtvis nya biotoper och nya
förutsättningar för människors bruk av landskapet (Birks 1986). I Sjödyn sker
under bronsåldern en långsam expansion i odling och betesbruk; gräsen blir
vanligare och nya arter som ängsskallra (Rhinanthus minor), nejlike-växter
(Caryophyllaceae), ärtväxter (Fabaceae) samt smörblommearter (Ranunculus)
indikerar ett ängsmarksbruk där landskapet hölls öppet genom bete. Detta
bruk var gynnsamt för enen som blev allt vanligare (Almgren 2005).
Undersökta boplatslämningar i närliggande områden som exempelvis Vaksala
har ett förhållandevis rikt benmaterial och antyder ett landskapsutnyttjande
som skiljer sig från äldre järnåldern när det gäller förekomsten av vilda djur.
Bland djurbenen finns inslag av större vilda däggdjur som helt saknas i
boplatsmaterial från äldre järnålder (Lucas och Lucas 2013, Sjöling 2013). På
bronsåldersboplatsen Ryssgärdet, belägen ungefär 13 kilometer norr om
Gamla Uppsala, är andelen vilda djurben och ben från fågel större under
bronsålder än från senare tid och generellt finns det också en större variation i
domesticerade arter med får/get och boskap i samma mängd och även gris i
mindre mängder (Sigvallius 2007). En sammanställning över fröer
analyserade under E4-grävningarna i Uppland (Ranheden 2007) visar också
generellt på en större artvariation i odlingsväxter under bronsåldern, med både
naket korn och skalkorn i mindre mängder, liksom emmer, spelt och
brödd/kubbvete och havre. I Sommaränge skog, där ett stort antal brända
sädeskorn påträffats, återfinns också en betydande mängd brända gräsfröer av
losta (Bromus spp) och timotej (Phleum pratense) (Forsman och Ekblom
2007). Det är möjligt att dessa nu vilda grässlag faktiskt odlades eller togs
tillvara under denna tid, även om de är mest kända som foderväxter under
historisk tid (Anderberg och Anderberg 1997).
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Figur 1. Strandnivån i Gamla
Uppsala för omkring 4000 år
sedan Copyright: Sveriges
geologiska
undersökning
(SGU).

Figur 2. Strandnivån i Gamla Uppsala för omkring 2000 år sedan. Copyright:
Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Sammantaget antyder fynden av ben och fröer ifrån närliggande platser på att
resursbasen under bronsålder var bred, baserad på jordbruk och vilda resurser,
med stor variation i arter. I Gamla Uppsala fanns också under bronsålder en
fågel- och fiskfauna som hör väl hemma i en skärgårdsmiljö. Fisket och
sjöfågeljakten har sannolikt spelat betydligt större roll under bronsålder än
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under senare perioder, även om vi hittar få spår av detta i det arkeologiska
materialet. Det är också möjligt att landskapsutnyttjandet i Mälardalen fram
till slutet av bronsåldern dominerades av ett betesbruk, vilket kan förklara att
vi ser så få spår av landskapsbruk i pollenanalyserna.

Odlingslandskapet formas
Mellan slutet av bronsålder och tidigaste järnåldern sker det en stor
landskapsförändring i området. Bara några meters landhöjning gjorde att stora
lerslättsområden frilades och att Fyrisåns nedre lopp bildades. Människor
flyttade successivt ut bebyggelsen i de nya lermarkerna. Karakteristiskt för
denna nya bebyggelse från äldre järnålder är att den låg betydligt mer utspridd
än vikingatidens och medeltidens. Vissa gårdar låg på lättdränerade höjder
medan andra placerades på leriga områden som människor under senare tid
undvikit (Frölund och Göthberg 2013).
Trots att bebyggelsen i Uppsalas närområde expanderar kraftigt så får vi
föreställa oss ett beskogat landskap under äldre järnålder med ek, alm, ask,
lind och avenbok samt tall på torrare marker och al och björkbestånd på våtare
marker. Regionala pollenundersökningar visar emellertid tecken på en röjning
av skogen med en markant minskning av lövträd någon gång under förromersk
– romersk järnålder (Almgren 2005, Almgren et al. 2007, Bergman et al. i
press). I Sjödyns pollendiagram sker en expansion av pollen från säd,
odlingsrelaterade ogräs samt betesgynnade växter. Pollen ifrån lövträd
minskar samtidigt som träkol blir vanligare vilket kan kopplas både till
hushållseldning men troligen även röjning av skog i större skala än tidigare.
Detta alltmer öppna landskap där granen får utrymme att exandera. Omkring
Gamla Uppsala finns under denna tid flera sankmarker och t o m en liten sjö,
Myrby träsk, där en pollenanalys har gjorts. Liksom i Sjödyn, visar
pollendiagrammet från Myrby träsk (genom en ökning av sädeskorn, träkol
och betesindikerande växter) att människor öppnade landskapet för odling och
bete genom att fälla skog (Eriksson 1996, Bergman et al. i press). Landskapet
öppnas allt mer fram till 500 e.kr. då både odlingen och betesbruket är utbrett.
Från 900 intensifieras utnyttjade av betesmarker medan indikarioner på odling
minskar, framförallt under tidig medeltid. Därefter ökar odlingsindikatorerna
igen från ca 1200-tal till 1500-tal (Bergman et al. i press).
Eftersom det ännu är svårt att skapa sig en bild av det lokala landskapsbruket
i detalj måste vi stödja oss på sammanställningar av material från andra platser
i Mälardalen (Ranheden 2007). Under loppet av äldre/yngre bronsålder fram
till yngre järnålder minskar generellt odlingen av vetesorter, framförallt
emmer och spelt, men även bröd/kubbvete. Det är framförallt skalkorn som
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dominerar bland sädeskornen (ibid, se också Lagerås och Regnell 1999) även
om naket korn förekommer i mindre mängd fram igenom järnålder (Ranheden
2007). Skiftet i odlingsgrödor sammanfaller med nya odlingstekniker och ett
nytt landskapsbruk som inkluderar gödsling av åkrar och stallning av djur
inomhus (Engelmark 1992, Gustafsson 1998, Viklund 1998, Pedersen och
Widgren 1998, Lagerås och Regnell 1999, Ranheden 2007). Fynd av
ängsmarksväxter i hus i kombination med pollenanalyser indikerar i södra
Sverige ett slåtterängsbruk (Gaillard et al. 1994) som dock är mindre tydligt i
Mälardalen (Olausson 1998). Stallning av boskap har naturligtvis fördelar om
man vill hålla djur för mjölkning men också för att man lättare ska kunna ta
tillvara gödsel. Det har dock diskuterats om vinterstallning varit nödvändigt i
Mälardalen på grund av ett mildare klimat och i vilken grad djurbesättningar
gick utomhus även under vintern (Olausson 1998, Sundkvist 2001).
Under övergången mellan äldre och yngre järnålder skedde en förändring i
bebyggelsestrukturen som formade markutnyttjande och landskapsbruk.
Omvandlingen av bebyggelsen är väl synlig i Gamla Uppsalas närrregion då
närliggande platser som Bredåker och Fullerö överges medan Gamla Uppsala
växer (Frölund och Schütz 2007, Onsten och Wikborg 2006, Göthberg och
Sundkvist 2017). Förutom Gamla Uppsala växer också nya centralplatser fram
som Ultuna, men här finns det ingen tydlig äldre bebyggelse (Hulth 2013,
2014). Ett liknande mönster kan observeras i andra delar av Sverige där yngre
järnålderns gårdslägen antingen var förtätade boplatser med rötter i romersk
järnålder/folkvandringstid eller nyetableringar som skedde i skiftet mellan
folkvandringstid och vendeltid. De gamla bebyggelselägena från romersk
järnålder och folkvandringstid blev mer eller mindre övergivna (Hennius
2012, Göthberg och Frölund 2014, s. 271). Karakteristiskt för yngre
järnålderns boplatser är också att gårdarna generellt ligger mer koncentrerade
och i högre grad är förlagda på höjdlägen, dvs. moränhöjder (Göthberg 2002;
Frölund 2007, Göthberg och Ljungkvist 2007, Zachrisson 2011, BeroniusJörpeland et al. 2011). I Gamla Uppsala placerades ofta gårdarnas större hus
på de högre och mer dränerade lägena medan härdar och grophus i gårdens
utkanter förlades i lägre terräng där också lermarkerna fanns. Gamla Uppsala
var en stor by och det var troligen därför ont om plats på väldränerade marker;
gårdar i Gamla Uppsalas norra del låg långt ut i lermarkerna och hade en
kontinuitet på flera hundra år (Hulth och Ljungkvist 2000). Det bör dock
betonas att gårdsstrukturerna och gårdarnas placering i Gamla Uppsala inte
var fixerad; enskilda gårdar läggs ner, byggs om och flyttar i en ständigt
föränderlig mosaik. Pollenanalysen från Myrbyträsk indikerar att i nära
samband med omstruktureringen av bebyggelse i Gamla Uppsala förändras
landskapsbruket. Från c. 500 e.kr. expanderar betesbruket och tecknen på
odling minskar. Det är ännu oklart om detta sker något tid innan förändringar
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i bebyggelse, eller om förändring i lanskapsbruk är samtida (Bergman et al. i
press).
Yngre järnålderns bebyggelsekoncentration kan sannolikt kopplas till en
större social och politisk samhällsomvälvning och troligen också till en
starkare eller i alla fall en mer socialt framträdande elit i järnålderssamhället,
vilket uttrycks i högstatusgravar och platser. Gräslund (2008) och Löwenborg
(2012) har kopplat förändring i bebyggelse och sociala relationer till en
jordbrukskris som de menar uppstod 536 AD, kopplat till en extrem
kallperiod. Jordbrukskrisen (som också avspeglas som en nedgång i
odlingspår i regionala pollendiagram) gjorde att bygder avfolkades i vissa
delar av Sverige vilket skapade möjligheter för en existerande social elit att
koncentrera landområden till sig och därmed förstärka sin makt.
I Gamla Uppsala finns tecken på en viss social omstrukturering redan i slutet
av romersk järnålder eller tidig folkvandringstid (Ljungkvist et al. 2011). Från
300‒400 tal sker också ett antal förändringar i bebyggelsen och då verkar
kungsgårdsområdet bebyggas. I Uppsalaområdet finns heller inga tecken på
en avfolkning som i andra andra regioner. I centra som Gamla Uppsala kan en
jordbrukskris som den 536 e.kr ha intensifierat individers behov av sociala
och politiska allianser. Allteftersom ägande av landområden blir centrerade
till en framväxande överklass blir det också svårare för gemene man att föda
sig på jordbruket eller hålla djurbesättningar. Sociala allianser med eliten blir
därmed viktigare vilket i sin tur ytterligare stärker den politiska och sociala
maktbasen. Oavsett hur orsakssammanhangen i dessa sociala och politiska
omvälvningar förklaras menar vi att det med denna ändring också sker en
omvälvande förändring i användning, fördelning och ägande av betesmarker
och åkrar – en tidig jordbruksreform som hade avgörande effekter på
landskapsutnyttjande och sociala relationer, även om den inte, som senare
jordbruksreformer, var sanktionerad av statsmakten.

En centralplats blir till
Vid någon tidpunkt har Gamla Uppsala formats till att bli en viktig
samlingsplats och människor väljer att markera sin sociala och politiska makt
med monument och centrala gårdar som markeras i landskapet genom att åsen
byggs på (se nedan). De utgrävningar som skett i Gamla Uppsala de senaste
åren i samband med byggandet av Ostkustbanan har bidragit med ytterliggare
kunskap om Gamla Uppsala. Vid något tillfälle byggs två nära kilometerlånga
stolprader, den ena i nord‒sydlig riktning, medan den andra markerar åsens
gravområde i öst‒västlig riktning (Beronius et al. 2011). Stolpraden som går
i nord‒sydlig riktning markerar antagligen en äldre väg eftersom den följer
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dagens vägsträckning som vi på kartor kan spåra tillbaka till 1600-talet
(Beronius et al. 2011). Under samma tid som stolpraderna byggs de stora
högarna och en rad monumentala hus och andra konstruktioner på
kungsgården (Ljungkvist 2013, Ljungkvist och Frölund 2015, figur 3-4).
Dessa aktiviter markerar tillsammans en monumentalisering av Gamla
Uppsala som plats; människor förstärker Gamla Uppsalas kvalitéer och
breddar dess funktioner och betydelser. Platsens monumentalisering antyder
att det rör sig om en samlingsplats också för en större region, där tidvis
hundratals, eller kanske tusentals människor samlades för rituella och
judiciella samlingar. Ett komplex av detta slag kräver ett antal människor med
sociala roller och ansvar för sysslor och som därför inte kan vara direkt
inblandade i matproduktion. Förekomsten av en hallbyggnad ger oss skäl att
diskutera existensen av en elit som samlades kring makten, det är också troligt
att här fanns soldater som var i maktens sold (dvs. en hird) (Ljungkvist och
Frölund 2015). Arkeologiska fynd, som granatstenar och tecken på
metallhanteringar, visar också att här fanns specialiserade hantverkare.
Byggandet av monument som gravhögar, artificella platåer, vägar och
stolprader har troligen också krävt att man mobiliserat en stor mängd individer
för att organisera både arbetsfördelning/roller och matförsörjning. Underhållet
av hallbyggnader och andra kopplade byggnader på kungsgårdsområdet har
krävt avsevärt mer resurser än vanliga gårdar eller elitgården i Valsgärde.
Frågan som uppstår är varför just Gamla Uppsala monumentaliseras mer än
andra platser? En tydlig faktor är att Gamla Uppsala ligger väl placerad i
förhållande till kommunikationsleder. Denna del av Uppsalaslätten är
mötesplats för sju dalgångar som i sin tur har förgreningar till Mälaren,
Östersjön, Gästrikland, Dalarna och Västmanland. Gamla Uppsala ligger
också nära Fyrisåns mynning som var slutstation för större fartyg som seglade
på Östersjön. Stora båtar kom antagligen inte långt förbi dagens Uppsala där
åmynningen fanns, men en rad båtfynd från både Valsgärde och Gamla
Uppsala visar att 13 meter långa båtar kunde färdas i årummet (Larsson 2007,
s. 46). Kommunikations betydelse för Gamla Uppsala som plats stöds av
spåren av långväga och komplicerade utbytes/handelssystem i det
arkeologiska materialet. Dessa handelskontakter har växlat i och med
förändringar i allianser och konflikter i Skandinavien och Europa. En
långväga handel med lyxprodukter sträckte sig under Vendeltid till
Konstantinopel och en ekonomiskt allt starkare Nordsjösfär (Ljungkvist 2008;
2011). Från vikingatid återfinns en rad typiska exotiska föremål från tiden,
såsom arabiska mynt, pärlor från Asien och dräktdetaljer från östeuroperiska
ryttarfolk, samma typ av fynd som dyker upp exempelvis i
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Figur 3. Äldre- respektive yngre järnålderns kända bebyggelselägen tom 2011 (från
Ljungkvist et al. 2011).

Figur 4. Kungsgårdskomplexet (rött) samt den omkringliggande byns (blått)
bebyggelse- och gravfältsområden under 600-talet.

Birka (Hedenstierna-Jonson och Olauson 2006). En annan viktig handel som
är svårare att spåra, eftersom det till stor del består av organiska varor som
bryts ner och skeppas ut till Europa, är att gamla Uppsala var en nod för export
av produkter från såväl nordliga skogs- och fjällbygder, kusten och inte minst
närområdet. Det gäller såväl djur, produkter av djur och råvaror och färdiga
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produkter av järn, sten och mineraler. Gamla Uppsala var väl synlig för
resande kommande från Fyrisån och landsväg både från norr och söder, desto
mer så då åsens naturliga höjd förstärktes genom stolpraderna, gravhögarna
och kungsgårdsplatån. Resanden som skulle färdas norrut och söderut genom
denna del av Uppland, kunde inte undvika att se samlingen av monumentala
lämningar och flera kommunikationsleder passerade också genom Gamla
Uppsala.

Landskapet modelleras om
Omformningar av hela landskapsbilder brukar vi i Sverige främst förknippa
med industrialismen. Gamla Uppsala är intressant då platsen är ett mycket
tidigt exempel på ett landskap som omformas radikalt redan för 1500 år sedan.
Ingreppen sträcker sig alltifrån en plundring av sten i terrängen till byggandet
av nya kullar och bortgrävningar av åspartier.
Förekomsten av sten i detta landskap är en intressant fråga eftersom den nästan
saknas i de vattenavsatta lerområdena i dalgångarna, samtidigt som den finns
i stora mängder på moränhöjderna och i vissa lager i åsen. Redan från
bronsålder plockas mycket sten för exempelvis matlagning och för att bygga
rösen och skärvstenshögar. Under järnåldern ökar stenuttaget och många
hundra kubikmeter storblockig marksten plockas för att användas till många
hundra gravrösen. I de flesta fall är det små mängder medan i andra, som t.ex.
Östhögens kärnröse, rör sig om flera hundra kubikmeter.
Monumenten som byggs under vendeltid har krävt enorma jordmassor.
Högarna och husplatåerna består av vitt skilda material. Det kan vara sten,
lera, humusrik torv, lerig torv, åsmaterial, och ren lera. Var och en av de tre
kungshögarna består av mer än 10 000 kubikmeter ditflyttade massor
(beräknat utifrån respektive högs höjd och diameter). Det motsvarar i varje
enskilt fall en 50x25 m stor simbassäng som är åtta meter djup. Under
vendeltiden grävs det upp över 50 000 kubikmeter sten, lera grus och torv för
att bygga bara gravarna i området. Nära och omkring gravarna på
Högåsengravfältet finns det idag en mängd gropar av olika storlek (se figur 5
och 6). När dagens detaljerade topografiska översikt jämförs med den
detaljerade karta som 1709 upprättades av Truls Arnvidsson, är det tydligt att
en rad täktgropar han ritade in fortfarande syns idag. Vissa har dock använts
eller uppstått senare (se Hallgren Kapitel 7). Det betyder att man tidigt grävde
i åsens sidor för att resa de stora högarna på krönet.
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Figur 5. Grustäkter som bedöms kunna vara från järnålder och hypotetiskt kan
kopplas till högar.

Figur 6. Moderna karta baserad på LiDAR (laserscanning) samt 1709 års karta av
Peringskiöld.

En stentäkt som tydligt börjar användas omkring 600 e.Kr. är åsen. På ett eller
flera ställen i åsen har man redan under järnåldern exponerat lager med
rundsvallade stenar och använt dem för att bygga vägar, gator, stenskoningar
till hus och platåfundament. Antagligen rör det sig om flera tusen kubikmeter
sten som plockats ur åsen.
Som tidigare nämnts består monumenten inte bara av åsgrus och marksten. I
norrhögen uppskattas kärnröset bestå av omkring 600 kubikmeter rundsvallad
åssten (Ljungkvist, Frölund och Jonna Sarén Lundahl 2015; rapportmanus).
Likaså uppträder samma typ av sten i vall- och/eller väganläggningar och
stenläggningar som hör till hus och gårdsytor (Duczko och Alström 1996,
Ljungkvist och Hulth 2000). Utöver grus, sand och sten består vissa högar och
platåer av lera – material med högt organiskt innehåll. Närmare 10.000
kubikmeter av västhögens yttre mantel består av lera. Troligen har den varit
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enklast att hämta i åkermarken direkt öster om högen. I fallet med
Mellanhögen beskrivs den yttre manteln som en omkring 3 meter tjock, hårt
packad svartmylla, dvs. en jord med mycket organiskt innehåll (Lindqvist
1936, s. 157). Den mest rimliga platsen för jord med så stort organiskt innehåll
är antagligen Myrby träsk eller ett annat sankt område som idag är så uppodlat
och utdikat att starkt organiska lager försvunnit (se Hallgren Kapitel 7).
Hursomhelst har man antagligen hämtat minst 5000 kubikmeter av ett material
som beskrivs som svartmylla och antagligen har volymen ursprungligen varit
betydligt större eftersom materialet brutits ner och förlorat mycket av sin
volym (Ljungkvist 2013, s 46f.).

Landskapsbruk
Landskapsbruk och interaktionen mellan människa, flora och fauna
förändrades med expansionen under 500‒600 talet e.kr. Behovet av virke och
ved i närområdet ökade med stor befolknig och framförallt alla resurskrävande
byggnationer och ett större ved- kolbehov för hantverk som bronsgjutning och
järnsmide. Större landområden krävs lokalt för att försörja en befolkning som
är stor och som ibland behövde hysa ett stort antal tillresta. Runt c. 500 e.Kr.,
alltså något århundrade innan eller ungefär samtidigt som högarna byggdes
(beroende på hur dateringarna tolkas) intensifierades markutnyttjandet och
odlingen lokalt i Gamla Uppsala. Människor i Gamla Uppsala har under denna
period röjt skogen för odling och bete i Gamla Uppsalas närområde. Denna
intensifiering i avskogning och odling återspeglas också möjligen, c. 1.5 km
därifrån, i en våtmark i Södra Tunåsen (Eriksson 1996). Det är ännu en öppen
fråga om denna intensifiering i lokal markanvändning och avskogning var ett
resultat av att bebyggelsen kom att koncentreras. Röjningen av vegetationen
runt omkring Gamla Uppsala kan också kopplas samman med den ökande
monumentaliseringen av platsen, där träd och buskar röjdes för att platsen
skulle framträda bättre.
Gropar med brända sädeskorn vid Södra slänten (med datering 500‒800 tal),
innehåller huvudsakligen skalkorn (A2-A5, Figur 7). Troligen hör dessa
gropar ihop med speciella handlingar, kanske förvaring eller rostning av korn
för tillverkning av mjöd. Groparna speglar därför inte odlingsmönster på
platsen i sin helhet. Ett grophus (trol. daterat 700-tal) vid Mattsgården (651,
227) innehöll också mycket sädeskorn, huvudsakligen korn. Vetet är dock
vanligare i vissa av de grophus som återfinns på Östra gärdet och vanligare i
Gamla Uppsala än andra platser i regionen (Heimdal et al. 2010, Bergman et
al. i press). Med sädeskornen finns endast ett fåtal ogräsfröer och detta tyder
möjligen på att säden rensats och kanske transporterats till platsen (Ekblom et
al. i press, Bergman et al. i press). Ogräsfröerna, även om de i detta fall är
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mycket få, kan ge en god indikation på odlingstekniker. Liksom i andra delar
av Sverige är ogräsen ofta ettåriga och kväveälskande. Även om andelen
ogräsfröer generellt är mycket små just i Gamla Uppsala kan vi i jämförelse
med andra platser i Skandinavien från denna tid sluta oss till att både vete och
korn såddes på våren och att åkrarna gödslades. På Östra gärdet förekom,
förutom de vanligare odlingsväxterna (korn, vete, havre, råg är mycket
ovanligt), ett antal växter som kan kopplas till ett trädgärdsbruk: exempel är
kålväxter (Brassica spp), som under medeltid odlades i mindre hägnade
trädgårdar s.k. kålgårdar (Regnell 2001), liksom möjlig kirskål (Aegopodium
spp) och skär och vit kattost (Malva neglecta och pusilla) (Bergman et al. i
press, Heimdahl 2010; Rhode Sloth et al 2013; Larsson 2015).
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Figur 7. Den totala mängden sädeskorn i innehållsrika anläggningar, södra slänten
och Mattsgården (analyserade av Ekblom 2012).

Benmaterialet är en potentiellt god källa till förståelse av landskapsbruk. Här
utgår vi ifrån genomgången av benmaterialet från arkeologiska institutionen i
Uppsalas forskningsutgrävningar på norra platån, Kungsgårdsplatån och
Mattsgården, väl medvetna om att materialet från ostkustbanan helt kommer
ändra denna bild inom kort. Nöt utgör den största andelen av det osteologiska
materialet ifrån Norra platån, Kungsgårdsplatån och Mattsgården. Åldern på
nötdjuren visar att man inte hållit boskapen som biffdjur eftersom
nötboskapen generellt hade hög ålder då den slaktades (Bäckström 1996,
Bäckström och Ohlsson 2011). Liksom i många andra ekonomier baserade på
boskapsskötsel betraktades troligen boskapen som ett socialt och ekonomiskt
kapital, snarare än som föda. Boskapen användes också som dragdjur och
dynga ifrån boskapen användes för att gödsla åkrarna (Bäckström och Ohlsson
2011). Får/getter utgör c. 24% av benmaterialet och visar också generellt hög
slaktålder. Fåren hölls förmodligen för sin ull, men i enstaka fall verkar man
också har slaktat får/getter i ung ålder (lokal 16 på Östra gärdet, Bäckström
och Ohlsson 2011). Andelen svin är hög (34%) i benmaterialet från Gamla
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Uppsala. Detta är ett generellt mönster på centralplatser som Gamla Uppsala
(Bäckström 1996, Bäckström och Ohlsson 2011) (figur 8 och 9). På de flesta
mellansvenska järnålderslokaler dominerar nötboskapen men på centrala
platser återfinns en större mängder av just svin (Bäckström och Ohlsson
2011). Dessutom är många av benen från spädgrisar. Bäckström (1996) tar
upp möjligheten att spädgrisar kan ha förts till Gamla Uppsala från andra
gårdar. Häst förekommer också i benmaterialet från norra platån,
Kungsgårdsplatån och Mattsgården även om det äri begränsad mängd.
Hästben är på många boplatser inte särskilt vanliga men fynd från Gamla
Uppsala finns det tecken på att häst var ett djur som konsumerades ganska
rikligt och att även unga individer slaktades ut (Bäckström 2000, Wigh 2001,
Magnell i press, Bergman et al. i press). Nya analyser från östra gärdet har
bidragit med ett massmaterial av ben från gårdsområden. Detta material visar
att andelen av nötdjur fortsätter successivt att öka under yngre järnålder och
kommer att dominera bland djurbenen under vikingatid, med tecken också på
en ökande specialisering. Detta material visar också tecken på en lokal
hästproduktion och hushållen i Östra Gamla Uppsala verkar också bli alltmer
specialiserade på hästproduktion över tid (Magnell i press, Bergman et al. i
press).
Vi kan sammanfattningsvis säga att betesbruket och boskapsskötsel varit en
huvudnäring i Gamla Uppsala under lång tid. Den skogsröjning som sker
under Romersk järnålder eller möjligen Folkvandringstid skapade, förutom
nya bördiga marker för odling, också nya förutsättningar för en expansion av
betesbruket då åkrar i träda blir till goda betesmarker. Hästhållning kräver
generellt goda betesmarker och det faktum att häst också konsumerades
indikerar en god tillgång till betesmarker och en god kontroll och reglering av
dessa. I Gamla Uppsala fanns innan utdikningarna efter medeltiden också
våtmarksängar för bete. Dessa våtmarksängar var också viktiga för vinterfoder
av eventuellt stallade djur. Diskussion om stallning eller inte är av vikt för en
förståelse av landskapsbruket i Gamla Uppsala. Om boskap gick ute året om
kunde de också betas i ett större område, vilket minskade det lokala trycket
på betesmarker och skapade mindre konkurrens mellan odlingsmark och
betesmark. Samtidigt kan vi läsa i Hallgrens text att under 1700-tal var gödsel
en bristvara och att gödsel var en nödvändighet för att kunna få skördar i
Gamla Uppsalas åkrar under längre tid. Om boskapen gick ute kunde inte
gödsel samlas in och distribueras lika effektivt och det här var säkert en
avvägning som bönderna gjorde. Man kan också tänka sig som Bäckström
föreslår, att en stor del av den boskap som påträffas i benmaterialet i Gamla
Uppsala kom från omkringliggande gårdar.
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Figur 8. Fördelningen av domesticerade djur Östra Gärdet (Bäckström och
Ohlsson 2011)

nöt
häst
svin
får/get

Figur 9. Fördelningen av domesticerade djur i Gamla Uppsala baserat 1992-1994
års seminariegrävningar (mininum antal individer)( Bäckström 1996)

Skogsbruk och vilda djur
Vi kan fråga oss hur mycket skog som lämnades kvar i Gamla Uppsala efter
den period av monumentalisering som skedde under decennierna kring 600
e.kr. Det är emellertid svårt att på basis av existerande analyser svara på detta.
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Vedartsanalys av träkolsmaterialet från utgrävningarna kan hjälpa till att
besvara denna fråga, men en sådan analys har ännu inte gjorts och materialet
från Ostkustbanan är ännu under analys. I nuläget är det inte heller möjligt att
direkt omvandla resultaten från pollenanalyserna i faktisk utbredning. Enligt
de geometriska kartorna samt Arnvidssons karta från 1709, verkar Gamla
Uppsalas inägomark, inklusive åspartierna, vara helt avskogad (se Hallgren
Kapitel 7). Frågan är således om detta är en situation som uppstår redan under
järnåldern. Träd har varit mycket viktigt ur flera aspekter och vi vet att det
använts i stora mängder för virke till byggnationer, bränsle och för att samla
vinterfoder till djuren, dvs. genom stubskottsbruk och hamling. Om det alltså
inte fanns uppväxt skog i området har man troligen hämtat både virke och
bränsle i områden norrut, i konkurrens med alla andra som bodde i denna
tätbefolkade bygd. Pollendiagrammen från Myrby träsk indikerar både
erosion och stora mängder enbuskar på åsen närmast träsket. Det tyder på att
det inte fanns stora mängder virke på åsen under yngre järnålder, dvs. redan
under denna tid uppstår den magra åsflora som fanns kvar till 1900-talets
återbeskogning. Man var troligen tvungen av färdas flera kilometer för att
finna virke.
En möjlig källa till förståelse av landskapsmiljö är benmaterialet och
framförallt det vilda inslaget i benmaterialet. Som diskuterats ovan är detta
relativt sparsamt men det lilla material som finns kan faktiskt bidra till en
landskapsrekonstruktion. Gamla Uppsala är speciellt ifråga om
däggdjursbenen då det finns exempel på fler ovanliga djur – bland annat bäver
och ren – där den senare arten bör betraktas som mer eller mindre exotisk. Vad
gäller högvilt så finns ben av älg och kronhjort representerade från flera
undersökningar i Gamla Uppsala (Bäckström 1996, 2000). Både älg och
kronhjort kan leva i olika miljöer men ofta i randzoner mellan skog och
kulturmark. Eftersom kött är en färskvara så indikerar de dock att en viltstam
fanns någonstans i regionen. Ben från högvilt som älg och hjort är emellertid
mycket ovanliga i jämförelse med tamdjursbenen. De förekommer nästan bara
i elitmiljöer (Ljungkvist 2006, figur 37). I så fall tyder det på att högviltsjakten
redan under järnåldern blivit reglerad såtillvida att bara vissa i samhället haft
möjlighet att jaga och konsumera älg, rådjur och kronhjort.
Ett mycket ovanligt fynd av högvilt från Gamla Uppsala rör sig om ett antal
fynd av vargben (Bäckström 2000). Fyndet är intressant inte bara för att det är
extremt ovanligt. Det kan vara så att varg under vissa tider, då det funnits en
brist på vilt i skogarna, närmat sig slätten och jagats för skyddet av tamdjur.
Det pekar kanske även på att Gamla Uppsala var en samlingsplats dit jagade
vargar fördes som trofeer och där man sedan tog hand om skinnet och gjorde
sig av med kropparna.
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Småviltjakten är ur vissa perspektiv svårare att tolka. Dels bevaras små ben
sämre då omständigheterna är ogynnsamma, dels finns det vid arkeologiska
undersökningar ofta inte tid att vattensålla jordmassor. Små vilda djur liksom
ben efter tamfågel och fisk är därför antagligen underrepresenterade. De
mindre däggdjur som fanns att jaga i närområdet var nog främst mindre
fältvilt, som skogshare och räv, men förekomsten av småvilt var sannolikt
relativt liten och/eller så var jakten reserverad för vissa personer (som
diskuteras nedan).
Vilda fåglar påträffas inte i stor mängd i boplatsmaterialet, men det finns
indirekt indikationer på fågeljaktens betydelse för vendel- och vikingatidens
elit. Denna jakt representeras främst av fynden av rovfåglar i rikt utrustade
gravar. I princip varje person ur eliten i Uppsalaområdet begravdes med
rovfåglar, främst i form av duvhök, pilgrimsfalk och berguv, men också t.ex.
jaktfalk. Var och en av dessa rovfåglar är specaliserade på olika byten och
indikerar starkat att fågeljakten var en väl utvecklad jaktform hos aristokratin
(Vretemark 2013). Rovfåglarna pekar även på att det fanns tillräckligt mycket
småfågel och småvilt för att rovfågeljakt skulle vara en regelbunden och
spridd sysselsättning. I Gamla Uppsala har både Myrby träsk och de på våren
översvämmade ängarna troligen lockat till sig en mängd fåglar men
landhöjningen, och inte minst utdikningar, har gjort att de öppna vattenytorna
försvunnit och de stora betesmarkerna har odlats upp eller förskogats. Dagens
fågelbestånd är med andra ord radikalt mindre och annorlunda.
Den som rör sig i Gamla Uppsala idag har antagligen svårt att finna amfibier
i form av grodor, paddor eller salamandrar då i princip alla öppna
vattenspeglar försvunnit i och med utdikningar sedan 1700-talet (inga fynd av
groddjur från Gamla Uppsala finns registrerade i artdatabanken). Eftersom de
intilliggande åarna Samnan och Fyrisån är rinnande och fiskrika vatten är de
inte lämpliga habitat för amfibier, vilket betyder att dessa arter idag är lokalt
utrotade eller mycket färre till antalet. Betingelserna för dem var betydligt
bättre före 1700-talet. Dels fanns Myrby träsk, dels flera bäckar och ytor som
säsongsvis innehöll mycket mer vatten än idag. Ett särskilt intressant fynd som
gjordes 1996 var hela 59 ben av minst 5 individer av groddjur som hittades i
ett stolphål (Bäckström 1996). Antingen härrör de från ett offer eller en
osannolik djurfälla när stolphålet stått öppet. Fyndet pekar hursomhelst på att
groddjur fanns i direkt anslutning till bebyggelsen under vikingatiden.
När det gäller fiske beskriver historiska källor Fyrisån som ett fiskfattigt vatten
(Hallgren, denna volym). Men under järnåldern ingick likväl fisk som en fast
del i kosten. I boplatsmaterialet finns ben av fisk och de senare årens
undersökningar från kungsgården antyder att fisk kan vara underrepresenterat
i det arkeologiska materialet. När bevaringsförhållandena är goda och jorden
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sållas så kan det dyka upp en hel del fiskben (Bäckström 2000, Sjöling 2014).
De arter som främst finns representerade är vanlig insjöfisk såsom gädda,
aborre och karpfiskar, men också fynd av Upplands landskapsfisk Asp.
Fiskbensmaterialet i Gamla Uppsala daterat till vendeltid är särskilt intressant
eftersom det här finns ett par av de allra tidigaste beläggen för importerad
torsk från Östersjön (Kjellström 2001, s. 98). Övrig fisk kan även den vara
importerad eller åtminstone fiskad exempelvis från den dåvarande sjön Föret
söder om dagens Uppsala, eller ifrån åmynning där ett fast fiske fanns år 1286
och mycket väl långt tidigare (DMS 1:2, s. 253).

Sammanfattning
Som vi har försökt visa här är människans handlingar i Gamla Uppsala
sammanflätade med den geologiska och biologiska historien. Vi har också
försökt visa att det långtida landskapsbruket fortfarande finns som spår i
dagens landskap. En fråga som Hallgren ställer i sitt kapitel är om det finns
biologiska spår av gammal hävd (dvs. traditionellt landskapsbruk) i dagens
landskap? Samma fråga har vi på sätt och vis ställt här, men vi går ännu längre
tillbaka i historien. Betesmarker och ängsmarker krävs för boskap och hästar
vilka kräver stora arealer av bete, samtidigt som stora odlingsmarker krävs och
människor måste ha ved och virke. Frågan är hur dessa utmaningar löstes på
lokal nivå? Även om en stor del av Gamla Uppsalas basresurser kan ha
hämtats från närregionen, eller i vissa fall regionalt, så har pressen på de lokala
resurserna med sannolikhet varit stor. Är de förändringar i bebyggelse och
maktstruktur som sker under 600-talet i själva verket en omorganisation av
landskapsbruk, allmänna betesmarker och jordägande tecken på hur man
försökte möta dessa utmaningar? Vad som än var den bakomliggande orsaken
hade den omvälvning som sker på 600-talet och som vi spekulativt har vågat
kalla ”jordbruksreform”, långt gående effekter och skapar troligen grunden för
senare tiders landskapsbruk. Det landskap som porträtteras i 1700 talets
historiska kartor och dokument är ett landskap där jordbruket bedrevs under
stress (se Hallgren Kapitel 7): betesmarkerna var magra, närområdet var i
princip helt avskogat. En fråga som kan ställas och som bör undersökas i
framtiden är om 1700-talets landskap är ett resultat av tidigare generationers
landskapsbruk och, i sådana fall, om vi kan spåra detta tillbaka till yngre
järnålder.
Redan under järnålderns slut så finns det hursomhelst inte en kvadratmeter
landskap i Gamla Uppsala som inte omformats av människor. Vegetation har
röjts och tiotusentals kubikmeter massor har grävts bort och flyttats för att
skapa en ny monumental topografi. Kommunikation har lyfts fram här som en
central förklaring till varför Gamla Uppsala kom att bli en plats där sociala
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nätverk centraliserades. Som visats här har Gamla Uppsalas värden byggts på
och förändrats över tid. Under 600-talet monumentaliseras platsen och det
skapar en helt ny landskapsarkitektur. Härmed blir också Gamla Uppsala ett
centrum för politisk och så småningom religiös makt, vilket ytterligare
förändrar platsens karaktär. Detta kommer vi att diskutera i nästa kapitel.

Referenser
Almgren, E. (2005). Havsland blir Uppland. En paleoekologisk
undersökning av sjön Sjödyn i mellersta Uppland. Opublicerad rapport, Inst.
för geovetenskap/paleobiologi. Uppsala, Uppsala universitet.
Almgren, E, Hennius A., Åberg K. (2007) Bygd för bönder, land för stormän.
I: Hjärtner-Holdar, E., Ranheden, H. Seiler, A. (reds). Land och samhälle i
förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv, 429-463. Uppsala,
UV GAL.
Anderberg, A. Anderberg, A.-L. (1997) Den virtuella floran. Elektronisk
publikation. Stockholm, Naturhistoriska riksmuseet.
http://linnaeus.nrm.se/flora.
Bergman, J. (2012). Den sista fjärden – en pollanalytisk undersökning från
fornsjön Bokaren. I: Aspeborg, H., Seiler, A. (reds) Järnålder i Rasbo –
aktörer, livsmiljöer och hantverk. UV Rapport 2012: 160. Stockholm:
Riksantikvarierämbetet.
Bergman, J., Magnell, O., Ekblom, A. (i press). Med landet i centrum ˗ boskap,
jordbruk och landskap i Gamla Uppsala. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg,
H., Seiler, A. Wikborg, J. (reds). at Upsalum – människor och landskapande.
Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens
historiska museer. Rapport 2017:1_1. Stockholm.
Birks, H.J.B. (1986). Late quaternary biotic changes in terrestrial and
lacustrine environments, with particular reference to north-west Europe. I:
Berglund, B.E. (red) Handbook of Holocene Paleoecology and
Paleohydrology, 3˗65. Chichester and new York, John Wiley and sons.
Bäckström, Y. (1996) Osteologisk analys. I: Duczko, W (red) Arkeologi och
miljöarkeologi i Gamla Uppsala vol 2, 129˗143. Uppsala, Uppsala
Universitet.
Bäckström, Y., Ohlsson, A. (2011) Osteologisk analys. Boplats- och
gravmaterial. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Ljungkvist, J., Seiler,
A. och Wikborg, J. (red) Återigen i Gamla Uppsala. Utbyggnad av
110

Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland, Gamla Uppsala socken.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet.
Ekblom, A., Bergman, J. (i press). Växtfynd ˗ Makrofossil och pollen från
OKB undersökningarna i Gamla Uppsala 2012-2014. Upplands län, Uppland,
Uppsala socken, Uppsala socken. I: Beronius, L., Seiler, A., Göthberg, H.,
Wikborg, J. (reds). Arkeologisk rapport Ostkustbanans arkeologiska
utgrävningar av Gamla Uppsala. Stockholm, Arkeologerna.
Eriksson, J A., (1996). Markanvändningshistoria i Gamla Uppsala skildrad
med hjälp av pollenanalys. I: Duczko, W (red) Arkeologi och miljöarkeologi
i Gamla Uppsala vol 2, 159˗165. Uppsala, Uppsala Universitet.
Forsman, C. Ekblom, A. (2007). Sädeskorn i ritualen under äldre bronsåldern
i Sommaränge skog. I: Notelid, M. Att nå andra sidan, om begravning och
ritual i Uppland, 349–364. Arkeologi E4 Uppland – Studier. Uppsala, SAU.
Frölund, S. (2009). En skärvstenshög i Gamla Uppsala: arkeologisk
undersökning: Gamla Uppsala, fornlämning 119, Uppsala sn, Uppland.
Uppsala. Upplandsmuseets rapporter, 2009:7. Uppsala
Frölund, S., Göthberg, H. (2013). Gamla Uppsala före formationen – ett bidrag
till centralplatsens genes. I: O. Sundqvist, Frölund, S. (reds) Gamla Uppsala i
ny belysning, 9-32. Uppsala, Swedish Science Press.
Frölund, S., Schütz, B., (red.) (2007) Bebyggelse och bronsgjutare i Bredåker
och Gamla Uppsala: fornlämning 134, 596 och 599, [Gamla] Uppsala socken,
Uppland: arkeologisk undersökning. Rapport 2007:43 Uppsala,
Upplandsmuseet.
Göthberg, H., Frölund, P., Fagerlund, D. (2014). Gamla Uppsala – åter till
Berget: om undersökningen av en förtätad bosättning från äldre järnålder
med begravningar från äldre bronsålder till romersk järnålder. Uppsala,
Upplandsmuseet.
Göthberg, H., Sundqvist, A. 2017. Järnålderns gårdsmiljöer – tradition och
förändring under tusen år. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Seiler, A.,
Wikborg, J. (red.). at Upsalum – människor och landskapande. Utbyggnad av
Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologerna, Statens historiska
museer. Rapport 2017:1_1. Stockholm.
Gräslund, B. (2008). Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536-537
e.Kr. Saga och Sed 2007, 93–123.
Hedenstierna-Jonson, C & Holmquist Olausson, L. (2006). The oriental
Mounts form Birka’s Garrison. Stockholm, Antikvariskt arkiv.
111

Heimdahl, J. (2010). Barbariska trädgårdsmästare. Nya perspektiv på
hortikulturen i Sverige framtill 1200-talets slut. Fornvännen 105(4), 265-280.
Hellqvist, M. (1996). Insektsfynd från Gamla Uppsala. I: Duczko, W (red)
Arkeologi och miljöarkeologi i Gamla Uppsala vol 2, 166–174. Uppsala,
Uppsala Universitet.
Karlsson, S. och Risberg, J. (2006). Växthistoria och strandförskjutning i
området kring Fjäturen och Gullsjön, södra Uppland. En introduktion till det
arkeologiska projektet Norrortsleden. Rapport 2005:1. Stockholm,
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.
Karlsson, S., Berntsson, A., Risberg, J. (2008). Expansion eller ödeläggelse?
Om järnålderns och medeltidens jordbruk. I: Olausson, M. (red) Hem till
Jarlabanke: jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och
medeltid, 155–175. Lund, Historiska Media.
Kjellström, A. (2001). Brända ben. I: Nordahl, E (red). Båtgravar i Gamla
Uppsala – Spår av en vikingatida högreståndsmiljö. Aun 29. Uppsala.
Lagerås, S., Regnell, M. (1999). Agrar förändring under sydsvensk
bronsålder. I: Olausson, M. (red). Spiralens öga, tjugo artiklar kring aktuell
bronsåldersforskning. Stockholm, Riksantikvarieämbetet.
Larsson, G., (2007). Ship and society – maritime ideology in Late Iron Age
Sweden. Uppsala, Uppsala Universitet.
Larsson, M. (2015). Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding
area. Lund, Lund Universititet.
Ljungkvist, J., Hulth, H. (2000). RAÄ 285, RAÄ 285, Norra Gärdet. I maktens
närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala. Uppsala, SAU.
Ljungkvist, J. (2006). En hiar atti rikR. Om elit struktur och ekonomi kring
Uppsala och Mälaren under yngre järnålder. Uppsala, Uppsala Universitet.
Ljungkvist, J., Frölund, P. (2015). Gamla Uppsala - the emergence of a centre
and a magnate complex. Journal of Archaeology and Ancient History 16.
Ljungkvist, J., Frölund, P., Sarén-Lundahl, J. (2015). Gamla Uppsala
Arkeologiska undersökningar i ”Offerlunden” och på Östra terrassen
Arkeologisk undersökning Uppsala 123:1 & 586:1 Uppsala socken Uppland.
Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 6.
Upplandsmuseets rapporter 2015:30. Uppsala
Löwenborg, D. (2012). An Iron Age Shock Doctrine – Did the AD 536-7 event
trigger large-scale social changes in the Mälaren valley area? Journal of
Archaeology and Ancient History 4.
112

Magnell, O. (i press) Djuren i Gamla Uppsala Osteologisk analys av
boplatslämningar från OKB undersökningarna i Gamla Uppsala 2012 ˗ 2014.
I: Beronius, L., Seiler, A., Göthberg, H., Wikborg, J. (reds). Arkeologisk
rapport Ostkustbanans arkeologiska utgrävningar av Gamla Uppsala.
Stockholm, Arkeologerna.
Norr, S., Sundkvist, A. (1997) Rapport från utgrävningar i Valsgärde. SIV,
Svealand i Vendel- och vikingatid. Uppsala, Uppsala Universitet.
Olausson M., (1998). ”Säg mig hur många djur du har…” Om arkeologi och
stallning. I: Viklund, K., Engelmark, R., Linderholm, J. (reds). Fähus från
bronsålder till idag, stallning och utegångsdrift i ett långtidsperspektiv, 22–
27. Stockholm, Nordiska museet.
Onsten, A., Wikborg, J., (2006). Trekanten och Björkgården :
boplatslämningar från brons- och järnålder vid Fullerö : undersökningar för
E4, RAÄ 601 och 602, Gamla Uppsala socken, Uppland. Uppsala, SAU.
Risberg, J., Karlsson, S., Hansson, A.-M., Hedenström, A., Heimdahl, Miller,
U., Tingvall, C. (2002). Environmental changes and human impact as
recorded in a sediment sequence offshore from a Viking Age town, Birka,
southeastern Sweden. The Holocene 12 (4) 445–458.
Ranheden, H. (2007). Vegetationshistoria. I: Hjärtner-Holdar E., Ranheden
H., Seiler, A. (reds). Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett
långtidsperspektiv, 17–119. Uppsala, UV GAL.
Rohde Sloth, P., Lund Hansen, U., Karg, S. (2012). Viking Age garden plants
from southern Scandinavia – diversity, taphonomy and cultural aspects,
Danish Journal of Archaeology 1 (1), 27–38.
Schütz, B. (2007). Bronsålder i Samnans dalgång. I: Hjärtner-Holdar E.,
Ranheden, H., Seiler, A. (reds). Land och samhälle i förändring: uppländska
bygder i ett långtidsperspektiv, 349–360. Uppsala, UV GAL.
Sjöling, E. (2013). Osteologisk analys – slutundersökning. I: Lucas, M.,
Lucas, R. (reds). Kring vaksala Prästgårds hage – från bronsåldersliv till
vendeltidsdöd i Vaksalas centralbygd. Upplandsmuseets Rapporter 2013:31.
Uppsala, Upplandsmuseet.
Viklund, K. (1998a). Cereals, weeds and crop processing in Iron Age Sweden:
methodological and interpretative aspects of archaeobotanical evidence.
Umeå, Umeå Universitet.
Viklund, K. 1998b. Tidiga fähus: de arkeobotaniska beläggen. I: Viklund, K.,
Engelmark, R., Linderholm, J. (reds). Fähus från bronsålder till idag,
113

stallning och utegångsdrift i ett långtidsperspektiv, 14-21. Stockholm,
Nordiska museet.
Wigh, B. (2001). Animal husbandry in the Viking Age town of Birka and its
hinterland: excavations in the Black Earth 1990-95. Stockholm, Stockholms
universitet.

114

115

6. Medeltidens
landskapsförändringar
John Ljungkvist, Joakim Kjellberg

M

edeltiden är fortfarande den arkeologiskt minst utforskade
perioden i Gamla Uppsala. Från denna tid finns det en rad
skriftliga källor som anger hur många gårdar som fanns, vilka som
ägde dem, hur jorden bytt händer och i viss mån vilka samhällsklasser som
levde i området. Fast egentligen handlar källorna mest om hur just kyrkan
bytt jordegendomar och dessa medeltida brev ger långt ifrån en heltäckande
bild över hur de flesta människor och djur i byn levt samt hur landskapet såg
ut och brukades (DMS 1984, s. 201f, Rahmqvist 1986). Arkeologiskt vet vi
mindre om denna tid än andra perioder vilket beror på flera saker. Dels har
arkeologer tidigare inte aktivt sökt efter medeltida lämningar i samma
omfattning som lämningar från tidigare perioder, dels är den medeltida
bebyggelsen ofta svårare att urskilja.
Medeltiden är även en period då platsens utformning och betydelse
förändrades kraftigt. Det tidigmedeltida Sveriges största domkyrka byggdes,
stod, brann ner och flyttades inom loppet av lite mer än 100 år. Vikingatidens
kungsgårdsmiljö omskapades för att ge plats för domkyrkan och kom därefter
att flyttas och omstruktureras i flera skeden. Både ärkebiskopen och
domkapitlet behövde beredas utrymmen i anslutning till kyrkobyggnaden där
gudstjänster skulle hållas flera gånger varje dag. Därför skapades en ny
infrastruktur för de kyrkliga institutionerna på platsen.
Att vissa delar av jorden skiftade ägare fram och tillbaka är känt i skriftliga
källor från och med 1200-talet. Andra delar av byn omreglerades minst en
gång, men jorden stannade ändå kvar i kunglig ägo. Symboliskt var byn viktig
för medeltidens kungamakt. Detta var kärnan i godskomplexet Uppsala öd,
som följde med kungatiteln (Rahmqvist 1986, s. 264).
Kronans inflytande och närvaro var stark under hela medeltiden. Det är också
en tid då kyrkans närvaro blir mycket tydlig, inte bara för att det byggs en stor
domkyrka på platsen utan även för att alltmer mark i hela regionen tillförs
kyrkoinstitutioner (Dahlbäck 1977). Ägandet och förvaltningen av jorden
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övertas då av ägare med andra förvaltningstraditioner, brukningsmetoder och
internationella kontakter. Exempelvis är några av de första kyrkomännen i
Gamla Uppsala antagligen engelska munkar som för med sig kontinentala
idéer om hur jorden och landskapet ska brukas (Lovén 2012, 2014). Det
uppstår med andra ord en mycket intressant blandning av brukningstraditioner
i Gamla Uppsala, en mix av gamla och nya idéer, en blandning av lokal och
inflyttad kunskap.
Från senmedeltiden är de skriftliga källorna rikligare men det är först genom
1600-talets kartmaterial som vi får en tydlig bild av hur åker-, ängsmark och
bebyggelse legat i landskapet (se Hallgren Kapitel 7). I vilken grad 1600talets kartor och historiska källor återspeglar de medeltida förhållandena är
omdiskuterat även om rekonstruktionsförsök har gjorts (Rahmqvist 1986).
Klart är att tekniska landvinningar och förändringar inom jordbruk och
boskapsskötsel påverkat landskapet långt före kartornas tidsålder. Medeltiden
är en period som satts i samband med stora tekniska innovationer, inte minst
inom jordbruket. Exempelvis satte den järnskodda spaden, större järnbillar,
liar och vändplogar sin prägel på det medeltida jordbrukslandskapet (Myrdal
1999).

Bebyggelse
Under 1500- och 1600-tal var Gamla Uppsala en av Upplands största byar
med 20 gårdar (Rahmqvist 1986). Bebyggelsen var redan i de äldsta kartorna
uppdelad i två grupper med flera gårdar. En låg i väster runt kyrkan och en i
öster. Dessutom kan man lägga till bebyggelsen i Myrby som låg strax väster
om bebyggelsen runt kyrkan. Ägobilden i västra delen av byn förändrades
antagligen flera gånger när kungsgårdarna, domkyrkan och i synnerhet
kyrkliga gårdar byggs och flyttas i en process som är svår att rekonstruera.
Bebyggelsen kan liknas vid en ständigt föränderlig mosaik. Här fanns troligen
mängder av hus och andra konstruktioner. Varje år skedde det nya byggen,
människor dog, arv skulle skiftas och ibland fick makthavare för sig att göra
större förändringar då hela gårdar lades ner eller flyttades.
På senare år har de arkeologiska undersökningarna gett mycket ny information
om en tidigare dåligt känd medeltida bebyggelse. Fram till nyligen visste
arkeologerna ingenting om var den kungsgård som nämns i brev från 1300talet låg. Under 2011 hittades nästan av en slump rika fynd i ett hus med
källare på den Norra platån. Mycket talar för att detta är platsen för en gård
som genom medeltida brev kan kopplas till först en kunglig förvaltare 7 och
7

Närmare bestämt används det latinska ordet Promus.
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senare till Uppsalas fogde Ragvald Tyrbjörnsson (DMS 1:2, s. 202f.). Tydliga
spår efter en brand tyder på att byggnaden övergavs plötsligt, kanske i
samband med maktkampen mellan Albert av Mecklenburg och drottning
Margareta under 1300-talets slut (Ljungkvist & Kjellberg manus). Den verkar
hursomhelst inte ha återuppbyggts efter branden.
Ursprunget till medeltidens bebyggelse i västra Gamla Uppsala har tidigare
antagits ha sitt ursprung i en stor vikingatida gård som splittrats i samband
med att biskopssätet och senare ärkesätet instiftas (Rahmqvist 1986, s. 271).
Det har definitivt skett en uppsplittring av jordegendomen mellan kyrkan och
kronan omkring år 1200, men att det var en enda stor gård som splittrades upp
är i nuläget tveksamt. Utöver vendeltidens palatsliknande centrala gård finns
det inom västra byns medeltida ägor minst tre, troligen fyra identiferade
grupper av hus/gårdar som verkar ha en kontinuitet från åtminstone 600-talet
till 1000/1100-tal. En säker och en trolig gård undersöktes 1996 (Hulth och
Ljungkvist 2000). Runt kyrkan finns en rad indikationer på en vikingatida
gårdsbebyggelse och 2015 har undersökningar utförts på ytterligare en yta i
åkermarken strax norr om Disagården. Dateringarna av denna bebyggelse
verkar förutom dateringar från romersk järnålder, spänna från 700-talet till
1000-talet, kanske till och med 1100-talet (Ljungkvist och Frölund 2015). Det
verkar definitivt ske en omreglering av yngre järnålderns bebyggelse under
tidig medeltid eftersom de ovan nämnda gårdarna inte verkar finnas kvar in i
1200-talet. Rahmqvists hypotes om en uppsplittring av en enda stor
vikingatida kungsgård är därför i nuläget osannolik. Det verkar snarare som
att kronan ägde hela byn före donationen till kyrkan, men jorden verkar brukas
av ett antal mindre hushåll/gårdar, förutom en trolig stor kungsgård som vi
fortfarande inte har tydliga strukturer av. Vad vi ser under 1100-talet lutar
snarare åt dramatiska omregleringar av gårdsstrukturen i kungsgårdsområdet
snarare än en uppsplittring av en enda stor gård.
De gårdar som som under medeltidens senare del finns namngivna i västra
Gamla Uppsala är: Kungsgårdarna (två till fyra stycken), Backegården,
Prästgården, Klockaregården samt Lötgården som låg ensam, mer än 600
meter norr om de andra. Lite längre västerut låg Myrby som hade ett eget
bynamn men som både rumsligt och ägomässigt var relaterad till övriga byn.
I källor från 1500-talet går det för första gången att se administrativa skillnader
mellan Gamla Uppsalas västra och östra bebyggelse. Åren 1525 och 1529
förlänas delar av Gamla Uppsala till olika personer i kretsen runt Gustav Vasa.
Den östra delen förefaller benämnas ”Gamla Uppsala by” medan den västra
kallas ”Kungsbyn” (DMS 1986, s. 203, Rahmqvist 1986, s. 264). Den östra
byns gårdar skiljer sig i det kamerala materialet mycket från Kungsbyn.
Jordetalen, dvs. den skattegrundade beräkningen av deras avkastning, är
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mycket mindre. Gårdarna här var fler än i kungsbyn men ekonomiskt sett var
de mycket mindre sett till både produktion och areal. Gårdarna i östra byn var
egaliserade, dvs. alla hade samma beskattning vilket tyder på att jorden
fördelats jämnt mellan gårdarna av den eller de som ägde byn, dvs. kronan i
de eftermedeltida källorna. De skriftliga källorna ger emellertid ingen
närmare indikation på när egaliseringen skedde. Hur gårdarna i östra byn var
strukturerade under olika tider är något som nu utreds inom det s.k. OKBprojektet (Beronius Jörpeland 2017).

Människorna på gårdarna
Tidigare forskning kring kungsgårdsområdet har framfört hypotesen att
kungsgården hade en huvudgårdsekonomi fram till tidig medeltid, dvs. att det
fanns en stordrift med ett antal gårdar, kanske särskilt i östra delen av byn som
var direkt underställd kungsgårdens behov. Denna jord brukades av ofria eller
underställda landbor. Skriftliga källor från medeltid omtalar två samtida
huvudgårdar i Gamla Uppsala. Under 1200-tal innehar ärkebiskopen och
kyrkans domkapitel två olika gårdar (Rahmqvist 1986, DMS 1984). Under
1300-talet och efter domkyrkans förflyttning till dagens Uppsala, omnämns
inte längre ärkebiskopens gård och möjligen har den då återlämnats till kronan
(Göthberg et al. 2010). Istället omtalas kungliga fogdar och därigenom kan en
kunglig huvudgårdsbebyggelse sannolikt beläggas. Kungsgården har i så fall
fungerat som förvaltningscentrum för främst storbyn där landborna levde.
Domkapitlet behöll sin huvudgård med egna landbor i Gamla Uppsala fram
till reformationen.
Det finns en kontinuitet mellan yngre järnålderns stora kungsgård och
medeltida strukturer, såtillvida att landskapet i Gamla Uppsala präglats av att
vissa resursrika människor, präster, biskopar, fogdar och till och med kungar,
har haft andra behov än regelrätta självägande bönder. Majoriteten av de
boende har av allt att döma varit så kallade landbor som beskattats i ränta som
räknats i naturprodukter. Jordbruket var alltså den dominerande ekonomiska
basen. Inget i källorna tyder på att det var en särskilt diversifierad ekonomi,
men i nuläget är detta något vi inte vet mycket om. Invånarna i östra byn
förväntades antagligen producera så mycket spannmål som möjligt. Det
nämns inget i medeltida källor om hantverk, grönsaksodling, biodling, eller
odling av hampa och humle, dvs. praktiker som kan betraktas som
komplement till spannmål.
När det gäller den västra delen av Gamla Uppsala, där Kungsgården låg, är det
kanske mer sannolikt att jordbruksekonomin varierade både mellan de
kungligt och kyrkligt ägda gårdarna under olika faser av medeltiden. Här
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bodde under olika tider ärkebiskopar, munkar, kungliga fogdar och präster
men även landbor. Det är främst männen vi känner från de skriftliga källorna,
vilket betyder att den absoluta majoriteten av befolkningen saknas i de
medeltida breven. Hushållen bestod av kvinnor, män och barn i alla åldrar. I
offentliga sammanhang företräddes oftast hushållen av husfadern som inte
bara representerade kärnfamiljern utan även all inhyst arbetskraft (Svensson
& Bentz 2008). I detta spektrum av boende med olika sociala roller och status
varierade resursbehoven liksom intresset för vad som odlades och vilka djur
som skulle finnas på markerna. Här kan ha funnits alltifrån klosterträdgårdar
till vanliga spannmålsåkrar.
Under vendel- och vikingatid förekom olika former av hantverk på ett antal
gårdar, kanske särskilt omkring kungsgården. De rika och varierade fynden av
hantverksmaterial under vendel- och vikingatid står i stor kontrast till den låga
förekomsten av hantverksmaterial från medeltiden. Det pekar på att Gamla
Uppsala inte hade en lika framträdande ekonomisk roll under medeltiden,
vilket kan relateras till att alltmer handel och hantverk koncentrerades till
Östra Aros/Uppsala. Om Gamla Uppsalas ekonomi ständigt mer fokuserades
på jordbruks- och spannmålsproduktion påverkades antagligen populationen
eftersom specialisterna flyttade och att kringresande hantverkare istället åkte
till Östra Aros. Kanske kan vi därför diskutera en ruralisering av platsen
(Krause 2013, Kjellberg i tryck). Om ekonomin blivit mindre varierad under
medeltiden har också landskapet börjat utnyttjas på ett mindre varierat sätt.
Fast även om vissa personer kopplade till olika hantverk flyttade ska man inte
glömma bort att medeltidens Gamla Uppsala var en samlingsplats för en hel
del specialister under vissa perioder. Domkyrkobygget var en enorm
arbetsinsats som krävde många stenhuggare, murare och timmermän. Likaså
var tillbyggnaderna och valvslagningen av kyrkan under 1300- och 1400-talet,
liksom nybyggnationer av kungliga och kyrkliga gårdar arbeten som krävde
specialister. För ombyggnaden av kyrkan krävdes stora mängder tegel.
Antagligen är det också under denna tid man byggde den stora tegelugn som
1847 hittades i östhögen (Lindqvist 1936, s. 130f). Runt kyrkan finns det
sannolikt kvar många oupptäckta spår av arbeten kopplade till kyrkan, kyrkans
gårdar och kungsgårdar. Det kan vara fler tegelugnar, men också smedjor,
kalkbränningsgropar och klockgjutargropar.
En mycket spännande aspekt som ännu inte utretts närmare, är vilket avtryck
de första prästerna satte på Gamla Uppsalas landskap. Det första domkapitlet
i Gamla Uppsala var enligt källorna reguljärt, dvs. präster och munkar levde
tillsammans under klosterliknande former. Den första ärkebiskopen, som
insattes 1164, var en cisterciensermunk från Alvastra (Göthberg et al. 2010).
Vi vet fortfarande lite om vilka kunskaper och inspirationskällor dessa
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kyrkomän tog med sig till platsen när jordbruket skulle organiseras på
huvudgårdarna. Kanske kan det odlingssystem som beskrivs i Hallgrens text
under 1700-tal spåras tillbaka till medeltiden, eller t.o.m. tidigare såsom det
diskuterats i föregående kapitel.

Samlingsplats
Medeltidens Gamla Uppsala var inte endast en plats för boende och arbete
utan också en samlingsplats för stora skaror människor. Gamla Uppsala hade
under medeltid, liksom det diskuterats i föregående kapitel, flera olika sociala
roller; som bondby, som förvaltningsplats och tidvis som samlingsplats för
massor av människor och djur. Vid dessa tidpunkter behövdes stora ytor för
människor att bo på och betesmarker för deras djur som inte skulle konkurrera
med de lokala böndernas bete. Gamla Uppsalas funktion som samlingsplats
går med all sannolikhet tillbaka till järnåldern, men de första skriftliga bevisen
och beskrivningarna av Uppsalakulten och de judiciella samlingarna hör till
brytningsskedet mellan vikingatid och medeltid. Ett stort drama som målande
beskrivits av Snorre Sturluson äger rum under de sista åren av 900-talet, då
Torgny Lagman konfronterar kung Olof Skötkonung vid tinget i Gamla
Uppsala (Sturluson Nordiska kungasagor). Gamla Uppsala har sannolikt
behållit sin betydelse som samlingsplats för religiösa och värdsliga
sammanhang fram till åtminstone 1120-talet då platsen utropas till biskopssäte
(Sundqvist 2013). Senast under 1200-talet överflyttas tingsfunktionen till
Östra Aros (Dahlbäck 1986, 61ff). När den stora Distingsmarknaden flyttats
till Östra Aros är oklart men av logistiska skäl skedde detta kanske tidigare då
den bästa hamnplatsen låg vid åmynningen/Aros. När domkyrkan och
ärkesätet så småningom flyttade till Östra Aros under 1270-talet följde också
namnet Uppsala med.
Trots att domkyrkan flyttas och en ny kungsgård etableras i det nya Uppsala
under 1200-talet, lever vissa av Gamla Uppsalas centrala funktioner kvar
genom hela medeltiden. Uppsalakyrkan strävade efter att behålla sin betydelse
politiskt och ekonomiskt och upprättade en helgonkult kring kung Erik
Jedvardsson, numera känd som Erik den Helige, som mördades år 1160. Erik
begravdes först i Gamla Uppsala och därför kom platsen att behålla något av
sin forna glans och funktion som kultplats. Den 18e maj varje år firades
Eriksmäss under vilken helgonkungens reliker bars i procession mellan den
nya domkyrkan i Uppsala och hans tidigare gravplats. Även den världsliga
makten manifesterades långt fram i tiden genom namnet på den
symbolladdade Tingshögen, troligen en gravhög som någon gång omskapas
till en mötesplats (Ljungkvist 2013, s. 45). Tingshögens fortsatta betydelse
visas av att kung Gustav Vasa mellan 1523 och 1545 höll återkommande
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möten med allmänheten här, så kallade ”burspråk”, under just Eriksmäss
(Sundqvist 2002; Ågren 2009). Dessutom ska man komma ihåg att långt ifrån
alla sammankomster under medeltiden inte dokumenterats skriftligt. Det är
mycket möjligt eller till och med sannolikt att offentliga möten ägt rum i
Gamla Uppsala under hela medeltiden.
Hur de återkommande stora ansamlingarna av människor påverkade
invånarna, landskapet, betesmarkerna och naturen i Gamla Uppsala är något
som inte diskuterats i tidigare forskning då intresset främst varit inriktat på
människors sociala, ekonomiska och politiska ageranden. En viktig utmaning
för vår förståelse av såväl jordbrukets som centralplatsens landskap, är att i
detalj utreda hur landskapet utanför bebyggelsen organiserades och
utnyttjades för att hysa stora grupper av människor och djur. Här ger de
historiska kartorna inte några tillfredsställande svar. Under 1600-talet är
Gamla Uppsala bys marker helt anpassade till en jordbruksproducerande bys
behov (se Hallgren Kapitel 7). På kartorna finns det inga tydliga utritade ytor
som anger t.ex. offentliga rum eller betesmarker för hästar till större grupper
av tillresta. Under 1100-talet, då både ärkebiskopssättet inrättas i Gamla
Uppsala och staden Östra Aros börjar växa fram, påbörjas en utdragen
omvandling av markägandet mellan Gamla Uppsala och staden. 1600-talets
kartor rymmer mycket information för att uttolka möjliga äldre
ägoförhållanden men det måste också påpekas att de historiska kartorna är
resultatet av en mängd ägoskiften och omorganiseringar under hela
medeltiden och inte minst reformationen då både kyrkans huvudgårdar och
kronans huvudgård monterades ner.

Relationen Gamla och ”Nya Uppsala”
Vi bör i framtiden diskutera mer hur den östra delen av Uppsala stad en gång
hängde ihop med Gamla Uppsala. Vissa av byns betesmarker sträckte sig
ännu under 1700-talet fram till vad som idag är Fyrishov, Tuna Backar och
stadsdelen Svartbäcken (se Hallgren, figur 6). En källa av särskilt intresse är
en analnotis från 1243 där kung Erik Eriksson och drottning Katarina uppges
fira sitt bröllop in Førisæng (DMS 1984, s. 215f). Förisäng har antagits vara
platsen och namnet för en medeltida kungsgård i Östra Aros (Ferm 1986).
Senare brev ger ledtrådar till platsens placering. År 1310 testamenteras
jordstycken i Förisäng som ”liggande nära S:t Pers kyrka” och 1346
testamenteras ett fjäll i Förisäng till Trefaldighetskyrkans prästbord som
beskrivs ligga vid ”vägen från staden till Gamla Uppsala”. Vidare framgår av
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Figur 1. Gamla Uppsala by år 1640 (från Rahmqvist 1986, figur 80)

ett brev daterat 1358, att kung Erik Magnusson vill behålla sin gamla rätt till
den ”gresbullæ”, dvs. avgift för bete, som han har i Förisäng. Avgiften skall
ges till hans förvaltare i Gamla Uppsala. Förisäng verkar därmed vara det
gamla namnet på hela den låglänta marken utmed Fyrisån och ned till sjön
Föret (Dms 1984, s. 215). Om delar av marken låg vid vägen mot Gamla
Uppsala, är det mycket troligt att den gränsade till den stora betesmark som
kallades Löten (figur 1, samt Hallgren denna volym Kapitel 7, figur 6). Det
verkar därmed som att kungar tidigt hade ägointressen i marken söder om
Gamla Uppsala, dvs. där Östra Aros etablerades.
Att Östra Aros vuxit fram på mark som tillhört kronan har varit den rådande
uppfattningen under en längre tid. De direkta källorna för detta är
förhållandevis sena och huvudsakligen bygger resonemanget på
markdonationer i samband med domkyrkoflytten under 1270-tal till staden
(Ferm 1986:45f). Redan de isländska sagorna omtalar platsen vid åmynningen
som Uppsala-kungarnas hamn och ankomstplats för resenärer till Gamla
Uppsala då Fyrisån inte varit segelbar längre norrut än dagens Ulva kvarn
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redan under folkvandringstid (Gräslund 1993, s. 185f). Det finns också få spår
av en tidig bebyggelse påträffad vid arkeologiska undersökningar i kvarteret
Rådhuset, invid nuvarande Gamla Torget i Uppsala, men som föregår den
senare stadens etableringsskede (Beronius-Jörpeland et. al 2000, s. 20f).
Vidare indikerar troliga gravhögar och runstenar, samt stora mängder vapen
från tidig till sen vikingatid och människooffer i Fyrisån på mycket aktiviteter
före grundandet av staden Aros (Ljungkvist 2006, Zachrisson 2013;
Fredengren 2016).
Om ovanstående teori visar sig vara korrekt, hängde åmynningsområdet, den
framväxande staden och det stora centrat i Gamla Uppsala samman i en
maktsfär som inbegrep ägandet av mark, kontrollen av kommunikationsleder,

Figur 2. Allmänna vägar, vattendrag, vadställen baserat på historiska kartor från
1640 eller 1690 samt andra uppgifter (Beronius et al 2011, figur 10).
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religiösa funktioner och något så basalt som att hysa många besökares betande
djur. Besökarna som steg iland vid åmynningen befann sig då på kunglig mark
som sträckte sig från åmynningen och sjön Föret till Gamla Uppsala. En vidare
fråga är om denna kungliga mark ursprungligen varit direkt knuten till
centralplatsen i Gamla Uppsala före medeltiden. En faktor som kanske stärker
denna teori är de många vikingatida vapen och människokranier som hittats i
Fyrisån, strax nedanför Islandsfallet och ganska nära såväl läget för
medeltidens kungsgård på Förisängen (Ljungkvist 2006; Fredengren 2015). I
så fall har vi redan under vikingatid ett omfattande offentligt område, ända
från åmynningen, som är förbundet både rituellt och ägomässigt med Gamla
Uppsala (se även Zachrisson 2013).

Fysisk landskapsomvälvning
I föregående kapitel berördes hur hela det fysiska landskapet i Gamla Uppsala
stöptes om när jord och sten grävdes och flyttades för att bygga de stora
monumenten. Denna process fortsatte under tidig medeltid. Den romanska
kyrkan krävde stora mängder sten som antingen fick brytas från höjderna i
närområdet eller plockas från äldre konstruktioner. För domkyrkobygget har
troligen ett antal äldre strukturer som röjningsrösen, gravar och runstenar
plockats bort i jakten på lämpliga byggnadsmaterial. I Gamla Uppsala finns
det antagligen inte en enda synlig sten som inte har blivit flyttad minst gång.
Vad gäller råmaterial i form av jord i olika fraktioner, var Uppsalaåsen den
mest eftertraktade täkten i historisk tid. Idag är det svårt att föreställa sig hur
åsen en gång såg ut eftersom stora delar grävts bort, i synnerhet sedan 1800talet. Det betyder att områdets topografi, särskilt utmed Fyrisåns dalgång, är
kraftigt förändrad.
Dikesgrävning utgör ett annat exempel på förändring och manipulation av
hydrologiska förhållanden. De äldsta dikena i Gamla Uppsala kan, som
diskuterats i föregående kapitel, höra till 700-talet. Då rör det sig emellertid
om diken på eller mellan gårdar, eller mellan ytor på gårdstun. Om vissa delar
av åkermarken börjat dikas ut redan under vikingatid har dessa i så fall senare
grävts om och gjorts djupare. Utdikningen är en av de historiska markingrepp
som påverkat landskapet mest. Den mest omfattande började under 1700-talet
(se Hallgren Kapitel 7), men den påbörjades tidigare. Dikesgrävning i syfte att
dränera åkermark anses allmänt vara en av de mest betydande tekniska
förändringarna i det medeltida jordbruket. Den brukar sättas i samband med
den järnskodda spadens intåg i östra Mellansverige (se diskussion ovan),
vilket anses ske senast under 1200-talet (Myrdal 1999, s. 42-50). Även om vi
inte vet när utdikningen i åkermarken började, så har den kommit en bit på
vägen när vi kan följa den från tidigt 1600-tal (se Hallgren Kapitel 7 figur 4).
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Arkeologiska undersökningar i kombination med kartmaterial och topografisk
information indikerar att dagens åkermark var lite mer kuperad och våtare
under järnåldern. Idag kan man få en glimt av äldre förhållanden under
vårsmältningen och tjällossningen då vissa ytor håller en vattenspegel under
några veckor. Dessa sänkor i landskapet har genom århundradena blivit
grundare då plöjningen medförat att jord från högre nivåer sakta eroderat ner
i sänkorna och utjämnat höjdskillnaderna. Höjdskillnaderna är viktiga
eftersom ganska små nivåskillnader varit avgörande för om ytor lämpat sig för
bebyggelse eller inte. På grundval av ortofoton, georadarbilder och även
arkeologiska undersökningar, går det att urskilja flera bäckar och sänkor som
genomkorsade byns åkrar men som idag kulverterats. Innan utdikningen
kunde de utgöra naturliga gränser i landskapet och en sänka/bäck som
lokaliserades 1996 verkar ha utgjort gräns mellan två gårdar (Ljungkvist och
Hulth 2000).

Medeltidens vilda djur och växtliv
Under medeltiden resulterade landhöjningen och utdikningar, tillsammans
med allt färre sänkor, i att landskapet blev allt torrare. Detta har medfört en
stor minskning av fåglar, amfibier, reptiler och en mängd insekter och växter
som kräver vatten för att trivas och fortplanta sig. Det finns i princip inget
levande minne av det äldre, blötare landskapet. Det sterila och torrare
åkerlandskapet betraktas idag som något helt normalt.
Den största medeltida landskapsförändringen i Uppsalaområdet som helhet
består i att den stora sjön Föret, dvs. ungefär det område som i dag kallas
Kungsängen, gick från att vara en medelstor sjö till sankäng och betesmark.
Detta påverkade fisket, fågellivet och floran kraftigt då en hel sjö kopplad till
Mälaren försvann. Det finns fortfarande kvar en liten vattenspegel som kallas
Övre Föret. Ytmässigt är det högst någon procent av den ursprungliga sjön,
men ändå klassas den fortfarande som en av Upplands bästa fågellokaler 8. Om
vår teori om att den kungliga domänen i Gamla Uppsala i princip sträckte sig
fram till sjön Föret, betyder det att området hade en grund slättsjö, som likt
exempelvis Tåkern och den mer närliggande Hjälstaviken, var en näringsrik
slättsjö och en fantastisk fågellokal. Det har i sin tur satt avtryck på fågellivet
och människors liv i Gamla Uppsala.
Den största vattenspegeln i själva Gamla Uppsala var det som idag kallas
Myrby träsk som tidigare var en grund sjö som nu är helt torrlagd (med
undantag av några veckor under vissa tidiga vårar). Paleoekologiska
8 Se http://uof.nu/fagellokaler-2/ovre-foret/#fagellivet
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undersökningar visar att det var ett mycket näringsrikt vattendrag som kunde
hysa myriader av olika insektsarter, fuktälskande växter, amfibier och fåglar.
Utdikningen av träsket, som utfördes på 1800-talet, ledde till att många arter
försvann eller minskade i området. Utdikningen av träsket och åkermarken
bidrog sannolikt till att grundvattennivån i hela området sänktes, vilket även
påverkade andra vattendrag.
Generellt sett vet vi att förekomsten av fält- skogs- och sjöfågel idag är mycket
mindre i Uppsalaområdet än under 1800-talet. Rutger Sernander (1940)
dokumenterade en nedgång av fågellivet redan under tidigt 1900-tal och den
har sedan förstärkts kraftigt av det moderna jordbruket och
kemikalieanvändningen. Som diskuteras i kapitel 2 har biotoperna för fältfågel
minskat dramatiskt genom att betesmarkerna försvunnit. Det har medfört en
nedgång för arter som lärkor men även resulterat i att rovfåglar har fått mindre
föda.
En landskapsförändring som är karakteristisk för medeltiden och som också
påverkat flora och fauna vid vattendrag, är etableringen av kvarnar. Mellan
Gamla Uppsala och åmynningen finns fyra medeltida vattenkvarnar
dokumenterade 9. Dessa kvarnar gjorde dels att det inte gick att använda ån
som trafikled längre, dels att en rad fiskarter inte kunde vandra obehindrat
uppför ån och att andra fiskar hindrades från att röra sig upp och ner i
åsystemet. Historiska källor beskriver Fyrisån som ett dåligt fiskevatten
(Hallgren, denna volym). Detta är en situation som verkar vara aktuell än idag
eftersom det är få personer som fiskar uppströms Islandsfallet i Uppsala och
fiskeinventeringarna visar på att mängden traditionell matfisk i dessa vatten
är mycket låg (Persson et al. 2014).

Sammanfattning
Medeltiden är en ur flera perspektiv mycket utdragen mellanperiod i både
Gamla Uppsalas och Uppsalatraktens landskaps- och miljöhistoria. Det är en
period då vikingatidens och medeltidens bebyggelse- och jordbruksstrukturer
till stora delar lever vidare, men också en tid av förändring då grunden för
landskapet på 1600-talets kartor skapas. Politiska och ekonomiska beslut är
något som påverkar dagens miljöer och samma sak gällde under medeltiden
då Gamla Uppsala genomgår en rad stora förändringar och en alltmer
resurskrävande stad växer upp som granne. Under medeltid fanns fortfarande
förutsättningar för djur knutna till ängs- och våtmarker. Sjön Föret var ganska
9
Akademikvarnen, Gesvad, Ulva och Gamla Uppsala kvarn vid Lötgården (DMS 1984, s.
184, 201, 203, 302f; DMS 1982, s. 49f, 72)
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stor och utgjorde en slättsjö med flera drag gemensamma med t.ex.
Hjälstaviken och Tåkern. Dessutom var de flacka betesängarna utmed Fyrisån
och Föret troligen mycket större, vilket i sin tur skapade förutsättningar för
betydligt större mängder insekter och häckningsplatser för fältfågel. Men detta
är också en tid då inte bara nya monument skapas i form av
domkyrkoprojektet. Åker, äng och våtmarker regleras allt mer och kanske kan
de påbörjade medeltida utdikningarna ses som grunden för det problemfyllda
jordbruk som framträder under 1700-talet. Dessutom genomgår området
förändringar som ingen människa kunde påverka. Landet höjde sig och
områdets stora sjö Föret grundades upp. Den sista resten av bronsålderns
skärgård försvann och då kvarnar etablerades i åarna försvårades förbindelsen
till Östersjön för såväl djur som växter och människor. Det är under
medeltiden som Gamla Uppsala tar sista steget från att ligga i Östersjöns
innersta del till att bli ett slättområde i inlandet.

Referenser
Beronius Jörpeland, L., Lindeblad, K., Lind, M. (2000). Projekt
uppdragsarkeologi. Vid Fyrisån – arkeologi i Östra Aros.
Riksantikvarieämbetet, kunskapsavdelningen rapport 2000:1. Stockholm.
Dahlbäck, G. (1977). Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn
till perioden 1344– 1527. Stockholm.
Dahlbäck, G., (1986). En stad i staden. Om domkyrkans ekonomiska
betydelse för Uppsala under senmedeltiden. I: Cnattingius, N., Nevéus, T.
(red) Från Östra Aros till Uppsala, 171–190. Uppsala, Riksantikvarieämbetet.
DMS (1982). Det medeltida Sverige. Uppland. Tiundaland 1:3. Bälinge,
Norunda, Rasbo. Ferm, O, Rahmqvist, S, Westin, G. Stockholm,
Riksantikvarieämbetet.
DMS (1982). Det medeltida Sverige. Uppland. Tiundaland 1:2. Ulleråker,
Vaksala, Uppsala stad. Dahlbäck, G. Ferm, O. Ramqvist, S. Stockholm,
Riksantikvarieämbetet.
Ferm, O. (1986). Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala under tidig medeltid.
I: Cnattingius, N., Nevéus, T. (red) Från Östra Aros till Uppsala, 42–77.
Uppsala, Riksantikvarieämbetet.
Fredengren, C. (2015). Water politics: wet deposition of human and animal
remains in Uppland, Sweden Fornvännen 2015:3, 161-183.
Gräslund, B. (1993). Folkvandringstidens Uppsala. I: Årsboken Uppland,
Kärnhuset i Riksäpplet, 173-208. Uppsala, Upplandsmuseet.
128

Göthberg, H, Lovén, C., Dahlbäck, G. (2010). Domkyrkan i Gamla Uppsala.
I: Bengtsson H (red). Uppsala domkyrka II. Domkyrkan i gamla Uppsala.
Nuvarande domkyrkans omgivningar, 11–64. Uppsala, Upplandsmuseet.
Kjellberg, J. (In print). There are two sides to a coin – towards a (r)urbanized
outland? Forthcoming I: Gustin, Hansson, Roslund, Wienberg (reds). Mellan
slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman. Lund, Lund universitet.
Krause, M. (2013). The ruralization of the world. Public culture 25:2.
Lindqvist, S. (1936). Uppsala högar och Ottarshögen. Stockholm, KVHAA.
Ljungkvist 2006 En hiar atti rikR. Om elit struktur och ekonomi kring Uppsala
och Mälaren under yngre järnålder. Uppsala, Uppsala Universitet.
Ljungkvist, J., (2013), Monumentaliseringen av Gamla Uppsala. I:
Ljungkvist, J., Sundqvist, O., Vikstrand, S. (reds). Gamla Uppsala i ny
belysning, 33–68. Uppsala, Swedish Science Press.
Ljungkvist, J., Hulth, H. (2000). RAÄ 285, RAÄ 285, Norra Gärdet. I maktens
närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala. Uppsala, SAU.
Ljungkvist, J. Frölund, S. (2015). Gamla Uppsala - the emergence of a centre
and a magnate complex. Journal of Archaeology and Ancient History 16.
Ljungkvist, J., Kjellberg, J (manus). Monuments and history making – the
creation and destruction of Gamla Uppsala monuments in the Medieval
period. Uppsala, Uppsala Universitet.
Myrdal, J (red.) (1999). Det svenska jordbrukets historia. [Bd 2], Jordbruket
under feodalismen: 1000-1700. Stockholm, Natur och kultur/LT.
Persson, J, Ragnarsson Stabo, H., Remén Loreth, T., Johansson, G., Larsson,
A. (2014). Fyrisåns vattenförbundrapport 2014/4. Fiskundersökningar i
Fyrisån
samt
aspmärkningsstudiei
Funboån
2013.
Uppsala,
Upplandsstiftelsen.
Rahmqvist, S., (1986). Gamla Uppsala by–Upplands största. I: Cnattingius,
N., Nevéus, T. (reds). Från Östra Aros till Uppsala, 254–271. Uppsala,
Riksantikvarieämbetet.
Sturluson, S. (1991-1993) Nordiska kungasagor 1-3. Övers: K G Johanson.
Stockholm, Fabel.
Sundqvist, O., 2000. Freyr’s offspring. Rulers and religion in ancient Svea
society. Uppsala; Uppsala Universitet.

129

Zachrisson, T., (2013). Gamla Uppsala – på nytt. Ljungkvist, J., Sundqvist,
O., Vikstrand, S. (reds).. Gamla Uppsala i ny belysning, 161–205. Uppsala,
Swedish Science Press.
Ågren, H. (2009). Gustav Vasa, St Erik, and Old Uppsala. The political impact
of old religious symbols in reformation era Sweden. I: Ågren, H., Michelsson,
E., Sundqvist, O. (reds) Royalties and sanctuaries. Religious and historical
symbols in the context of cultural change in Sweden and England c. 10001600, 36–76. Gävle, Gävle universitet.

130

131

7. Ett hävdat landskap
Karin Hallgren

L

andskapet har genomgått stora förändringar de senaste århundradena,
och alldeles särskilt de senaste 150 åren. Till de mest uppenbara hör
stadens expansion och utbyggnaden av infrastruktur, men det handlar
också om en omfattande förvandling av odlingslandskapet i takt med
att det har kommit nya jordbruksmetoder. De tidigare stora arealerna av
naturliga fodermarker, som ängsmarker och betade utmarker, har ersatts av
bland annat åkermark och produktionsskog, och idag återstår bara en spillra
av tidigare, traditionellt brukade (hävdade) arealer. Utvecklingen har förändrat
landskapets biologiska innehåll, och med krympande och allt mer utspridda
områden med traditionell markanvändning, får växt- och djurpopulationerna,
som är knutna till dessa miljöer, allt svårare att fortleva och att sprida sig till
andra, liknande områden (Eriksson et al. 2002). Många arter kan visserligen
finnas kvar som kvarlevor från tidigare traditionell hävd under relativt lång tid
sedan hävden har upphört, men utan möjligheter att överleva på sikt
(Gustavsson 2007; Dahlström, Cousins och Eriksson 2006). Överlevnaden av
dessa unika och hotade arter är en viktig fråga för både naturvården och
kulturvården.
För att tolka det historiska landskapets utformning och användning, ger de
äldre lantmäterikartorna ge en historisk förankring och en empirisk bas (Tollin
1991; Cserhalmi 1998). Eftersom hävdregimen formade artsammansättningen, kan kartornas uppgifter vara en viktig nyckel för att förstå
landskapets biologiska innehåll. Med kunskap om markanvändningen får
landskapsvården också indikationer på hur marken bör skötas för att
upprätthålla de biologiska värdena. I den här texten görs därför en
sammanställning av historiska data kring markanvändningen och det
biologiska innehållet kring Gamla Uppsala. Beskrivningen behandlar olika
miljöer i landskapsrummet; åkergärden, ängar, skogs- och betesmarker,
tomter, täppor vattendrag och täkter. Förutom Gamla Uppsala by (även kallad
Storbyn och Kyrkbyn) berörs Prästgården, Kungsgårdarna, Backgården,
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Lötgården och Klockargården, liksom till viss del Myrby. Även om fokus
ligger på området för ovanstående byar och gårdar, har information även
hämtats från andra delar av socknen och även, i vissa fall, angränsande
socknar. Det är rimligt att förutsätta att förhållandena var likartade i området.
Förutom de historiska kartorna används bland annat byordningar från mitten
av 1700-talet och protokoll från Linnés herbationer, det vill säga de
växtvandringar som Linné gjorde tillsammans med sina studenter.

Om historiska kartor för att undersöka det biologiska innehållet
Den här beskrivningen utgår främst från kartor som är storskaliga, det vill säga
de har skalan 1:8 000 eller en högre grad av inzoomning, ofta rör det sig om
kartor över enkilda byar eller gårdar. De flesta storskaliga historiska kartorna
ger information om areal och utbredning av olika markslag. I varierande grad
och beroende på kartornas syfte, kan de också ge beskrivningar av markernas
kvalitet och biologiska innehåll. En ängsmark kan till exempel karakteriseras
som tuvig och mossbelupen eller som beväxt med ljung och enbuskar. Ibland
har lantmätarna gjort noteringar om trädslagen, framförallt om sådana som var
särskilt ekonomiskt viktiga, som ek och tall (se t.ex. Vestbö-Franzén 2004, s.
194 ff). De kunde också ge en fingervisning om såväl trädtäckningen som
dimensionen på träden. Uppgifter om att det fanns skog till timmer ska
förmodligen tolkas som att det fanns stora träd, om det bara fanns skog till ved
och gärdsel var dimensionerna sannolikt klenare, och träden kan ha stått glest
(Dahlström 2006, s. 181 ff). Om det saknas uppgifter i kartorna om att det
fanns träd, behöver det ändå inte betyda att det var skoglöst, för det var långt
ifrån regel att lantmätaren noterade ifall marken var trädbevuxen (se t.ex.
Lannér 2007, Slotte 2000, s. 153).
Det finns gott om storskaliga kartor från trakten kring Gamla Uppsala, men
flera är svårtillgängliga. Delvis beror det på felaktigheter i lantmäterimyndighetens arkiv. I vissa fall har karttext och kartbild hamnat på olika plats,
vissa årtal har blivit fel, och det förekommer också att kartbilden har lagts in i
akter som rör andra byar i socknen. 10 Arkiveringens tillkortakommanden kan
kanske förklara varför tidigare djupgående kartstudier av Gamla Uppsala by

10

Kartan som visar storskiftet över tomten till Gamla Uppsala by som utfördes 1763 har fått
årtalet 1701 (03-gam-17), medan texten ligger i storskiftesakten över byns inägomark från
1759 (03-gam-35); beskrivningen till storskifteskartan över Gamla Uppsala by från 1773
(B22-28:4 och 03-gam-73) ligger tillsammans med en karta över Galgvreten från 1793 (03gam-72); kartan över prästgården, Kungsgården, Backgården och Lötgården från 1701 ligger
under Bredåkers by, tillsammans med storskifteskartan över Bredåker från 1764 (03-gam-39);
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Figur 1. Kartan visar placeringen av de två Kungsgårdarna, Backgården, Prästgården,
Klockargården och Gamla Uppsala by/Storbyn år 1640. Klockargården flyttades senare till
ett nytt läge invid Östhögen, markerat med Kl på kartan. Lötgården låg cirka 1 kilometer
norr om kyrkan, invid Fyrisån, och Myrby cirka 500 meter åt väster, se figur 5.

inte har använt allt tillgängligt kartmaterial. Den bild som presenteras här är
därför mer fullständig än tidigare analyser baserade på historiska kartor.

Gamla Uppsalas befolkning från 1600-tal till idag
Graden av landskapsutnyttjandet i ett område hänger till stor del samman med
befolkningens storlek, så frågan är hur många som har bott i området från
1600-talet fram till idag. Under 1600-talet var befolkningsmängden relativt
oförändrad i Gamla Uppsala socken (figur 2). 11 Perioder av måttliga
befolkningsökningar växlade med tider av stagnation. Vid den här tiden vet vi
att det var svåra tider i Gamla Uppsala. År 1640 låg de båda kungsgårdarna
öde, liksom tre av de tolv gårdarna i Gamla Uppsala by (Erikson och Lundgren
en karta över Galgvreten från 1730 har fått årtalet 1641 (03-gam-10); kartan över Galgvreten
från 1641 har rubriken Backgården 1641 på försättsbladet (03-gam-11).
11
Information om befolkningsmängd är hämtad från mantalslängder (1642-1819), en
husförhörslängd (1861), Bidrag till Sveriges officiella statistik, tabell 1, s. 8 (1880), Sveriges
bebyggelse, Uppsala län, s. 236 (1925-1946) och Svensk Uppslagsbok 1947-1955 (1948).
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Tabell 1. Mantalssatta och bebodda brukningsenheter i området kring Gamla
Uppsala.
Myrby

Lötgården

Prästgården
/ Pastor

Backgården

Ca 1550
(DMS)

4

-

2 (mtl)

1

1640 (karta)

4

1

1

1

1642 (ml)

2

1

1

1

1643 (ml)

2

1

1

1

1680 (ml)

3

1

0 (i Upps.)

1

1712 (ml)
1720 (ml)
1730 (ml)
1741 (ml)
1774 (ml)
1800 (ml)

3
3
3
3
5
4

0 (i Upps.)
1
1
1
1
2

1820 (ml)

3

1
1
1
1
2
4
0 (andra
bruk.)

2

Kungsgården

Gamla
Uppsala by

4

12

1
1
1
1
2
2

0 (2
öde)
0 (2
öde)
0 (i
Upps.)
2
3
4
5
7
6

10 (1 öde, 1
Upps.)
12
11
14
16
21
19

2

5

22

9 (3 öde)
9
11 (1 öde)

Här ingår inte hushåll som inte brukade någon jord eller enheter där brukaren var
skriven på en annan gård, i en annan by eller inne i Uppsala. Prästgården
brukades av bönder från slutet av 1700-talet. (DMS= Det medeltida Sverige,
karta= Gamla Uppsala 1640-1641, 03-gam-9, ml= mantalslängd).

2011, s. 47ff). 12 Från slutet av 1600-talet fram till andra hälften av 1700-talet
skedde däremot mer än en fördubbling av befolkningen i socknen, från drygt
200 till drygt 500 mantalsskrivna personer (tabell 1). Härefter stagnerade, eller
till och med minskade, befolkningsantalet ända fram till ett stycke in på 1800talet. Under andra hälften av 1800-talet ökade befolkningen igen, men den
stora befolkningstillväxten kom på 1900-talet i och med framväxten av nya
bostadsområden, bland annat i Gamla Uppsala, Tunaberg och Nyby (Carlsson
1948, s. 236). Invånarantalet nådde drygt 10 000 år 1966 (SCB 1967), och var
närmare 20 000 år 2013 (SCB, Folkmängd per församling 2013-12-21). I
mitten av 1900-talet var fortfarande omkring 700 personer bosatta på aktiva

12

Gamla Uppsala 1640-1641, 03-gam-9.
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jordbruk inom socknen (Carlsson 1948, s. 234), idag (2014) finns 28 aktiva
jordbruk, flertalet i den norra delen 13.

Befolkningsmängd i Gamla Uppsala socken
2500
2000
1500
1000
500
0
1600

1650

1700

1750

1800

Bara mantalsskrivna

1850

1900

1950

2000

Hela befolkningen

Figur 2. Befolkningsmängden i hela Gamla Uppsala socken från 1642 till mitten av
1900-talet. Blå linje motsvarar de som var mantalsskrivna i socknen (indivder
under15 och över 63 år saknas). Röd linje motsvarar hela befolkningen 14 (see
fotnot 14 för referenser)

Åkergärden
Från 1600-talet fram till idag har omgivningarna kring Gamla Uppsala
dominerats av åkermark, men åkrarnas utseende och biologiska innehåll har
förändrats. Jag kommer här att diskutera åkergärdenas förändring i olika
tidsavsnitt.
1600- och 1700-talen
Åkergärdena, som hörde till Gamla Uppsala by, sträckte sig under 1600- och
1700-talet ända in mot Fyrisån och utmed stora delar av vattendraget Samnan,
totalt cirka 1 300 meter från bytomten mot norr och sydost. Området avviker
därmed från den vanliga bilden i trakten vid den här tiden, den mark som låg
13

Karin Bengtsson-Sjörs, Jordbruksenheten, Länsstyrelsen Uppsala län, personlig
kommunikation 2014-09-09.
14
Uppgifterna är hämtade från mantalslängder (1642-1819), en husförhörslängd (1861),
Bidrag till Sveriges officiella statistik, tabell 1, s. 8 (1880), Sveriges bebyggelse, Uppsala
län, s. 236 (1925-1946) och Svensk Uppslagsbok 1947-1955 (1948).
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nära ett vattendrag användes ofta som ängsmark. Arkeologen Hans Götberg
föreslår att åkerarealen utökades vid en kraftig uppodling under 1400- och
1500-talen, då bland annat åkern närmast vattendraget Samnan kan ha odlats
upp (Göthberg 2011, s. 27).
Kartor från 1640 berättar att åkern kring Gamla Uppsala var indelad i fyra
större åkergärden. Gärdet i nordväst kallas i kartorna för Norra gärdet, i
nordost låg ett gärde som kallades Norra respektive Östra gärdet i olika
kartor, 15 i sydväst låg Lilla gärdet och i sydost Stora gärdet (figur 3). Närmare
2 kilometer sydost om bebyggelsen låg en mindre åkeryta kallad Galgvreten.
Bebyggelseenheterna i området hade olika stort innehav i gärdena. År 1640
brukade Gamla Uppsala by åker i det nordöstra gärdet samt i Lilla och Stora
gärdet. Gamla Uppsala by hade också del i Galgvreten tillsammans med
Uppsala stad. Lötgården brukade åkern i de två nordliga gärdena, vilket
mestadels gällde även för Kungsgårdarna och Backgården, men dessa hade
också några tegar i Lilla gärdet i sydväst. Prästgården hade del i alla fyra
gärdena, medan Klockargården hade sin åker separat från de övriga inom
ängsmarken på andra sidan Fyrisån. 16
Åkern brukades i tvåsäde, det vill säga hälften av arealen trädades varje år. De
trädade gärdena fungerade som betesytor för kreaturen. Norra gärdet i
nordväst odlades och trädades samma år som Stora gärdet, medan gärdet i
nordost låg i samma årgång som Lilla gärdet. Men all åker inom sädesgärdena
brukades inte. Enligt kartan från 1640 innehöll Stora gärdet både brukad och
obrukad åker. På kartbilden redovisas några åkerytor i den östra delen av Stora
gärdet som lindor, det vill säga som gräsbevuxen, igenlagd åker, och det fanns
också lindor i den östra delen av det nordöstra gärdet. För några av lindorna
finns anteckningar om att de var tjänliga till åker, men tydligen hade de ändå
lämnats obrukade. Även 1690 var stora ytor obrukade, i stort sett samma som
vid den tidigare karteringen. Den obrukade åkern förklaras i kartakten med en
brist på dragare, som i sin tur ska ha berott på att tillgången till hö var dålig. I
karttexten sägs också att åkern inte var tillräckligt bördig, och att den bar ”intet
giärna sädh utan willsinapp”, det vill säga åkersenap. 17
Lindorna låg i den bortre delen av gärdena. De stora avstånden till tomten och
gödselstacken kan ha inneburit att de här delarna av åkern inte kom att gödslas
i samma utsträckning som mer bebyggelsenära åker, och det skulle kunna för15

Det kallas för Norra gärdet på kartor över Gamla Uppsala by, och för Östra gärdet på kartor
över Kungsgårdarna, Prästgården, Backgården och Lötgården.
16
På 1701 års karta redovisades denna som ängsmark (Prästgården 1701, B22-25:1), för att
återigen redovisas som åker 1790 (Hemringe (Faxan) 1790, B22-12:3).
17
Gamla Uppsala by A18:122-23, 1690.
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Figur 3. Gamla Uppsalas åkergärden enligt den äldre geometriska kartan från
1640. A5:78-80. Källa: Lantmäteriet

klara att bördigheten inte var lika stor. Även Galgvreten var delvis obrukad,
åtminstone 1730, delar av åkern låg då i vad som kallades ”Wallgroda”.
Eftersom det var ett mödosamt arbete att ta upp en åker som hade legat i linda
länge, värderades dessa delar inte lika högt som den brukade åkern. 18
Även andra byar i Gamla Uppsala socken, bland annat Fullerö och Lälunda,
hade stora, obrukade åkerarealer enligt de historiska kartorna. 19 Från Ensta,
norr om Gamla Uppsala, berättas om sämre delar av åkern, som efter att de
hade burt säd tre gånger i samma tvåsädesrytm som resten av åkergärdet, lades
i träda uner tre år. 20 Tydligen fanns det varianter av tvåsädet som kunde
tillämpas när det var ont om gödsel.
Bristen på gödsel i trakten av Gamla Uppsala, framgår i en notering från slutet
av 1700-talet av lantbruksreformatorn Anders Gustaf Barchaeus. Vid hans
besök i Nyby, söder om Gamla Uppsala by, konstaterade han att den knappa
gödseln bara räckte till täppor och trädgårdar, medan ”gödning på åkern veta
ingendera utav” (Utterstöm 1957, s. 78). 21

18

Gamla Uppsala by B22-28:1 1730 (kartan) och A23:65-66 1730 (texten).
Fullerö 1720, B22-9:1; Lälunda 1709, B22-20:1.
20
Ensta 1725, B22-8:1.
21
Se not till Barchaeus reseanteckningar, s. 34, p. 203 och s. 36 UUB.
19
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Precis som de flesta andra byar i trakten hade Gamla Uppsala brist på
betesmarker, och därför var trädesgärdet en nödvändig betesresurs. Från
Husby och Stjärna norr om Gamla Uppsala, sägs att den enda betesmark de
hade var det skarpa eller släta trädesgärdet, och i Bredåker fanns utöver betet
på trädan bara lite efterbete på ängen Faxan. 22 Även svinen fick föda sig på
trädesgärdet. Av en byordning från Gamla Uppsala från 1762 framgår att
svinen inte behövde vara ringade, utan att bökandet på åkern sågs som något
positivt (Ehn 1982, s. 476).
De lindor som fanns i åkergärdet blev betade av kreaturen under trädesåret och
skördades till hö under de år då åkern låg i säde, det vill säga när den var
bevuxen med spannmål. I undantagsfall, och om det hade godkänts av
byborna, kunde betesdjuren också få tillgång till lindorna i sädesgärdet (Ehn
1982, s. 476). 23 Härutöver tilläts kreaturen beta av den växande rågen, under
både hösten, vintern och våren (Ehn 1982, s. 475).
Bönder i östra Mellansverige dikade sannolikt sina åkrar redan på 1100- och
1200-talen, men det är troligt att dikandet fick en ökad omfattning under 1500talet (Myrdal och Söderberg 1991, s. 347ff). Kartorna över Gamla Uppsala
från 1640 och 1690, redovisar en del diken, men dessa är korta och främst
belägna i utkanten av åkermarken, mot betesmarken Löten i sydväst och mot
Byängen och vattendraget Samnan i nordost. Kanske var dikningen mer
utbredd än vad som framgår av de här äldsta kartorna, det är möjligt att
lantmätaren inte redovisade alla diken (Myrdal och Söderberg 1991, s. 350).
Efter storskiftet 1773 grävdes diken utmed de nya raka teggränserna.
Avståndet mellan dikena var då omkring 20-30 meter. 24
1800-talets landskapsförändringar
Det tycks som att tvåsäedesbruk, att åkern vilade vartannat år, fortfarande
tillämpades i området vid mitten av 1800-talet. Åtminstone berättas på
sockenkartan över grannsocknen Vaksala från 1860, att tvåsädesbruket
fortfarande var det vanligaste ”och begagnas af allmogen nästan öfver allt”.
De större gårdarna hade däremot börjat med växelbruk med sex- och åttaårig
växtföljd, det vill säga de tillämpade en systematisk växling av olika grödor,
däribland vallväxter (figur 4). 25 Kartorna visar också att förekomsten av diken

22

Husby 1689, B22-13:1; Stjärna 1707, B22-27:1; Bredåker 1715, B22-4:3.
Byordning Gamla Uppsala 1762.
24
Gamla Uppsala by 1811, B22-28:10.
25
Vaksala socken 1860, B72-1:2.
23
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var i stort sett oförändrad mellan tidigt 1800-tal och tiden för laga skiftet
1856. 26

Figur 4. År 1811 hade åkermarken, rosa på kartan, öppna diken med 20-30 meters
mellanrum. Det fanns gott om större stenar eller rösen i åkern, särskilt i närheten
av de uppstickande moränbackarna. Gamla Uppsala 1811, B22-28:10. Källa:
Lantmäteriet

1900-talets landskapsförändringar
Under decennierna runt år 1900 täckdikades åkrarna kring Gamla Uppsala.
Med täckdikningen erhölls ytterligare åkermark, och förutsättningar gavs för
en mer rationell maskinanvändning. Enligt en karta från 1934 var dikena
fortfarande öppna närmast öster om gravfältet (Rydell i Lindqvist 1936, pl. 5),
men flygbilder från 1926 visar att täckdikningen hade kommit längre i andra
delar av åkermarken (Halling i Lindqvist 1936, pl. 6-7). År 1938 hade gården

26

Gamla Uppsala by 1856, B22-28:13, 1858, 03-GAM-145.
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med nummer 4 i Gamla Uppsala by, all sin åker täckdikad (Ohlén och
Björkman 1938).
Efter sekelskiftet 1900 skedde en enorm teknikutveckling inom jordbruket,
som bland annat gjorde att jordbearbetningen kunde göras djupare och bli mer
effektiv. Med ökad maskinanvändning, inte minst genom införandet av
traktorer, blev odlingshinder i åkern ett allt större problem. De många stenar
eller rösen som syns på kartorna från 1773 och 1811 (figur 5), är inte synliga
i 1900-talets foton och kartor. De måste ha flyttats bort eller ha använts i tidiga
täckdiken under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal.
Förekomsten av ogräs minskade med den förbättrade jordbearbetningen och
även genom införandet av herbicider vid mitten av 1940-talet. Med
insekticider och fungicider blev också problemen med skadegörare och
växtsjukdomar mindre. Till de stora nyheterna hörde även konstgödseln, som
redan från tidigt 1900-tal gav högre skördar, och som med tiden möjliggjorde
ett åkerbruk utan djurhållning. På minussidan fanns en spridning av
kemikalier och ett ökat näringsläckage (Morell 2001; Isacson och Flygare
2003).

Ängsmarker
Fram till 1800-talet fanns stora ängsmarker i Gamla Uppsala, varifrån det
skördades hö som användes som vinterfoder för kreaturen. I uppsalatrakten
var ängarna låglänta och belägna utmed vattendragen.
1600- och 1700-talen
Till Gamla Uppsala by hörde fyra större ängsmarker (figur 5). Byängen låg
längst i öster, utmed vattendraget Samnan. Idag skär E4:an mellan Byängen
och resten av Gamla Uppsalas ägor. Sydväst om Tunåsen, mellan Galgvreten
och Fyrisån, låg Nyängen. Idag motsvaras Nyängen av ett kolonistugeområde
vid Tunabergsskolan. Faxan, som var den äng som låg närmast bycentrum,
låg rakt norrut, på andra sidan Fyrisån. Den här ängen var delad mellan olika
byar i trakten. Även Valsängen, som låg åt sydväst, intill Fyrisån och söder
om dagens Ärna flygplats, var uppdelad mellan olika byar. Utöver dessa
ängsmarker ska Gamla Uppsala by också ha haft del i en skogsäng i Ekeby, 6
kilometer norrut, men denna nämns bara på kartan från 1640.
Nyängen förefaller ha varit den bästa av Gamla Uppsalas ängsmarker. Den
beskrivs 1690 som en god hårdvallsäng med bättre gräsväxt. Byängen omtalas
på samma karta som en skarp, det vill säga torr och mager hårdvall, och det
berättas att den var bevuxen med det styva och svårslagna gräset stagg
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(Nardus stricta). Byängen ska ha gett så lite hö per areal att den knappt lönade
arbetet med att slåttra och enligt kartans kommentar skulle den tjäna bättre
som beteshage eller åker. Om ängen Faxan berättas i kartorna att den
innehöll ”höga och tätt belägna tuvor”, och att den var bevuxen med vitmossa,
brunmossa och enbuskar. Sammantaget gjorde det att det var problematiskt att
skörda hö. 27 Enligt en karttext från 1715 var det inte heller så mycket efterbete
att tala om eftersom det var så många byar som hade del i Faxan, såväl i Gamla
Uppsala socken som i Bälinge socken. 28 Vid storskiftet av Faxan 1790, ansågs
det mångåriga betandet och trampet ha fördärvat ängen, så att inget eller bara
lite hö kunde bärgas. Enligt kartans protokoll var lösningen att minska antalet
tegar för att dessa skulle bli möjliga att särhägna. Därefter skulle en ”flitig
bonde” kunna öka bördigheten på sin egen teg. 29
Genom källmaterialen går det att få en aning om vegetationen i ängsmarkerna.
Valsängen ska ha varit helt oduglig enligt 1690 års karta. 30 Liksom Faxan
beskrivs den som bevuxen med små enbuskar, håltuvor samt vit- och
brunmossa. 31 Under Linnés herbation till Gamla Uppsala 1753, passerade han
en äng som han benämnde Bärby äng. Detta kan ha varit ett annat namn på
Valsängen, eller en annan äng i anslutning till Valsängen. I protokollet från
herbationen 1753 noterades tre växter; ängsskära (Serratula tinctoria),
kärrdunört (Epilobium palustre) och backsmörblomma (Ranunculus
polyanthemos). Om dessa berättas att de var mindre vanliga i ängar (Linné
[1753] 1921). En vegetationsuppgift finns också från ängen i Lälunda, norr
om Gamla Uppsala. Ängen beskrivs som en hårdvallsäng 1640, och på en
karta från 1709 sägs att den hade ”mycket ringa gräswäxt”, istället var den
bevuxen med ”Röö, Pårs och Marvide”. 32 Med rö avsågs förmodligen rör
(Calamagrostis) och pårs och marvide var säkert de lågväxande buskarna pors
(Myrica gale) och krypvide (Salix repens).
Förutom de större ängsmarkerna, fanns ocskå flera mindre ängsytor i Gamla
Uppsalas landskapsrum. Intill Lötgården låg en liten inhägnad hårdvallsäng
som tillhörde Prästgården. 33 I bäckravinen utmed vattendraget Samnan fanns
så kallade bäcklindor som brukades gemensamt av bönderna på
Kungsgårdarna. Eftersom bäcklindorna låg inne i åkergärdet, kunde de bara

27

Husby 1746, A23:67.
Bredåker 1715, B22-4:3.
29
Hembringe eg Faxan) 1790, B22-12:3.
30
Gamla Uppsala 1690, A18:122-23.
31
Husby 1746, A23:67.
32
Lälunda 1640, A5:85; Lälunda 1709, B22-20:1.
33
Gamla Uppsala 1640 A5:78-79, Prästgården 1701, B22-25:1.
28
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slås vartannat år, när åkern odlades, eftersom de betades av djuren under
trädesåret.
Enligt kartan från 1640 skördade Gamla Uppsala by 146 lass hö från Byängen
samt 12 från Faxan, 76 från Valsängen, 56 från Nyängen och 4 från skogsängen i Ekeby, totalt 294 lass hö. Lass var ett hömått som anses ha motsvarat
213 kg. Enligt kulturgeografen Ulf Sporrong kan det förmodas att gårdar hade
spannmålsinriktning. I en studie av alla socknar i Mälardalen under första
hälften av 1600-talet, fann Sporrong de minsta värdena i relationen äng/åker
för socknar i Uppsalatrakten; Vaksala (0,82), Bondkyrka (0,83), Börje (0,83)

Figur 5. Gårdarna i Gamla Uppsala bärgade sitt hö på Byängen, Nyängen, Faxan
och Valsängen. De två senare delades med flera andra byar i trakten. Under
betessäsongen gick kreaturen på trädesåkern, på efterbete på ängsmarkerna och på
betesmarken Gamla Uppsala Löten, som delades med Nyby och Uppsala stad.
Gamla Uppsala by hade också rätt till bete i Råby park. På kartan har ängsmarken
färgats grön, åkern gul, betesmarker och impediment bruna samt tomter och täppor
rosa. Sjön Myran har färgats blå. © Lantmäteriet, i2012/901.
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och Gamla Uppsala (0,85). Sporrong tolkar detta som en tydlig
spannmålsinriktning (Sporrong 1985, s. 179ff). Siffrorna bygger på ett
genomsnitt i socknen, i delar av Gamla Uppsala socken var relationen mindre
mellan antalet lass hö och antalet tunnland åker. I Gamla Uppsala by var
relationen 294/401 (0,73), Kungsgårdarna hade 58/75 (0,77), Prästgården
42/54,5 (0,77) och Lötgården 16/24,5 (0,65). Myrby kunde skörda mer hö,
relativt sett, 60/67 (0,90) och Backgården en omvänd relation, med fler lass
hö än tunnland åker, 24/21 (1,13). Med undantag av Myrby och Backgården
hade gårdarna i området lägre höskörder i förhållande till åkerarealen än
socknens gårdar i genomsnitt, och också betydligt lägre andel än genomsnittet
för socknar i hela Mälardalen.
Kartan från 1690 ger ytterligare information om ängarnas avkastning. Kartan
innehåller dubbla protokoll med olika uppgifter, det är oklart varför. Enligt det
protokoll, som med säkerhet hörde till kartan, kunde 86 lass hö skördas, men
då var inte Faxan medräknad. Det andra protokollet överensstämmer inte helt
med kartan, vissa bokstavsbeteckningar på kartan hänvisar till fel ytor på
kartbilden. Protokollet kan ha upprättats till en annan karta, tidigare eller
senare. Enligt detta protokoll kunde 72 lass hö skördas från Gamla Uppsala
bys ängar, alla arealer medräknade. Under förutsättning att samma lassmått
användes 1640 och 1690, var det en anmärkningsvärd minskning i hur mycket
som kunde skördas från ängarna. Från Byängen, där det tidigare skördats 146
lass, kunde det bara skördas 36 eller 26 lass enligt de båda protokollen från
1690, och för Valsängen hade lassuppgiften minskat från 76 till 18 eller bara
2 lass (tabell 2). Motsvarande försämring av ängsmarkerna märks också i de
andra byarna i socknen. För de drygt 15 byar och ensamgårdar som karterades
både 1640 och ytterligare en gång 1680-1750, hade alla en lägre höavkastning
vid den senare karteringen. I genomsnitt handlade det om en halvering av
skörden, men för några byar var försämringen lika allvarlig som i Gamla
Uppsala, där bönderna bara kunde bärga en fjärdedel av tidigare skörd. 34 Det
verkar som att ängsmarkerna sakta men säkert försämrades. Från Fullerö,
varifrån det finns lassuppgifter både 1640, 1687 och 1720, sjönk avkastningen
från byns äng från 158 till 85 lass mellan de två första karteringarna och sedan
till 61 lass vid den tredje karteringen, utan att ängsarealen minskade. Kanske
var detta en försämring som bönderna noterade och oroade sig över. En
lantmäteriakt från 1746 berättar att vit- och brunmossan bredde ut sig mer och
mer på Faxan, och det konstateras att ängen skulle bli helt onyttig inom bara
ett fåtal år. 35
34
Även för Backgården, Valsgärde och på Husbys byäng minskade höavkastningen till en
fjärdedel.
35
Husby, Gamla Uppsala socken, 1746, A23:67.
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Tabell 2. I tabellen anges höavkastning i lass från de större ängsmarkerna för de
olika bebyggelsenheterna i Gamla Uppsala.

Antal År

Byängen

ValsFaxan
Nyängen Summa Per
ängen
gård
Gamla Uppsala by

12

146

76

12

56

290

24

1690a 36

2

-

48

86

7

1690b 26

18

2

26

72

6

1640

Kungs-gårdarna
2

1640

-

-

58

-

58

29

1701

-

-

20

-

20

10

Back-gården
1

1640

2

16

6

-

24

24

1701

0,5

3

3

-

6,5

6,5

Präst-gården
1

1640

3

8

18

8

37

37

1701

2,1

2,2

7

8

19,3

19,3

Löt-gården
1

1640

2

4

10

-

16

16

1701

0,6

1,4

4,8

-

6,8

6,8

Det var inte bara i trakten av Gamla Uppsala som ängsmarker degenererade
under 1600- och 1700-talen, det förefaller ha varit en spridd trend.
Ekonomhistorikern Gustaf Utterström menar att det var klimatförändringar
som orsakade ängens degenerering (Utterström 1957, s. 110), men det är också
möjligt att en alltför hög utnyttjandegrad bidrog till försämringen.
Hur liten var då skörden från ängarna i Gamla Uppsala? Enligt en uppgift från
1746 kunde det skördas 1/4 lass hö per tunnland från Faxan under goda år. Det
motsvarade 100 kg per hektar. 36 Skörden var i samma storleksordning på
Valsängen. 37 Idag ligger en normal vallskörd på omkring 5 000 kg ts/ha

36
37

Ett lass = 213 kg, ett tunnland = ett halvt hektar.
Bärby, Gamla Uppsala socken, 1747, B2-5:1.

145

(Halling 2012), vilket motsvarar omkring 50 gånger så stor skörd som från
Faxan och Valsängen vid mitten av 1700-talet. Faxan och Valsängen hörde
till de sämre ängsmarkerna i socknen, på några av de bättre låg höskörden på
omkring 2 lass per tunnland, det vill säga omkring en sjättedel av dagens
vallskördar. 38
En vanlig uppfattning är att starten för slåttern vid traditionellt ängsbruk,
brukade ske en bit in i juli (Dahlström et al. 2008, Vestbö-Franzén 2004, s.
171), men en karta från 1765 berättar att slåttern på Valsängen brukade starta
några veckor tidigare, vid midsommartid. Av allt att döma ansåg delägarna i
Valsängen att det var väl tidigt för slåtter, för i samband med att kartan
upprättades kom de överens om att slåttern i fortsättningen inte skulle inledas
förrän gräset hade mognat, vilket förmodligen var en bit in i juli. 39
Efter att höet hade bärgats användes ängsmarkerna som betesmark, men
eftersom Valsängen låg lite avsides i förhållande till flera av byarna i socknen,
var det inte alla som hade möjlighet att utnyttja efterbetet. Byborna i Bredåker
ska sällan eller aldrig ha kunnat låta sina kreatur beta på ängen för att den låg
så avlägset. 40
På en karta över Valsängen berättas att efterbetet inte skulle pågå längre än till
allra senast i mitten av september. 41 I en byordning från Vaksala socken från
1775, påpekades att efterbete för långt in på hösten försämrade nästa
vegetationsperiod (Ehn 1982, s. 479). 42 Men betet av ängarna verkar inte ha
varit begränsat till höstarna, det tycks som att djuren också kunde få beta
ängen på våren i vissa fall. I byordningen från Gamla Uppsala från 1762
kommenterades att vårbete inte var bra för höproduktionen, och att det bara
skulle ske om det var svår nöd (Ehn 1982, s. 475). 43 I kartan över Valsängen
från 1765, slås det fast att det i fortsättningen skulle vara förbjudet att beta
ängen på våren. 44 Det förekom också att bönderna tjudrade djuren på de egna
ängstegarna, men detta förfarande krävde alla byamännens godkännande (Ehn
1982, s. 476). 45
Enligt en byordning från Berga, Danmarks socken, skulle svinen hållas borta
från ängsmarkerna. Antagligen kunde svinens uppbökande av grässvålen både

38

Till exempel Hembringe 1701, B22-12:1.
Bärby 1765, B22-5:2.
40
Bredåker 1715, B22-4:3.
41
Bärby Valsängen. 1765, B22-5:2.
42
Byordning Vaksala socken 1775.
43
Byordning Gamla Uppsala socken 1976.
44
Bärby Valsängen. 1765, B22-5:2.
45
Byordning Gamla Uppsala socken 1762.
39
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leda till en minskad produktion och till att slåttern försvårades. Inte heller
fåren fick gå på ängsmarkerna utom i undantagsfall, som under den korta
period då sädesgärdet ännu inte hade bärgats och trädesgärdet hade besåtts
med råg (Ehn 1982, s. 473). 46 Begränsningen av fårens bete på ängen hade
säkert samband med att fåren ofta betar hårt och nära marken när det råder
brist på bete. Genom sitt selektiva betande kan de till och med utrota vissa
växter (Pehrson 2001, s. 27f).
De låglänta ängsmarkerna präglades troligen av periodvisa översvämningar
som bidrog till att hålla ängarna produktiva. Ett sätt att öka foderavkastningen
ytterligare var att göra fördämningar som styrde vattennivån. De ängar som
hade hållits vattendränkta tidigt på säsongen, producerade mer hö
(Emanuelsson 2009, s. 279ff). Metoden användes på gården Vittulsberg, cirka
2 kilometer nordost om Gamla Uppsala vid mitten av 1700-talet, och hade
ökat avkastningen på hårdvallsängarna med bortåt 50 lass. 47 Uppgiften om
dammängsbruk i Vittulsberg är intressant eftersom det är ett av de tidigaste
beläggen för ängsvattning i landet. 48 Dessutom är det en metod som tidigare
huvudsakligen har dokumenterats från Skåne och Norrland, och då framförallt
från 1800-talet (Emanuelsson 2009, s. 283; Emanuelsson och Möller 1990).
Men det var inte en problemfri metod. Det framgår av att bönderna i grannbyn
Lälunda klagade över att delar av deras åker hade blivit översvämmad som en
följd av att vattennivån hade höjts. 49
Ett annat sätt att förbättra ängsmarkerna var att välta dem för att göra dem
mindre tuviga. Detta förespråkades i en byordning från Vaksala socken från
1775: ”För egen märckelig förmån och nytta, böra blöte ängar höst och wår
tillwälltas, då de ej för mycket äro uptorckade” (Ehn 1982, s. 479). Det är
oklart om ängsmarkerna under Gamla Uppsala vältades, men med tanke på att
ängarna ofta beskrevs som tuviga, kan det ha ansetts att det fanns ett sådant
behov.
Av kartor från andra hälften av 1700-talet, framgår att vissa delar av
ängsmarkerna hade, eller var på väg, att omvandlas till åker. Bland annat
gällde det delar av Faxan. För att kompensera för den minskade ängsarealen,
omvandlade Kungsgårdarna i slutet av 1700-talet cirka 2,5 hektar åker till
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Byordning Berga, Danmarks socken 1769.
Vittulsberg, Vaksala socken 1777, avsnittet om dämningen är daterat 1759, 03-vak-39.
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Enligt Nils Wallin är den äldsta kända uppgiften om översilningsängar från 1764. Wallin
2010, s. 8; I Lärkesholm i Skåne noterade Linné 1749 dammkonstruktioner för fisk, vilka, när
vattnet hade släppts ut, även användes som åker eller ängsmark (Linné 2005, s. 354);
Emanuelsson och Möller 1990, s. 137.
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Lälunda, 1761, B22-20:2.
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ängsmark. 50 Det rörde sig om ett område som låg precis norr om gården, vilket
på en karta från 1796 är beskrivet som sumpigt och mer lämpat som äng än
som åker. 51
1800-talets landskapsförändringar
Omkring 1800 hade uppodlingen av ängsmarkerna börjat bli alltmer påtaglig.
Vid den här tiden gjordes två uppmätningar över Gamla Uppsala by med
mindre än 20 års mellanrum; 1792 och 1811. Markslagens utbredning var
ungefär densamma vid båda förrättningarna, men på den senare kartan syns
flera inhägnade områden och markeringar inom Byängen, vilka tyder på att
uppodlingen av marken hade tagit sin början.
Vid laga skiftet 1856 redovisades Valsängen och Byängen fortfarande som
ängsmarker, men de var då tätt belagda med diken. Byängen beskrevs vid den
här tiden som ängsplog, det vill säga det var en kultiverad gräsmark. I Faxan
hade uppodlingen gått längre, stora delar redovisades som åker. Största delen
av den åker som Kungsgårdarna lade igen till ängsmark 1796 beskrevs dock
fortfarande som slåttermark vid laga skiftet 1856, nu benämndes den
Svärdsängen. 52 Vid enskiftet 1811 var Nyängen fortfarande brukad som
ängsmark. Nyängen och åkern Galgvreten kom vid förrättningen att tilldelas
botanikprofessorn Carl Peter Thunberg, som byggde upp gården Tunaberg,
och området finns därefter inte med på de storskaliga kartorna över Gamla
Uppsala. 53 Av häradskartan från 1859 framgår emellertid att hela Nyängen
hade omvandlats till åker. 54
Från Vaksala socken berättas 1860 att de naturliga ängsmarkerna var bevuxna
med ängskavle (Alopecurus pratensis), kruståtel (Deschampsia flexuosa),
tuvtåtel (Deschampsia cespitosa), hundäxing (Dactylis glomerata) och olika
sorters gröe (Poa sp.). Därutöver hade flera i socknen börjat med vallodling,
och på dessa kultiverade gräsmarker odlades klöver och timotej. Precis som i
flera tidigare kartakter klagades det över att ängarnas avkastning försämrades
av att de blev betade alltför långt in på hösten. 55
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Kungsgården 1796, B22-16:1.
Kungsgården 1796, B22-16:1.
52
Gamla Uppsala by 1856, B22-28:13 och 1858, 03-GAM-145.
53
Gamla Uppsala by 1811, B22-28:10.
54
Uppsala 1859-63, J112-84-7.
55
Vaksala socken 1860, B72-1:2.
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148

1900-talets landskapsförändringar
Under 1900-talet hade de tidigare ängsmarkerna i Gamla Uppsala omvandlats
till åker, med undantag av de branta sluttningarna ner mot Fyrisån, en tidvis
översvämmad mark inom den tidigare Faxan samt de tidigare så kallade

Figur 6. Bäcklindorna utmed vattendraget Samnan var tidigare ängsmarker till
Kungsgårdarna. Idag betas de av nötkreatur.

bäcklindorna utmed Samnan. Den västra änden av bäcklindorna hävdas
fortfarande, men nu består hävden av bete. Bottnen på ravinen domineras av
ett antal kväveälskande arter, som nässlor och älggräs, men slänterna
innehåller en relativt artrik torrbacksflora, med bland annat darrgräs,
prästkrage och brudbröd. 56

Betesmark och skogsmark
Före 1800-talets agrara revolution, brukade kreaturen i de flesta av landets
byar få sitt sommarfoder från utmarker. Utmarkerna bestod i de flesta fall av
skogsmark, där byborna också hämtade ved och virke. Till Gamla Uppsala
hörde ingen utmark av det här slaget, men det fanns i alla fall två större
betesmarker som nyttjades av byarna i trakten; Gamla Uppsala Löten och
Råby park.
1600- och 1700-talen
I hushållningen under 1600- och 1700-talen krävdes stora kvantiteter ved, och
även mycket virke av olika dimensioner; bland annat för husbygge och
gärdesgårdar. Emellertid hade varken Gamla Uppsala eller de flesta andra
56

TUVA, Jordbruksverket, CZZ-YG.
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byarna i socknen någon egen skog. På en karta från 1690 sägs att byborna i
Gamla Uppsala hade lov att hämta ved och virke på Norunda, Bälinge och
Ulleråkers häradsallmänningar, dit var det cirka 25 kilometer från Gamla
Uppsala. 57
Även om Gamla Uppsala och byarna däromkring led brist på skog, var det inte
total skogsbrist i området. På Gamla Uppsalas östra sida låg kronoparken
Råby park. Delar av denna är redovisad på kartor över Gamla Uppsala by 1690
och 1759, den finns också med på kartor över andra, kringliggande byar.
Trädsymboler visar att området var skogbevuxet, men träden var inte
tillgängliga för byborna. Området beskrivs som förbjudet på kartan från
1690. 58
Ursprunget till kronoparken tros vara en befallning av Karl IX från år 1607
om att skogar och marker runt Uppsala slott skulle avsättas för kunglig jakt.
Zonen sträckte sig uppemot 3 mil från slottet. 59 När adeln på 1630-talet
begärde ett förtydligande om vilka skogar som var att räkna som kronoparker,
upprättades en lista på 13 skogsområden i landet, däribland skogarna inom en
mil kring Uppsala (Almquist 1928, s. 507). 60 Inom zonen kring Uppsala fanns
totalt 19 mindre skogar som räknades som kronoparker (Risling 1973, s. 5).
Olaglig jakt inom parkerna ledde till dödsstraff. Även träden i skogarna hörde
till Uppsala slott, allmogen kunde möjligen få köpa sådana träd som var
förtorkade (Risling 1973, s. 5).
Enligt ett kungligt plakat från 1734 var betet i kronoparker tillgängligt för
angränsande byar. 61 Råby park gränsade till Gamla Uppsala by, men också till
Bredåker, Lälunda, Råby och Vittulsberg, och för flera av de här
bebyggelseenheterna är det också uttalat i 1700-talets kartakter att kreaturen
kunde släppas på bete i parken. Byn Råby fick enligt en karta från 1763 nyttja
den sydöstra delen av parken, 62 och på kartan från Bredåker från 1762 beskrivs
den nordvästra delen som Byens Betesmark Kronparcken. 63 Från Gamla
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Gamla Uppsala by 1690, A18:122-23.
Gamla Uppsala by 1690, A18:122-23.
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Enligt not 3 i Almquist 1928 fick ståthållaren Christoffer (von) Wernstedt befallning att
fridkalla skogar och marker omkring Uppsala slott på 3, 2 eller 1 1/2 mils avstånd, allt efter
omständigheterna. Riksregistraturet (RA) 1607 21/4.
60
Se också instruktionen till riksjägmästaren Carl Hård från 1638 i Samzelius 1915, s. 216.
61
Kungl plakater 1734-35, 1734, 4§ och Kongl. Maj:ts nådiga förordning om skogarne i Riket.
10/12 1793, 14 §; Enligt Almquist 1928, s. 508 var bete inte tillåtet i kronoparkerna tidigare.
I instruktionen till riksjägmästaren Carl Hård 1638 nämns inte kreatursbete förutom svinbete,
vilket var möjligt i kronoparkerna också för främmande man, mot ersättning till kronan. Bete
i djurgårdarna var däremot helt förbjudet (Samzelius 1915, s. 218f).
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Råby, Vaksala socken, 1763, B72-21:1.
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Bredåker, 1762, B22-4:4.
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Uppsala by berättas att byborna hade rätt till betet i en del av parken, men att
de inte kunde göra anspråk på några träd. Helst hade Gamla Uppsalas bybor
velat hägna in den del som hörde till byn för att kunna utnyttja betet på ett
bättre sätt, men det var inte tillåtet. 64 Kungsgårdarna, Backgården, Prästgården
och Lötgården hade inte rätt till bete i Råby park.
Utanför Råby park var tillgången till träd liten, det fanns knappt någon annan
skog att tala om i socknen. I byn Lälunda fanns en stenbacke med några ekar,
men byns betesmark beskrivs i en kartakt från 1709 som ”helt skarp och slät,
utan någon buske”. 65 Till Ensta hörde en utmark, men där fanns ingen skog,
bara släta berg. 66 I Ekeby, 6 kilometer norr om Gamla Uppsala, fanns
visserligen en del skog, men inte i några större mängder. Det var en småvuxen
gran- och tallskog. Kartan från 1705 berättar att det knappt fanns tillräckligt
med gärdesgårdsvirke och ved, 67 och 1720 kommenterades att mängden ved
och gärdesgårdsvirke inte räckte till för byns behov. Däremot fanns en del
lövträd för hamling på Ekebys utmark. 68
I området kring Gamla Uppsala var det även brist på betesmarker. År 1701
sägs till och med att det inte fanns något mulbete till Kungsgårdarna,
prästgården och Backgården. Det fanns emellertid en större betesmark i
området, kallad Gamla Uppsala Löten, som motsvarade Uppsalaåsen från
Kungshögarna i norr, fram till Svartbäckstullen i söder. I öster sträckte sig
Löten ungefär fram till dagens järnväg.
Om Löten berättas att åsområdet bestod av ”kala Berg” med ”ganska ringa
bete”. 69 Området mellan åsen och dagens järnväg innehöll små enbuskar och
var ”besvärad” av tuvor, men ska enligt kartan från 1772 ha varit tjänligt till
uppodling. Under Linnés herbation 1753 noterades att Gamla Upsala högar
bestod av sådana växter som är vanliga på mycket torra betesmarker, det ges
inga exempel på vilka. I högarnas närhet förekom också mosippa (Pulsatilla
vernalis), som annars var ovanlig i trakten (Linné [1753] 1921).
Samfälligheter kunde lätt bli en källa till konflikter. Det fanns alltid en risk för
överutnyttjande, betesmarker kunde till exempel bli alltför hårt betade
eftersom var och en tjänade på att utöka antalet egna djur. För ett lyckat
samarbete kring gemensamma, resurser krävdes att det var klart definierat
vilka som fick nyttja området och hur området skulle skötas (Larsson 2009, s.
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Gamla Uppsala by, 1793, 03-gam-72.
Lälunda, 1709, B22-20:1.
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Ensta, 1725, B22-8:1.
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Ekeby, 1705, B22-7:1.
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Ekeby, 1720, 03-gam-23.
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Gamla Uppsala by, Löten, 1772, B22-28:2.
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23ff). 70 Det fanns regler kring hur betet i Gamla Uppsala Löten skulle gå till,
men källorna ger exempel på överträdelser. Enligt domslut från 1582 och 1684
skulle betet ske ”klöf om klöf”, och det var förbjudet att frånhägna någon del
av betesmarken för att använda den enskilt, eftersom det innebar ett intrång på
övrigas nyttjande. Ändå gjordes vid flera tillfällen sådana otillåtna inhägnader
enligt uppgifter i 1772 års karta. 71 Det fanns också oklarheter kring vilka
bebyggelseenheter som hade rätt till betet. Frågan aktualiserades under andra
hälften av 1700-talet, då Uppsala stad, som var en av delägarna, ville ha sin
del för sig. De övriga delägarna var Nyby och fram till 1760-talet Myrby, som
då hade tilldelats en mindre del, kallad Myrbylöten. 72 Dessutom ingick
byborna i Gamla Uppsala by, som i sin tur verkade för att Kungsgårdarna,
Backgården och Lötgården inte hade någon rätt till området. De senare
hävdade att de hade nyttjat Löten sedan urminnes tider, som bevis anfördes ett
mer än 60 år gammalt domstolsfall. 73 Till slut bestämdes att också dessa
gårdar skulle få del i området, men ”mer af god vilja och grannsämja än laglig
rätt” enligt bönderna i Gamla Uppsala by. 74
1800-talets landskapsförändringar
Under det första decenniet av 1800-talet utgjordes Råby park av en gles skog
med gamla träd. Länsjägmästaren bestämde då att de gamla träden skulle
avverkas för att gynna tillväxten av de yngre, för att därigenom få till en
föryngring av skogen. De avverkade träden skulle auktioneras ut. 75 Men också
på 1820-talet beskrevs skogen i Råby park som gles och utan unga träd.
Mycket hade då huggits ut, det hade gått åt timmer både till Ultuna
Kungsladugård och till allmänna broar. Det som återstod beskrevs som en gles
tallskog, där trädens ålder varierade från 40 till 170 år. 76 Parken betades
alltjämt av Gamla Uppsala by, Råby och Bredåker.
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Allmänningarnas eventuella koppling överbetning är vida debatterad mellan Garrett Hardin
och anhängare å ena sidan som förespråkar en ”allmänningens tragedi” och Elinor Ostrom
och anhängare som menar att allmänningar mycket väl kan förvalta lanskapets resurser, denna
debatt sammanfattas av Larsson (2009, s. 23ff).
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Gamla Uppsala by, Löten, 1772, B22-28:2 och 03-gam-44.
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Myrby, 1765, 03-gam-41.
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Gamla Uppsala by, Löten, 1772, B22-28:2 och 03-gam-44.
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Gamla Uppsala by, Löten, 1795, B22-28:9.
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Landsarkivet Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, landskansliet 1767-1824, odat, EIX b:
4.
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Skogen beräknades till 30 famnar per tunnland, det vill säga ungefär 220 m3 per hektar. En
avverkningsfärdig skog beräknas idag till omkring 250 m3. Skogen kan därför inte ha varit
särskilt gles.
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År 1827 blev det tillåtet för dem som hade betesrätten att lösa in
kronoparkerna. Gamla Uppsala by löste då in sin andel. 77 Kyrkoherden
menade att även Prästgården hade rätt till Gamla Uppsala bys del av parken,
eftersom gården hade åker i byns gärden, men det bestreds av byborna. 78
Fortfarande under 1800-talet var det ont om bete i trakterna kring Gamla
Uppsala. I grannsocknen Vaksala berättades 1860 att det i stort sett inte fanns
något bete, åtminstone inte inom byarna på slätten. Ungdjuren fick fortfarande
gå och beta på de torra och skarpa trädesåkrarna. Samtidigt hade nya
jordbruksmetoder som inbegrep vallodling börjat få genomslag, vilket
möjliggjorde bete på insådda betesvallar på åkern. Med ökade foderskördar
blev det också möjligt att hålla djuren inomhus, och de större gårdarna
stallfodrade sina dragare nästan året om. 79
Betesmarken Löten var som tidigare utan träd. Tunåsens nordspets var därför
en lämplig placering för den väderkvarn som är markerad på en karta från
1811. Den del av Löten som låg öster om åsen, beskrevs fortfarande som
mycket tuvig mark vid mitten av 1800-talet. 80 Denna del omvandlades till åker
under sent 1800-tal.
Även under 1800-talet var stora delar av Högåsen samfälld mark till Gamla
Uppsala by, Kungsgårdarna, Backgården och prästgården. De olika
bebyggelseenheterna hade del i marken efter sitt örestal. 81 Undantaget var
området mellan Öst- och Mellanhögen, som var upplåtet till bete för
klockaren. 82 Klockaren hade också sitt hus invid foten av de båda högarna, det
hade flyttats dit redan omkring 1700. 83 En karta från 1816 visar också en
fattigstuga vid Tingshögens fot. 84 Senare byggdes också ett skolhus och
restaurangen Odingsborg inpå Tingshögen (Gustawsson 1949, s. 354). Med
bebyggelsen följde att marken blev mer näringsrik, år 1916 beskrev
museimannen Ernst Klein hur nässlorna frodades i klockarboställets sophög,
som låg precis i nederkanten av Östhögen. 85
Högåsen betades åtminstone fram till slutet av 1800-talet. På fotografier från
1874 syns en gärdesgård löpa på östra sidan om åsen, utmed gränsen mot
åkern. Vid den här tiden var markvegetationen mycket låg och utan buskar
77

Landsarkivet Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, landskontoret 1827-1828, GVI g: 12.
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(figur 7). År 1895 var hägnaden mot åkern inte längre kvar. Fotografier från
denna tid och framöver visar ett mer buskigt landskap. Ännu i slutet på 1800-

Figur 7. Den övre bilden visar Kungshögarna och gravfältet från söder 1874. Vegetationen på gravfältet inom synfältet är lågvuxen och utan inslag av träd eller
större buskar. Det nedre fotografiet, från 1895, visar att gärdesgården mot åkern
tagits bort, och att enbuskarna på gravfältet söder om Kungshögarna har börjat
växa sig större. Foto, båda fotografierna: Emma Schensson. Från Lindqvist 1936.
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Figur 8. I slutet av 1800-talet gjordes trädplanteringar på Tunåsen och Högåsen,
bland annat på gravfältet söder om Kungshögarna. Några decennier senare hade
plantorna vuxit till stora träd. Från 1926 till 1940-talet röjdes gravfältet på Högåsen
för att återställa hedkaraktären. Foto den övre bilden: C. G. Rosenberg 1923 i
Lindqvist 1936. Foto den nedre bilden: K. A. Gustawsson 1931 i Gustawsson 1949.

talet var åsen trädlös. Rutger Sernander, professor i växtbiologi, mindes att
Tunåsen då hade varit ”en karg hed med låga enbuskar, en och annan
väderbiten tall, ljung, kattfötter och fårsvingel”. På nordsidorna hade det vuxit
lingonris och mattor av väggmossa, och på solsidorna dominerade renlaven.
Där växte också backsippa, ljung, enbuskar och den idag starkt hotade och
snabbt tillbakagående mosippan, en art som är knuten till betade sandiga och
hedartade marker (Artdatabanken 2010a). Sernander nämnde också tre lavar
som annars är mindre vanliga eller sällsynta i östra Mellansverige: snölav
(Cetraria nivalis), strutlav (Cetraria cucullata) och norrlandslav (Nephroma
arcticum). Som diskuterats i introduktionen konstaterade Sernander i början
av 1910-talet att områdets prägel hade förändrats. Det berodde på att åsens
sluttningar och gravfältet söder om Kungshögarna hade planterats med tall,
lärk, björk, gran och weymouthtall under något av de sista decennierna på
1800-talet (figur 8). Sernander (1911, s. 35ff) tyckte att träden borde tas bort
så att åsen återigen skulle bli en kal hed.
1900-talets landskapsförändringar
Under 1900-talet skedde inga större förändringar av Råby park, och idag är
området fortfarande en relativt gles tallskog med äldre träd. Några av tallarna
hyser den numera minskande talltickan (Artportalen), en art som framförallt
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finns i naturskogsrester och som bara visar sig på tallar som är äldre än 100150 år (Artdatabanken 2010b). En skillnad mot 1800-talet är att området inte
längre betas.
Högåsen genomgick ett antal restaureringsåtgärder på 1920-, 30- och 40-talen.
Bland annat togs Klockargården bort, och den planterade skogen på gravfältet
söder om Kungshögarna avverkades (Gustawsson 1949, s. 356f, s. 360). På
1980-talet restaurades de hårt nerslitna kungshögarna genom att ny jord fördes
på och gräsfrö såddes in (Riksantikvarieämbetet 1982). Eftersom jorden var
gödslad och mullrik förändrades åsmiljön i de här delarna. Floran, som
tidigare hade bestått av torrbacksarter, ersattes av kväveälskande bredbladiga
gräs och tistlar.
Idag hävdas Kungshögarna genom slåtter istället för med bete, delvis på grund
av att kreatursbete antas missgynna den sällsynta klöversobermalen
(Anacampsis fuscella) (Björklund 2005, s. 15 och 26). Den norra delen av
Tunåsen betas däremot fortfarande.

Tomter, odlingstäppor och beteshagar för kalvar och svin
Många av gårdarna i Gamla Uppsala socken hade olika slag av mindre täppor.
Det rörde sig både om täppor för odling av olika slag och om betestäppor.
1600- och 1700-talen
På kartorna från 1600- och 1700-talen finns ett flertal täppor markerade, men
det är inte alltid som funktionen av täpporna framgår. På en karta från 1701
syns i alla fall en täppa vid Lötgården, som ska ha varit en kåltäppa av
svartmylla, det vill säga det var ett köksväxtland med mullrik jord. 86 En karta
från 1670 ger indikationer om att det fanns trädgårdar, det vill säga
fruktodlingar, invid Kungsgården och prästgården. Kartbilden visar
inhägnader med trädsymboler, vilka antagligen betecknade fruktträd (figur 9,
10). 87
På storskifteskartan över Gamla Uppsala by från 1759, syns flera gårdsnära
inhägnader. De flesta ska enligt protokollet ha varit bevuxna med gräs, men
två av inhägnaderna var humlegårdar. För ytterligare ett antal, som dels var
belägna på östra sidan av bytomten, dels på den västra sidan, invid
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Prästgården 1701, B22-25:1.
Rudbecks karta Tab AA. Kartan daterades till 1679 av Sune Lindquist, Magnus Alkarp
menar att kartan måste vara gjord före 1676, men att vissa detaljer har tillkommit i efterhand,
möjligen så sent som 1689. Alkarp 2009, s. 159.
87

156

Figur 9. På Rudbecks karta från 1670-talet syns flera täppor i anslutning till
bebyggelsen, några är markerade med prickar, andra med trädsymboler. De
prickade ytorna kan ha motsvarat beteshagar eller köksväxtland,
trädsymbolerna markerade troligen trädgårdar. Den största trädgården låg
mellan Kungsgården och Kyrkan, en mindre syns också vid prästgården,
väster om kyrkan. Rudbecks karta Tab AA 1670-tal.

Figur 10. Kartorna visar en täppa i åkermarken mellan Gamla Uppsala bys tomt
och kungshögarna. Delar av täppan var en humlegård, där växte också två träd,
resten kan ha använts till köksväxter. Rudbecks karta Tab AA 1670-talet;
Arnvidssons karta till Johan Peringskiöld 1709.
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Figur 11. Gamla Uppsalas bytomt 1763. Varje gård hade en gårdsplats, de flesta
hade också del i svinvallen i sydost. Flera av gårdarna hade dessutom någon
ytterligare beteshage, kalvtäppa och/eller grästäppa. Två av gårdarna hade också
humlegårdar och en hade en trädgård. Till tre av gårdarna omnämndes
bara ”täppor”, det är oklart om det rörde sig om grästäppor, kalvtäppor,
humletäppor eller kåltäppor. Gamla Uppsala by 1701 (eg 1763), 03-gam-17;
Gamla Uppsala by 1759, 03-gam-35.

brunnen, finns uppgiften att det rörde sig om täppor. 88 Täpporna, som låg i
närheten av brunnen, skulle kunna ha varit köksväxtland. Eftersom odlingen
av kål krävde möjlighet till vattning, var det vanligt att kålland lokaliserades
vid källor och brunnar (Hallgren 2016).

88

Gamla Uppsala by 1701 (egentligen 1763), 03-gam-17.
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Utöver dessa gårdsnära inhägnader, fanns ett antal som var insprängda i
åkermarken. En stor sådan täppa, som låg i en sänka mellan bytomten och
högarna, syns på flera kartor från 1600- och 1700-talen. 89 En del av ytan
användes som humlegård, 90 det framgår av kartor från 1670-talet och från
1690, resten av täppan kan ha varit kål- eller hampland (figur 11). Inom denna
inhägnad verkar det också ha funnits två träd, dessa syns på kartor från 1670talet och 1709. Det är tveksamt om det rörde sig om fruktträd i det här fallet,
fruktträd planterades i de flesta fall i bebyggelsens närhet (Hallgren 2016). Ett
annat troligt köksväxtland, som låg en bit ut på åkern, syns på flera kartor över
Myrbys ägor. En indikation på att det rörde sig om ett kålland är att området
syns som en inhägnad yta med bokstaven K på 1640 års karta. 91 På en karta
från 1810 anges samma yta vara en kåltäppa. 92
Av en kartakt från 1792 framgår att alla gårdarna i Gamla Uppsala by hade
hustomter med ”dertill hörande och sammanhängande Trä- och
Krydgårdar”. 93 Kanske hade det blivit vanligare med gårdsnära odlingsland
för köksväxter och fruktträd, eller också var de gårdsnära odlingslanden helt
enkelt inte noterade på de tidigare kartorna. Från slutet av 1700-talet finns
också en uppgift om att kungsgårdarna hade en gemensam humlegårdstomt i
anslutning till bebyggelsen, 94 och det framgår också att Gamla Uppsala by
hade en rad med hampland utmed en väg sydost om bytomten. 95 Det fanns
således ett flertal odlingsland i området under 1600- och 1700-talen, för
köksväxter, fruktträd, humle och hampa, varav somliga, men långt ifrån alla,
låg i gårdsnära lägen (figur 11). Såväl Kungsgårdarna som Lötgården och
prästgården hade kalvtäppor invid sina tomter. Prästgårdens kalvtäppa
beskrivs på 1701 års karta som en ”Kalftomt wid gården af Magert bete”. 96 På
samma karta syns Kungsgårdarnas kalvtäppa inom den yta som senare kom
att kallas för Svärdsängen. I slutet av 1700-talet var det istället ett område
söder om gårdstomterna och norr om kyrkan som användes för bete av
Kungsgårdarna. En karta från 1796 visar en hage som var fördelad mellan de
sju kungsgårdsbönderna så att de hade varsin långsmal betesyta. 97 Det fanns
89

Rudbecks karta Tab AA 1670-tal; Gamla Uppsala by 1690, A18:122-23; Arnvidssons karta
1709; Gamla Uppsala by 1759, 03-gam-35.
90
Enligt Magnus Alkarp var detta prästgårdens Stora humlegård. Alkarp 2009, s. 163.
91
Myrby 1640, 03-gam-6. Detta är ett av mycket få belägg för kålgård i de äldre geometriska
kartorna för Upplands del.
92
Myrby 1810, B22-22:2.
93
Gamla Uppsala by 1792, B22-28:7.
94
Kungsgårdarna 1796, B22-16:1.
95
Gamla Uppsala by 1773, B22-28:4 (kartbild) och 1793, 03-gam-72 (protokoll).
96
Prästgården 1701, B22-25:1.
97
Kungsgården 1796, B22-16:1; Arnvidsson 1709.
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också minst en gårdsnära kalvhage i Gamla Uppsala by. Osäkerheten kring
antalet beror på att lantmätaren använde olika beteckningar om olika
inhägnade ytor. Utöver kalvtomten fanns också några grästäppor och ett antal
hagar. 98 Grästäpporna kunde förmodligen användas både för slåtter och för
bete.
Två av gårdarna i Gamla Uppsala by hade ytterligare kalvtäppor. Den ena låg
på Högåsens sydspets, cirka 400 meter från tomten, den andra i ett fuktigt parti
söder om Tunåsen, cirka 700 meter från tomten. Strax intill dessa låg
ytterligare fyra beteshagar, en av dessa hörde till prästgården, resten till Gamla
Uppsala by. Alla låg på den del av Löten som låg öster om åsen, på den slätare
mark som senare blev uppodlad till åker. 99 Beteshagarna var betydligt större
än kalvtäpporna, och i och med att de benämndes beteshagar är det tänkbart
att de inte bara användes för kalvar. Omkring 100 meter längre söderut fanns
ytterligare en beteshage inom Löten, vilken stängts in av grannbyn Nyby.
Denna används till ryttarhästen som hölls av Nyby rusthåll. 100 Om denna hage
berättas att den var mager och tuvig och ”besvärad av enbuskar”, 101 detsamma
gällde förmodligen också de andra beteshagarna.
Liksom många andra byar i socknen hade Gamla Uppsala by en samfälld
svinvall, i Gamla Uppsala låg den på gravfältet söder om bytomten. I samband
med storskiftet 1759 fördelades svinvallen mellan byborna. 102
1800-talets landskapsförändringar
Vid laga skiftet i Gamla Uppsala hade flera av de gårdsnära grästäpporna och
hagarna omvandlats till åkermark, byggnadsplatser eller trädgårdar. De flesta
av gårdarna i Gamla Uppsala by hade vid den här tiden trädgårdar med
fruktträd och bärbuskar. Vid gårdarna fanns emot sju äppelträd, till detta ett
antal körsbärs- och plommonträd samt ett tiotal bärbuskar. Till en av gårdarna
nämns en syrenhäck, och för fyra av gårdarna nämns vilda träd i trädgårdarna.
Vid samma tid hade en av gårdarna i Myrby en trädgård med 34 äppelträd och
100 bärbuskar, en körsbärslund och några plommonträd. Även på
häradskartan från 1859 och på den ekonomiska kartan från 1952 märks att
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Gamla Uppsala by 1701 (egentligen 1759), 03-GAM-17.
Gamla Uppsala by 1690, A18:122-23.
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Nyby 1770, B22-24:2.
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Nyby 1759, B22-24:1.
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Gamla Uppsala by 1759, 03-gam-35; Gamla Uppsala by 1701 (egentligen 1763), 03-gam17.
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Figur 15. Linnés lärjunge professor Carl Peter Thunberg ägde en av gårdarna inne
i Gamla Uppsala by. I slutet av 1700-talet bröts ägorna ut, och Thunberg byggde
istället upp Tunaberg inom Galgvreten. Bilden sägs visa gårdsmiljön före flytten.
Kring gården fanns inhägnade ytor med uppvuxna träd. Enligt en storskifteskarta
från 1792 hade gården en trädgård, men bilden kan också visa beteshagar. Johan
Gustaf Härstedt cirka 1776- cirka 1820, Uppsala universitetsbibliotek
Davidssonnummer 2782

Figur 16. På 1701 års karta (till vänster) syns en kalvtomt sydväst om prästgårdens
boningshus, medan kungsgårdarnas kalvtomt låg öster om deras gårdsplatser.
Förmodligen hade även Backgården en smådjurshage, men den har inte noterats på
denna karta, däremot på kartan från 1796. På den senare kartan redovisades
Kungsgårdarnas beteshagar mellan deras gårdsplatser och kyrkan. På 1796 års
karta syns också en humlegårdstomt, H. Prästgården 1701, B22-25:1 och
Kungsgården 1796, B22-16:1.
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Figur 17. I början av 1900-talet ökade trädgårdsodlingen i Gamla Uppsala genom
framväxten av villasamhälle och trädgårdsföretag. På fotot från 1926 syns en
plantering av träd i raka rader på åkern öster om kungshögarna. 103 Foto: Halling
1926, i Lindqvist 1936.

trädgården i Myrby var ovanligt stor, gården kan ha varit specialiserad på
trädgårdsproduktion.
1900-talets landskapsförändringar
Under 1900-talet skedde en ytterligare ökning av trädgårdarealen i Gamla
Uppsala, dels genom framväxten av villasamhällena, dels genom ett flertal
trädgårdsföretag. Vid mitten av 1900-talet ska det ha funnits två
handelsträdgårdar i Gamla Uppsala och en i Tunaberg. De sålde blommor och
grönsaker, från friland och växthus (Erixon och Ericsson 1948, s. 234, 254
och 273). Till trädgårdsodlingens negativa sidor hörde användningen av
växtskyddsmedel, vilka fick en allt större användning inom
trädgårdsföretagen under 1940-talet (Olausson 2014, s. 178f).

103

C.G. Rosenbergs foto över Mellanhögen och Östhögen från 1923 och på flygfoto av
Halling från 1926, i Lindqvist 1936.
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Vattendrag och sjön Myran
Gamla Uppsalas åker- och ängsmarker gränsade mot Fyrisån och det mindre
vattendraget Samnan. Det fanns även öppna diken, källor och grunda
vattensamlingar inom området, men tillgången till småvatten minskade över
tid.
1600- och 1700-talen
Naturforskaren Olof Rudbeck den äldre var intresserad av vattendragen kring
Gamla Uppsala, eftersom han ville föra i bevis att Gamla Uppsala var Atlantis.
Som ett led i bevisföringen visade han att byn hade varit omfluten av vatten.
På Rudbecks uppdrag gjordes flera kartor i vilka vattnet hade en central roll.
Förutom Samnan och Fyrisån och sjön Myrby träsk, även kallad Myran,
redovisades ett vattendrag som rann öster om högarna och som hade
förbindelse med sjön. I höjd med Kungshögarna, på den plats som motsvarar
området där täppor är redovisade på 1700-talets kartor, är vattendraget bredare
på Rudbecks karta, och vattensamlingen är benämnd Åkersjön (figur 17)
(Alkarp 2009, s. 163). Söder om Högåsen ska det ha funnits en annan
vattensamling eller ett kärr, och från Myran tecknades ett utlopp i Fyrisån.
Vissa av de här vattensamlingarna och vattendragen är otydliga, om de ens går
att se alls i övrigt kartmaterial, och frågan är om det går att lita på Rudbecks
kartor. Arkeologen Magnus Alkarp kommer fram till att Rudbeck visserligen
har överdrivit deras storlek för att framställa det som att Gamla Uppsala hade
ett omflutet läge, men att sjöarna och vattendragen fanns där, åtminstone som
mindre vattendrag och som fuktigare partier. Det som på Rudbecks karta ser
ut som större vattensamlingar, kan enligt Rudbecks egen kommentar ha
varit ”Änge- och kärr-wall” (Alkarp 2009, s. 164). Det är därför osäkert hur
mycket vatten det kan ha funnits i Myran. Klart är att ytan är blåmarkerad på
kartor från 1700-talet och tidigt 1800-tal, men Magnus Alkarp hänvisar till ett
sockenprotokoll från augusti 1752, enligt vilket sommaren hade varit så torr,
med ständig torka, ”att träsket vid Myrby alldeles torkat ut, som aldrig tilförne
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Figur 18. Rudbecks kartor från 1670-talet skulle bevisa att Gamla Uppsala hade ett
omflutet läge. Kartorna visar Myrby träsk på åsens västra sida, och Åkersjön, den
senare platsen för Gamla Uppsala bys odlingstäppor, öster om Kungshögarna. Tab ,
fig 27 och Tab AA.

hade skett uti mannaminne”. Återkommande torkperioder gjorde att detta
upprepades 1757, 1758 och 1759 (Alkarp 2009, s. 157). 104 Det fanns flera
småvatten i området, varav fyra källor på Tunåsens östra sida är noterade på
en av Rudbecks kartor. 105 På senare kartor noterades en källa och en vattengöl
vid Röboåsen. 106 Det ska även ha funnits en kärrmark, kallad Prästmyran,
mellan Tunåsen och Röboåsen. 107
Även om bebyggeseenheterna i Gamla Uppsala låg i anslutning till flera
vattendrag och större vattensamlingar, verkar tillgången till fisk ha varit dålig.
Kartan från 1690 berättar att Gamla Uppsala by varken hade fiske eller
fiskevatten. 108 Samma sak sägs 1701 för Prästgården, Backgården och
Kungsgården. 109 För Bredåker, som gränsade mot Gamla Uppsala mot norr,
sägs att det inte gick att få någon fisk utmed byns sträcka av Fyrisån, 110 och
samma sak sägs för Stjärna, 5 kilometer norr om Gamla Uppsala, med tillägget
att möjligheten att få fisk ska ha varit bättre längre uppströms. 111 Detta
stämmer med beskrivningen över Ekeby, längst norrut i Gamla Uppsala
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Alkarp (2009, s. 157), hänvisar här till sockenstämmoprotokoll den 10 augusti 1752, GUK,
KI:1.
105
Rudbecks karta, tab AA, 1670-talet.
106
Gamla Uppsala by 1811, B22-28:10.
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Gamla Uppsala by 1795, B22-28:8.
108
Gamla Uppsala by 1690, A18-122-23.
109
Prästgården 1701, B22-25:1.
110
Bredåker 1715, B22-4:3.
111
Stjärna 1707, B22-27:1.
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socknen. I Ekeby fanns en kvarn, och ovanför denna fanns några notvarpar,
som enligt en karta från 1705 kunde ge lite fisk till husbehov. 112
Det verkar inte heller ha funnits någon fisk i sjön Myran, för enligt kartan från
1640 fanns det inget fiskevatten till Myrby som låg strax intill. 113 Myran var
utan egentlig kontakt med större vattendrag, och som framgått här ovan var
det en mycket grund sjö, vilket gjorde att den kunde bottenfrysa. Att den
dessutom torkade ut helt under torrperioder under 1700-talet, gör att det inte
kan ha funnits förutsättningar för fiskar att överleva.
Vissa partier av Fyrisåns stränder var beväxta med vass under 1700-talet, det
framgår av kartan över Stjärna från 1707. På denna berättas att det fanns
ymnigt med vass längs vissa sträckor av ån, däremot inte vid Stjärnas egna
ägor, utan längre uppströms. 114 Stränderna utmed Fyrisån och Samnan kan
också ha varit beväxta med träd, i alla fall uppmuntrades de bönder som bodde
i Vaksala socken, att plantera alar och pilar utmed bäckar och på andra fuktiga
platser under andra hälften av 1700-talet. Träden skulle användas för lövtäkt,
men också ge lä och prydnad. 115
1800-talets landskapsförändringar
Som framgått i ett tidigare avsnitt av det här kapitlet, skedde en omfattande
dikning av åkermarken under 1700- och 1800-talen. Genom dikningen blev
flera av de fuktigare markerna möjliga att omvandla till åker, och troligen
bidrog dikningen också till att sjön Myran, och andra våtmarker i området,
torkade upp. På en karta från 1856 är den tidigare sjön beskriven som
betesmark (figur 18). 116 Den smala viken av Myran i sydväst, var vid samma
tid inhägnad och redovisad under rubriken ängsmark, men den kallades för en
betesstrand. 117
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Ekeby 1705, B22-7:1.
Myrby 1640, 03-gam-6.
114
Stjärna 1707, B22-27:1.
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Byordning Vaksala socken 1775, Ehn 1982, s. 480.
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Myrby 1856, B22-22:4; 1858, 03-gam-142.
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Figur 19. Enligt Johan Christian Bergers skiss från 1846 hade sjön Myran
fortfarande en vattenspegel, men vid laga skiftet 1856 beskrevs området som
betesmark. Uppsala universitetsbibliotek Davidssonnummer 1270.

1900-talets landskapsförändringar
Under 1900-talet fortsatte småvattnen att minska i området kring Gamla
Uppsala. På 1950-talet hade hela Myran odlats upp till åker. Vissa partier var
bara åker under en mycket kort period, bland annat den smala viken mellan
Tunåsen och Högåsen som redan hade lagts igen på femtiotalet. Även idag
används denna vik av Myran som betesmark, nu för nötkreatur, medan den
största delen av den tidigare sjön används som åkermark.
En del av de återstående småvattnen påverkades av näringsläckage från
jordbruket. Ett sådant exempel är en damm som fanns vid prästgården. Platsen
var till 2015 trädbevuxen och kallas för offerlunden. År 1916 klagade
journalisten och museimannen Ernst Klein över att denna hade förvandlats till
en ”öfverflödande gödseldamm”. 118 Han menade att denna, liksom resten av
gårdsmiljön, skämde Kungshögarna.

118

Klein i SvD 8/9 1916. Artikeln refererad i Alkarp 2009, s. 299.
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Figur 20. Bilden visar den smala viken av sjön Myran, mellan Tunåsen (till vänster i
bild) och Högåsen (till höger). Myran torkade upp under 1800-talet, och användes
då som betesmark och ängsmark. Omkring 1900 hade Myran odlats upp till åker,
men viken återgick snart till betesmark.

Figur 21. ”Minnurs brunn” eller ”offerlunden” vid prästgården, tidigt 1900-tal.
Foto: Museum Gustavianum.

Täkter av grus, sand, lera och torv
I området kring Gamla Uppsala har det funnits täkter av olika slag. Alla de tre
åspartierna av Uppsalaåsen vilka höjer sig över slätten närmast Gamla
167

Uppsala: Högåsen, Tunåsen och Röboåsen, har utnyttjats för sand- och
grustäkter. Det har också funnits täkter för lera och torv i området.
1600- och 1700-talen
En viktig anledning till grustäkterna under 1700-talet, var att det behövdes
grus till vägar. En karta över Tunåsen från 1795 berättar om ”sandgropar till
vägfylning”. 119 Ett annat användningsområde var tegeltillverkning, som
krävde både sand och lera. På en karta från 1772 finns en notering om ”Tegell
bruk” i den södra delen av gravfältet på Högåsen. Rimligen hämtades sanden
på platsen. I samma karta finns också uppgifter om torvtäkt inom Löten. 120
Omvandling under 1800-talet
Kartor från 1800-talet gör det tydligt att även Högåsen utsatts för täkter. I en
kartakt från 1816 finns en hänvisning till en kunglig kungörelse om att
ättebackarna skulle skyddas, men dåvarande pastorn menade att ”desse
Antiqviteter icke med full säkerhet kunna vårdas emedan Allmogen genom
Sandteckt härå gör skada”. 121 På laga skifteskartan 1856 noterades också ett
grustag i området precis öster om gravfältet, intill vägen. På samma karta
noterades även lertag i ett område öster om Tunåsen, och en torvtäkt noterades
nu söder om sjön Myran. 122
Omvandling under 1900-talet
Under 1900-talet blev grus- och sandtäkten allt mer omfattande vid Röboåsen.
Delvis användes sanden vid Röbo tegelbruk, som var i drift fram till 1970.
Under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet genomfördes en
restaurering av sandtäkterna. Dessa fylldes med massor från ett vägbygge, och
vissa partier täcktes med åsgrus.

Sammanfattande slutsatser
I Gamla Uppsala har markanvändningen varit stadd i ständig förändring under
hela perioden från 1600-talet fram till idag, men det var först från och med
slutet av 1800-talet, och ännu mer från mitten av 1900-talet, som
omvälvningarna blev dramatiska och också fick stor inverkan på det
biologiska innehållet. De historiska källorna berättar om ett Gamla Uppsala
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Gamla Uppsala by 1795, B22-28:8.
Gamla Uppsala by 1772, B22-28:2.
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där det tidigare var stor brist på foder. Det innebär att djuren fick beta hårt på
de gräsytor som fanns, och att även ängsmarken användes för bete, inte bara
efter slåttern, utan även på våren. Det var också brist på träd, vilket måste ha
gjort att omgivningarna skattades hårt på allt som kunde användas som
bränsle. Det var ett totalutnyttjat landskap. Under senare delen av 1800-talet
startade övergången till ett landskap som, i vissa delar, utnyttjas i låg grad.
Utan den hävd som tidigare präglat landskapet, sker en igenväxning och en
förlust av arter.
På 1600- och 1700-talen fanns flera ängsmarker kring Gamla Uppsala, varav
de flesta verkar ha varit strandnära, tuviga och beväxta med enbuskar. Idag är
dessa omvandlade till åkermarker, vilket innebär att en viktig biotop för bland
annat fåglar och kräldjur har gått förlorad. Genom slåttern gynnades tidigt
reproducerande och beteskänsliga växter och insekter, markinsekter och
pollen- och nektarätare, och torkningen av höet på ängen var positivt för de
ängsväxter som har frön som mognar i juli och augusti. Det efterföljande betet
gynnade bland annat ängssvampar och insekter knutna till de blottor som
orsakades av djurens tramp (Lennartsson & Axelsson Linkowski 2011).
Öppna, betade åsmarker är en biotop som nästan har försvunnit idag
(Lennartsson 2010, s. 74). Bete på sandig mark gynnar sandväxter, svampar,
dyngbaggar, grävande steklar och marklevande insekter. Det är därför mycket
värdefullt att det fortfarande förekommer bete på delar av Tunåsen. Åsens
karaktär har emellertid förändrats sedan trädplaneringen i slutet av 1800-talet,
och idag är det bara åskrönet som är trädlöst. De inplanterade tallarna hyser
rödlistade insekter, som den sällsynta svartbandade kvistbocken
(Pogonochaerus decoratus). Här ställs bevarandet av vedinsekterna mot att
återskapa den tidigare öppna åsmiljön. Kungshögarna, som tidigare var
betade, hävdas idag genom slåtter.
Under 1600- och 1700-talet var det ont om skog i trakten av Gamla Uppsala,
med undantag av Råby park. Där hämtade Kronan virke, och de kringboende
hade rätt till bete. Betad skog är oftast gles och med träd av olika ålder, detta
verkar ha gällt också för Råby park. Skogsbete gynnar flera olika arter av
lavar, svampar och mossor, liksom av insekter som lever i äldre solexponerade
träd (Dahlström 2013).
Åkerarealens andel av de totala ägorna var stor i Gamla Uppsala under 1600och 1700-talen jämfört med andra bebyggelseenheter i Mälardalen. Till
skillnad från dagens åkrar var åkerytan uppbruten av diken samt större stenar
och rösen. Det medförde att det fanns livsrum för bland annat insekter och
kräldjur. Åkrarna var vid den här tiden magra, och periodvis lagda i linda,
gödselgivorna var små och jordbearbetningen grund. Fram till tidigt 1900-tal
användes inga herbicider och pesticider. Sammantaget gynnade detta
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åkerogräsen samt de insekter som är knutna till ogräsen. Den låga
näringsstatusen gjorde att spannmålen inte medförde så stor konkurrens, och
därför gynnades också konkurrenssvaga ogräs, och den grunda
jordbearbetningen var fördelaktig för insekter som övervintrar i jorden. Det
kan dessutom ha funnits en viktig ekologisk funktion i lindorna, eftersom
dessa möjliggjorde reproduktion av gräsmarksväxter. Det är sannolikt att vissa
växter, som idag minskar i odlingslandskapet, har gynnats av att det tidvis
funnits öppen jord där de har kunnat etablera sig. Det sena betessläppet på
sädesåkrarna gynnade även de tidigt reproducerande och beteskänsliga
växterna och insekterna som levde i dikes- och åkerrenarna (Lennartsson &
Axelsson Linkowski 2011).
Gamla Uppsala har förlorat sina gårdsmiljöer, präglade av slitage och tramp
från djur och människor, och med näringsrika förhållanden kring
gödselstackarna. Därmed försvann också flera gårds- och ruderatväxter.
Fram till början av 1900-talet fanns flera miljöer med grunt, stillastående
vatten kring Gamla Uppsala, bland annat i sjön Myran och i öppna diken. Sjön
Myran torkade upp kring mitten av 1800-talet, och de flesta av de öppna
dikena lades igen till täckdiken omkring år 1900. Med det öppna, grunda
vattnet försvann viktiga biotoper för bland annat kräldjur och insekter. Sjön
Myran, liksom de översvämmade ängsmarkerna, gynnade också häckande och
rastande strandängs- och simfåglar.
Genom historien har det hämtats sand och grus längs hela åssträckan, och lera
har hämtats i området öster om åsen. Täktverksamheten intensifierades under
1900-talet, framförallt vid Rödboåsen, med tillverkningen av tegel vid Rödbo
bruk. Brytningen av sand och grus har skadat och förstört flera förhistoriska
lämningar, och också minskat den ändliga resurs som isälvsavlagringarna
utgör. Samtidigt har brytningen skapat förutsättningar för den artrikedom som
är knuten till sandtäkter, bland annat olika grävande insekter som använder
sanden för bobyggnad. Såväl sand- som lertäkter kan också gynna groddjur,
eftersom de grunda vattensamlingar, som ofta finns i bottnen på täkterna, är
lämpliga som yngelplatser (Lönnell och Ljungberg 2006).
Som framgått av kapitlet har människan kontinuerligt format sin omgivning
och därigenom påverkat vilka vilda arter som har haft förutsättningar att leva
på platsen. Markanvändningen i landskapsrummet kring Gamla Uppsala
kommer att fortsätta att förändras, och därmed också det biologiska innehållet.
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8. UTFÄRDER TILL GAMLA UPPSALA
Cecilia Rodéhn

D

en trettionde september 1928 anordnade Dr Hanna Rydh en guidad
tur för allmänheten till Gamla Uppsala som del av
och
Historiska
Riksantikvarieämbetets
museet ”populariseringsarbete” (Rapport 1928, 1929; Rydh 1929). Turen till
Gamla Uppsala var ett led i att utvidga de redan existerande utfärderna som
Hanna Rydh i över tio års tid anordnat till platser runt Stockholmsområdet och
som vid tiden också kommit att inkludera resor till Öland och Gotland. Några
år senare, sjunde maj 1933, hade Hanna Rydh andra arbetsuppgifter och fil.
lic. Ivar Schnell ledde utfärden till Gamla Uppsala. Ytterligare tre år senare,
1936, anordnades ännu en utfärd till Gamla Uppsala och då med fil.lic. Henrik
Alm som utfärdsledare (Alm 1936a, b, Schnell 1933a). Dessa tre utfärder till
Gamla Uppsala spelar större roll än vad de först ger sken av att göra eftersom
de var del i den formeringsprocess av den arkeologiska vetenskapen och
kulturmiljöarbetet som pågick vid samma tid. I formeringen av arkeologin och
kulturmiljöarbetet ingick ”populariseringsarbete” och Hanna Rydh var en av
nyckelaktörerna i detta arbete då hon var instrumentell i Historiska museets
utveckling av den pedagogiska verksamheten som sedan Henrik Alm
vidareutvecklade.
I följande text kommer jag att undersöka utfärderna till Gamla Uppsala och
jag kommer att diskutera vilka som genomförde visningarna och deras
position i kulturarvsvärlden. Jag kommer att diskutera vilka besökarna var,
den pedagogik som fördes och vilka politiska och vetenskapliga diskurser
utfärderna kopplade till. Vidare kommer jag också diskutera på vilket sätt som
Gamla Uppsala målades upp och vilka arkeologiska diskurser som dessa
bilder av Gamla Uppsala kopplade till. I texten läggs fokus på Hanna Rydhs
visningar men med jämförelser med Ivar Schnells och Henrik Alms visningar.
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Material, metod och teoretiska utgångspunkter
Forskning på museipedagogik har framförallt diskuterat samtidens
pedagogiska aktiviteter och det saknas forskning på museipedagogiska
praktiker under andra tider (Hein 2012). Därtill har forskningen också
förbisett ”görandet” av guidade turer och istället fokuserat på besökares
lärande (Tran & King 2007: 133). Den föreliggande texten söker att bidra till
en vidare förståelse av pedagogiska praktiker under tidigare perioder genom
att fokusera på 1920- och 1930-talens guidade turer. För att möjliggöra detta
måste fragment från arkiv och böcker pusslas samman.
Hanna Rydh har till skillnad från Ivar Schnell lämnat efter sig ett digert arkiv
som vittnar om hennes pedagogiska verksamhet och författarskap. Henrik
Alm har också lämnat efter sig arkivmaterial, dock inte i samma kvantitet som
Rydh. Arkivmaterialet återfinns i Hanna Rydh och Bror Schnittgers arkiv och
S-arkivet vid Antikvariskt och Topografiskt Arkiv samt Hanna Rydhs arkiv
vid Kvinnohistorisk Samling vid Göteborgs universitetsbibliotek. S-arkivet
består av rapporter och tidningsutklipp om ”propagandaverksamheten” vid
Historiska museet och vittnar om Rydh, Alm och till viss mån Schnells
pedagogiska verksamhet. Hanna Rydhs arkiv är ett stort personarkiv
bestående av tidningsutklipp som vittnar om hennes verksamhet. Här finns
brev, rapporter, artiklar, fotografier, almanackor, anteckningar och manuskript
till tal, föredrag och visningar. Rydhs och Schnittgers arkiv består av
framförallt brev och tidningsutklipp av artiklar skrivna av Rydh.
Hanna Rydh skrev även flera guideböcker om fornlämningsområden kring
Stockholm, en av dessa skrev hon tillsammans med maken Bror Schnittger.
Rydh skrev också populärvetenskapliga böcker om medelhavsområdet samt
barnböcker som även fungerade som guideböcker (Rydh 1926, 1928, 1931;
Rydh & Schnittger 1928; Schnittger & Rydh 1922). Dessa verk ger en
förståelse för Rydhs pedagogiska verksamhet.
Undersökningen baserar sig på en kvalitativ närläsning – en metod som syftar
till att kartlägga materialet och, i det här fallet, identifiera på vilket sätt som
Gamla Uppsala men också hur utfärderna beskrivs. Närläsning gör det möjligt
att identifiera det som är normativt i beskrivningen och hur det diskursivt
kopplar till andra texter eller uttalanden (jmf Lykke 2009). Texterna förstås i
ljuset av det som Edward Said (1978, s. 23) beskriver; att texter är formativt
för ett fenomen. I denna studie förstås därför texterna som formativa för bilden
av Gamla Uppsala. Textmaterialet blir därmed nyckeln till att förstå diskursiva
formationer av kulturarvsplatsen. Materialet förstås också som formativt för
praktiker, i det här fallet kulturarvspedagogiska praktiker under 1920- och
1930-talen (jmf Ahmed 1998). Genom arkivmaterialet är det möjligt att spåra
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hur vetenskapliga diskurser formar varför utfärdsledarna besökte Gamla
Uppsala, hur platsen besöktes och var i landskapet de rörde sig och vad de
berättade om platsen. I linje med Laurajane Smith (2006) menar jag att
utfärder kan förstås som en kulturarvsprocess som aktivt skapar och omskapar
Gamla Uppsala som ett kulturarv. Genom att studera kulturarvspraktiker,
såsom utfärder, blir det möjligt att synliggöra hur ett kulturarv formas och
upprätthålls samt vilka praktiker och berättelser som blir dominanta och som
lever kvar. Men för att förstå detta måste först en redogörselse för vilka Rydh,
Alm och Schnell var, då deras person och relation till det vetenskapliga fältet
spelade roll för utfärdernas genomförande.

Utfärdsledarna
Innan Rydh år 1924 började organisera utfärder i Historiska museets regi hade
hon sedan åtminstone 1918 arrangerat visningar till Birka, Adelsö och andra
arkeologiska platser (jmf Rydh 1918). Från och med år 1920 organiserade hon
och hennes dåvarande make Bror Schnittger (1882-1924), även han disputerad
arkeolog, utfärder till Stockholms fornminnesmiljöer via Svenska Dagbladet
(jmf Svenska Dagbladet 1921). Efter Brors död fortsatte Rydh verksamheten
vid Historiska museet. Henrik Alm beskrev Rydhs aktiviteter
som ”betydelsefulla upplysnings- och propagandaverksamhet” (Alm 1936a).
Senare beskriver Birger Nerman (1964, s. 147) visningsverksamheten som ”de
första verkligt organiserade sådana utfärder, som existerat i vårt land” och
att ”Hanna Ryd [sic] varit en föregångare för en senare i vårt land rikt bedriven
verksamhet” (Nerman 1964, s. 147). Efter att Hanna Rydh lämnade
verksamheten för att arbeta som landshövdingfru efter giftemålet med
Mortimer Munck af Rosenschöld anställdes Fil. Lic Henrik Alm 1929 för att
utveckla förmedlingsverksamheten vid Historiska museet, vilket han fortsatte
med i flera år (Alm 1936a). Alm kom också att skriva flertalet skrifter om
kyrkor och om stadsvandringar. Fil. Lic Ivar Schnell arbetade med
förmedlingsverksamheten parallellt med Alm, hans insatser är dock sämre
dokumenterade i arkiven.
Hanna Rydhs (1891-1964) person, i rollen som vetenskapsman och politiker,
spelade en stor roll för visningsverksamheten. Detta har utforskats extensivt
av Elisabeth Arwill-Nordbladh (1987, 1998a, b, 2005, 2012) och av Catarina
Lundström (2005). Rydhs populärvetenskapliga texter har undersökts av Ewa
Ryberg (1986, 1990, 1991) som diskuterar hur hon använder fantasi för att
föra fram sitt budskap. Den befintliga forskningen har dock inte fokuserat på
178

att undersöka Rydhs pedagogiska gärning, vilket den föreliggande texten
söker göra.
För att förstå Rydhs pedagogiska gärning måste hennes position i det samtida
samhället först klargöras. Rydh var den första kvinnan som disputerade i
arkeologi i Sverige och 1919 framlade hon en avhandling om vikingatida
dosformiga spännen vid Uppsala universitet (Rydh 1919). Detta gjorde henne,
skriver Stig Welinder (2006), till en i den första generationens kvinnliga
karriärsforskare. Arkivmaterial visar att Rydh som arkeolog bedrev en bred
verksamhet: hon arbetade på utgrävningar vid Adelsö mellan åren 1916 till
1926 och publicerade fynden (Rydh 1926). Hon grävde i Gästrikland mellan
åren 1917-1921 och i Rang Mahal mellan åren 1953-54. Utöver detta arbetade
Rydh med fyndhantering på Historiska museet. Hon skrev guideböcker,
barnböcker och faktaböcker samt mängder med tidningsartiklar om arkeologi.
Hon var välkänd som allmänbildare och reste runt i Sverige och gav
föreläsningar om arkeologi och, som denna artikel skall handla om, anordnade
visningar till kulturmiljöer och fornminnesplatser.
Även om Rydhs arkeologiska gärning är stor så var kanske hennes politiska
gärning större. Hon var medlem och vice ordförande i Fredrika
Bremerförbundet, landshövdingfru i Jämtland, ledamot i 1941 års
befolkningsdelegation för hem och familjefrågor, samt nämndeman i
Stockholm (1948-1960). Hon satt i radionämnden (1938-1953) och var
ledamot i riksdagens andra kammare för folkpartiet (1943-1944). Rydh var
med i FN:s delegation till Genève 1938, ordförande och hedersordförande i
Svensk-Indiska
föreningen
(1949-1957),
samt
ordförande
i
utlandssvenskarnas förening (1947) (Nerman 1964; Arwill-Nordbladh 1987,
1998a, b, 2005, 2012; Ryberg 1986, 1990, 1991; Lundström 2005). Rydh var
ett välkänt namn, både som politiker och föreläsare och författare, vilket också
gav hennes böcker om arkeologiska platser genomslagskraft och
uppmärksamhet.
För att ytterligare förstå Rydhs utfärd till Gamla Uppsala och hur hon brukade
landskapet måste man förstå något om den värld hon var verksam i och vilka
förändringar som skedde vid tiden för hennes verksamhet. År 1873, 18 år
innan Rydh föddes blev det möjligt för kvinnor att ta gymnasieexamen, men
bara om de hade en privatlärare. Därmed blev det också möjligt för kvinnor
att börja studera vid universitetet. När Rydh skrev in sig vid Stockholms
högskola 1911 och påbörjar arkeologistudier 1912 var det inte helt vanligt för
kvinnor att studera vid universitetet och paradoxalt nog blev hon doktor innan
hon hade rösträtt (jmf Arwill-Nordbladh 2005, s. 118).
Avsaknaden av kvinnor inom akademin gjorde arkeologin till ett manligt
kodat yrke, där arkeologin tolkades från manliga positioner och där det
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arkeologiska yrket som sådant beskrevs i maskuliniserade termer.
Arkeologiska utgrävningar beskrivs som att ”ligga i fält”, göra ”fälttåg” där
arkeologerna hade ”krigsråd” och grävde ”skyttegravar” (Joyce 2008, s. 2124; Berg 2014, 2016). Arkeologiska expeditioner liknades ofta vid äventyr och
lånade mycket av koloniala diskurser där landet, marken, gavs kvinnliga
metaforer och beskrevs som något som skulle erövras och läggas under
männen. Det militära var vid tiden starkt hierarkiskt, disciplinerande och en
exklusivt manlig plats som utestängde kvinnor. Forskare är därför överens om
att den manliga kodningen lyckades till stor del hålla kvinnor på avstånd
(Conkey 2003; Joyce 2008; Claassen 2000; Berg 2016). Kvinnors deltagande
i det arkeologiska företaget vilade därför på hur de kunde förhålla sig till,
deltaga, eller muta in ett eget område i denna annars så exkluderande diskurs.
Även om Oskar Montelius, som var gift med Agda Montelius (ordförande i
Fredrika Bremerförbundet och rösträttsivrare), gjorde Stockholms
arkeologiska krets öppen för kvinnor, var ändå kvinnor marginaliserade inom
arkeologin. Welinder (2006) beskriver att kvinnor anställdes på underordnade
amanuenspositioner där arbete med samlingar, arkiv och visningar var
centrala uppgifter.
Utfärder och visningar var alltså typiska kvinnodominerade yrken inom
museivärlden men det är viktigt att notera att samtidigt växte intresset för att
delta i visningar under tiden som Rydh var aktiv. Arbetsuppgifterna fick
ändrad status på grund av intresset, men också på grund av att
populariseringsarbetet ansågs vara en del av bevarandestrategierna som jag
ska diskutera nedan. Utfärderna var mycket populära och i 1928 års rapport
skrev Rydh: ”Utfärdernas popularitet synes snarare vara i stigande än
motsatsen” (Rapport 1928). I en rapport skrev Rydh (Rapport 1925):
Som erfarenhet av dessa färder vill jag framhålla, att de torde få anses fylla ett
verkligt behov, och att de från deltagarnas sida omfattas med största intresse.
Talrika vittnesbörd därom hava efter alla färder kommit mig tillhanda i form
av tacksägelser per telefon och brev.

Läser man tidningsklippen i arkivet går det att enkelt se medias hyllningar av
hennes utfärder. Utfärderna beskrevs som: ”populärt och medryckande”
(Folkets Dagblad Politiken 1926-07-15). Rydh som guide beskrevs också i
goda ordalag: ”Hon har en sällsynt förmåga att göra sitt ämne levande” (Nya
Dagliga Allehanda 1925-09-28) och ”Den mest fängslande och älskvärda
ciceron man kan tänka sig” (Stockholmstidningen 1925-09-18).
Populäriteten hör också samman med den tid, mellankrigstiden, som Rydh var
verksam under. Sverige befann sig i en social och politisk övergångsperiod
där samhället präglades av demokratiseringsprocesser genom rösträttsrörelsen
och folkbildningsrörelsen. Rydh var aktiv inom båda dessa rörelser. Det var
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en tacksam tid för museer då det fanns ett stort intresse för historia och
kulturarv. Det fanns en diskurs där historia och kulturarv gjordes folknära och
där de vanliga människorna fick ta plats bredvid kungar och härskare med
syftet att medborgarna skulle ta till sig kulturarvet och skapa en framtidstro
(Grundberg 2000, s. 73, Lundström 2005, s. 86). Parallellt med detta fanns det
en borgerlig fackmannaorienterad syn på kulturaret som riktade in sig mot
bevarandestrategier och var tyngd av vetenskaplig diskurs som inte
inkluderade de vanliga människornas intressen (Grundberg 2000, s. 73,
Lundström 2005, s. 86). Dessa två diskurser var inte separerade från varandra,
vilket görs tydligt i en diskussion som Hanna Rydh deltog i.
I tidskriften Rig (1921) återfinns ett referat från en debatt mellan flera olika
arkeologer, bland annat Rydh. Här diskuterades bevarande av fornlämningar
och allmänhetens roll i detta. Det framhålls att experterna måste förmedla
kulturarvet till medborgarna så att de kunde förstå varför fornminnena
behövde bevaras. Michel Notelid (2000, s. 80-84) och Arwill-Nordbladh
(2005, s. 111) beskriver debatten som formerandet av en arkeologisk självbild
och hur arkeologerna enades kring ämnets kärnpunkter. Jag menar att
kärnpunkten, som den framställs i debatten, är just bevarandefrågan men den
pedagogiska frågan återkommer ständigt och är en anledning, menar jag, till
varför Rydh lyckades föra in förmedlingsverksamheten på Historiska museet
så kraftfullt.
Utfärderna, exempelvis den till Gamla Uppsala, måste också förstås, menar
jag, som del av en musei- och kulturarvspedagogisk förändringsprocess inom
vilken Hanna Rydh var instrumentell. Efter att Rydh lämnade verksamheten
för att bli landshövdingfru togs den över av Henrik Alm och Ivar Schnell.
Även om Alm har lämnat efter sig flera rapporter om den pedagogiska
verksamheten samt ett digert klipparkiv så är det svårare att komma åt hans
åsikter om förmedlingsverksamheten. Än svårare är det att komma åt Schnells
åsikter eftersom han är tämligen frånvarande i arkivmaterialet. Vad som går
att skönja är dock att verksamheten följer, med få undantag, det som Rydh
redan skapat.
När Rydh lämnade sitt uppdrag följde det vid museet en
institutionaliseringsfas av visningsverksamheten. Nu steg en rad välutbildade
manliga akademiker in i verksamheten. När detta skedde så förvandlades de
annars tillfälliga uppgifterna till en fast tjänst vid museet och så småningom
bildades en ”propagandaavdelning”. Det är därför möjligt att argumentera att
Rydh i sin unika position som filosofie doktor i arkeologi möjliggjorde för en
professionalisering av en kvinnlig kodad verksamhet. Hon möjliggjorde att
verksamheten legitimiserades vid institutionen men när detta skett
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maskuliniserades praktiken genom en lång rad av manliga efterträdare med
hög akademisk examen.

Besökarna
Den sjunde oktober 1928 anordnade alltså Hanna Rydh en utfärd till Gamla
Uppsala i Historiska museets regi. För att locka besökare till utfärderna
annonserade Historiska museet i tidningarna. De satte upp affischer på museet,
i nordiska resebyråns lokaler i operahuset och på Grand Hotell samt på
Stadsbiblioteket. Rydh höll också föredrag i radio om de olika utfärderna för
att locka ytterligare besökare (Rapport 1928). Inför utfärden 1933, då
utfärderna var mer kända, gjordes reklam via dagspressen en vecka före
utfärden, det annonserades i turistföreningens tidning vilket Schnell noterade
var till en mycket stor hjälp. Programmet skickades också ut till deltagare på
tidigare resor, vilka uppgick till ca 250 personer, samt till alla lärarkollegier
vid Stockholms skolor. Rabatt lämnades till de som tecknade sig för flera resor
(Schnell 1933a). Vid Alms utfärd 1936 hade reklam till över 1000 personer
skickats ut (Alm 1936b).
Det går att sluta sig till att det fanns en trogen skara med personer som följde
med på utfärderna, men vilka var de? I en rapport till Riksantikvarien 1925
gav Rydh en fyllig redogörelse som vittnar om deltagarna på utfärderna, Rydh
skrev (Rapport 1925):
Deltagarskarorna rekryterades från skilda samhällslager. Det är påtagligt att
sedan väl intresset blivit väckt, ett stort antal deltagare regelbundet återkomma
på varje utfärd. Det har sitt intresse att nämna att bland sålunda regelbundet
återkommande deltagare äro ett par historielärare. Priset för utfärderna anses
av allmänheten mycket rimligt, och jag tror det är lyckligt, att det kunnat hållas
så pass lågt. Jag vill nämna, att det föreföll mig som den billigaste färden, den
till Tullinge, samlat ovanligt många yngre deltagare av en kategori som
påtagligt icke tillhörde de ekonomiskt bästa situerade.

Utifrån Rydhs text går det att anta att de som primärt följde med på utfärderna
var personer från borgar/medelklassen och de mer socio-ekonomiskt
priviligierade personerna i samhället även om Rydh framhåller att deltagarna
kom från varierad social bakgrund.
Studerar man biljetten till Gamla Uppsala som Historiska museet sålde så
vittnar den om en kostnad på 10 kronor (Historiska museet 1928). När Ivar
Schnell genomförde utfärden till Gamla Uppsala for sällskapet med tåg
klockan 10 som kostade 3 kronor och 85 öre inklusive buss för 70 öre därtill
tillkom inträde för Disagården på 25 öre vilket gav en total summa på 4 kronor
och 80 ören. Då det var nödvändigt att museet fick intäkter från resan sattes
182

priset till 6 kronor per person och samma kostnad uppgavs vid Alms utfärd
1936 (Schnell 1933b, Alm 1936b). Rydh (Rapport 1925) noterade att de
billigaste turerna lockade de personer som inte hade det så ekonomiskt gott
ställt och med tanke på de kostnader som Rydh, Alm och Schnell redovisar
för resan till Gamla Uppsala går det att anta att de personer som följde med
hade bättre ekonomiska förutsättningar än andra.

Utfärderna
Rydh, Schnell och Alm anordnade alltså utfärder till Gamla Uppsala, men för
att förstå dessa utfärder bättre är det nödvändigt att ta reda på vad Rydhs,
Schnells och Alms verksamhet kallades. Detta är inte helt enkelt eftersom det
inte fanns någon enhetlig begreppsapparat för verksamheten vid tiden.
Schnell (1933a, b) och Alm (1936a, b) kallade verksamheten ”utfärder” inom
ramen för ”populariseringsarbetet” eller ”propagandaverksamheten” (Alm
1936a). Undersöker man material kopplat till Rydh ser man att en mer
diversifierad begreppsapparat framträder. Rydh kallade verksamheten
för ”utfärder”, ”visningar”, ”föreläsa”, ”populärföreläsa” eller ”museilektion”
och när det gäller barn använde hon begreppet ”tala tillsammans”. Den roll
som de innehade kallades för ”utfärdsledare”, ”vägvisare” eller ”ciceron”. På
plats kunde hon ”hålla ett anförande”, ”göra en visning”
eller ”populärföreläsa” (Rydh 1929, Rydh & Schnittger 1928; Rydh 1926: 910, 169, 192, 1928, 1930, 1931, 1932, 1937, 1939). Verksamheten vid Gamla
Uppsala ingick i populariseringsarbetet i Rydhs fall, emedan det i Schnell och
Alms fall ingick i propagandaverksamheten. Ordet verksamheten, även om de
alla tre kallade det för utfärder, genomgick en betydelseförändring från att
göra någonting populärt och allmänt i linje med folkbildningsidealet, som
beskrivs nedan, till en verksamhet som var mer instruerande och
nationalistiskt, vilket jag också skall diskutera nedan när jag behandlar de
bilder som förmedlades om Gamla Uppsala.
Rydhs, Alms och Schnells visningar bar alla drag av åskådningspedagogik, en
pedagogik som växte fram på 1860-talet och som gjorde sig gällande även på
1900-talet. Rydh gjorde tydliga kopplingar till pedagogiken när hon t.ex.
förklarade att det var bättre att besöka fornminnesområdet istället för att se
föremål på museer (Rydh 1928). Även om texten som beskriver detta, handlar
om Italiens fornminneslandskap så är den applicerabart på Gamla Uppsala,
där fynden faktiskt fanns på Historiska museet. Rydh (1928, s. 138) skrev att:
Man må vara aldrig så museitränad och villig att i sin fantasi förflytta
museimontrernas föremål ut i det forntida vardagslivet, så skall man dock få
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ett långt starkare och mer bestående intryck av ett besök (…) [på] de platser,
där människorna levt och kulturen blomstrat.

Rydh menar i citatet att landskapet förklarade förhistorien och gav ett större
intryck än föremål utställda på museer som var svåra att förstå. Den form av
åskådningspedagogik som Rydh förespråkade var en pedagogik där besökaren
kunde lära sig se eller läsa kulturlandskapet på rätt sätt. Den som tittade,
skådade, påverkades också av upplevelsen och intrycket införlivades sedan i
personen. Att skåda, och skåda rätt, blev därför en metod för nationell fostran
av medborgarna (jmf Ekström 2000, s. 140-165). Att komma ut och se
landskapet återkopplar till diskussionen som fördes i Rig (1921) – om vikten
att informera befolkningen om fornminnena. Att skåda landskapet kopplar
också till friluftslivets politiska diskurs som hade tydliga socio-ekonomiska
och könade konnotationer.
Under 1900-talets början hade friluftslivet varit en aktivitet för speciellt män
från överklassen. Jag menar att det är i denna kontext som Rydhs utfärder
måste förstås men detta var också under förändring och som ovan nämnt
noterade Rydh i en rapport (Rapport 1925) att det fanns en vilja och ett intresse
från alla grupper i samhället att följa med på utfärderna. Samtidigt kom
kvinnor under 1920-talets början att intressera sig för, och tilläts, idka
friluftsliv. Parallellt med detta fanns det också ett växande intresse bland
arbetarklassen. Under 1930-talet, när Alm genomförde sin visning, gavs lagen
om åtta timmars arbetsdag och semesterlagstiftningen vilket gjorde att
arbetarklassen möjlighet att i större utsträckning idka friluftsliv (jmf Sandell
& Sörlin 2000, s. 38-44, Eskilsson 2000, s. 72-77). Sven-Erik Karlsson (1994,
s. 50, 67) skriver att även om arbetarklassen hade fått tid och pengar som
möjliggjorde att de kunde turista var det ändå de borgerliga grupperna som
dominerade turismen. Det går därför att sluta sig till att utfärderna omfattade
just de borgerliga grupperna.
Friluftslivet betraktades som hälsobringande och ansågs motverka stadslivets
negativa livsstil och det var en metod för social fostran, demokratiutveckling
och folkbildning med tydliga nationalistiska inslag (Sandell & Sörlin 2000, s.
38-44, Eskilsson 2000, s. 72-77). Rydhs, Schnells och Alms visningar måste
alla förstås inom ramen för denna diskurs i fråga om vilka platser de besökte
men också de olika aktiviteterna som utfördes på platsen. Friluftsdiskursen
syns tydligt i Rydhs pedagogik. Hon skrev t.ex. att det var viktigt
att ”industriarbeteren” fick uppleva en koppling till landskapet eftersom denne
saknade detta (Rydh 1937, s. 5-6, 12, 1940, s. 12). Det är tydligt att Rydh inte
enbart var intresserad av att förmedla arkeologisk fakta utan att hon sökte
förena politik, friskvård och kulturarv till en enhet. Rydh uttryckte detta i en
av guideböckerna där hon skrev att hon riktar sig ”till den allmänhet, som
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finner en rekreation i att förläna åt sina strövtåg i skog och mark med ett
kulturhistoriskt inslag” (Rydh & Schnittger 1928, s. i).
Friluftsdiskursen genomsyrade på ett tydligt sätt hennes guideböcker och syns
i citat som: ”[man] kan göra långa vackra promenader och på lämpliga
mellanrum finna sevärda fornminnen” (Rydh 1930, s. 24). Rydh ville att
besökaren skulle få ett ”starkt och i minnet lätt återkallat intryck” av
kulturarvet (Rydh & Schnittger 1928, s. ii). Därför valdes kulturarvsplatser
och landskap ut som var lätta att förstå och upptäcka. Hon valde ut platser i
Stockholms närområde som var ”mindre utforskade, mindre omskrivna och
därför av allmänheten mindre känd” (Rydh & Schnittger 1928, s. 7). Rydhs
uttalande kan jämföras med det som Lena Eskilsson skriver; att under 1930talet kom friluftlivet att riktas speciellt mot kvinnorna och det ansågs lämpligt
för kvinnor att utforska närområdet och hembygdens friluftsmöjligheter
(Eskilsson 2000, s. 73). Rydhs guideböcker har ett tydligt fokus på närområdet
och hembygden kring Stockholm och det är därför möjligt att argumentera att
hon möjliggjorde kulturarvsbesök för kvinnor och personer med mindre
ekonomiska resurser. Utfärden till Gamla Uppsala utgör dock ett undantag då
de var relativt kostsamma och långt utanför staden Stockholm.

Utfärderna till Gamla Uppsala
Ett kaffekvitto från Odinsborg daterat 30 september 1928 återfinns i arkivet
och fakturerar 95 personer. Det går alltså att sluta sig till att 95 personer fikade
med Hanna Rydh och att det var så många som medföljde på Rydhs utfärd
(Historiska museet 1928). Utfärderna var mycket populära och Rydh skrev i
en rapport att flera personer avvisades från färden av utrymmesskäl (Rapport
1928). Utfärden till Gamla Uppsala 1933 medföljde 38 personer från
Stockholm, resan gick dock inte som det var tänkt och Schnell (1933a) beskrev
den så här:
Resan till Gamla Uppsala anträddes i storm och regn, och blev därför mindre
lyckad framför allt vad publiktillströmningen beträffar. Vistelsen utomhus
omöjliggjordes nästan av vädret, och huvudpunkten på programmet måste
därför bli ett längre föredrag förlagt till Odinsborg. Demonstrationen i
Disagården utfördes av lic. G. Holmgren på grund av att int. Åhlenius anmält
förfall. Disagårdens vaktmästare spelade nyckelharpa för besökarna.

Disagården färdigställdes 1929/1930 vilket gör att Schnells utfärd till Gamla
Uppsala hade en helt annan karaktär än Rydhs som besökte kulturarvsplatser
av mer ålderdomlig karaktär såsom kung Nordians hög, Mora stenar och
domkyrkan i Uppsala. Utfärden till Gamla Uppsala 1936 medföljde 41
personer och inkluderade Uppsala domkyrka och slott samt en visning av
Valsgärdefynden. Alm (1936b) beskrev utfärden så här:
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Den första utfärden utanför Stockholm ställdes till vårt lands märkligaste
fornminnesort – Gamla Uppsala. (…) I Gamla Uppsala: Kungshögarna,
tempelområdet, tingshögen, kungshallens platå, Disagården, S:t Eriks
domkyrka och spåren av hednatemplet under dess golv. (…) Färdledaren fil.lic.
Henrik Alm demostrerar hedna och kristna minnen och intendenten Nils
Ålenius Upplands bygdekultur i Disagården.

Utflykten dokumenterades av pressen och att döma av bilderna verkar
deltagarna ha haft ett strålande väder och artikeln berättar att ”Utflykten var
mycket lyckad och manade till efterföljd” (Oidentifierad tidskrift 1936).
Artikeln beskrev också aktiviteterna och utfärdens utformande:
Statens historiska museum hade på sendagen anordnat sin första större utfärd
för året och som sig bör ställdes färden till landets mäktigaste fornminnesort,
Gamla Uppsala. S. J. hade ordnat med extratåg för de omkring 40 deltagarna.
Färdledare var dr H. Alm. På Domarehögen dracks en välgångskål i de gamla
mjödhornen från Odinsborg och högarnas storartade arkitektur
demonstrerades sedan med ledning av professor Sune Lindqvists arbete
”Upsala högar” som denna vår utgivits av museet.
Sedan man lämnat dessa Sveriges pyramider som bildar en stor amfiteater med
slätten nedanför som parkett, ställdes färden till den gamla Kungshallens plats
norr om kyrkan, varefter intendent Ålenius visade sitt vackra
fornminnesmuseum Disagården. Sista punkten på programmet för Gamla
Uppsalas räkning var en visit i S:t Eriks domkyrka (…)

Tidningsartikeln hänvisar till när han skrev om Sune Lindqvists (1936) arbete
är troligtvis boken Uppsala högar och Ottarshögen. Detta är dock en tjock
och otymplig bok att bära med sig och med tanke på de utfärspunkter som
Alm inkluderade i sin visning ter det sig mer troligt att visningen var baserad
på Lindqvist (1929) guidebok Gamla Uppsala fornminnen. Jag skall nu
diskutera hur dessa böcker, och andra verk, är formativa för utfärderna till
Gamla Uppsala och vilka konsekvenser böckerna har för hur platsen
användes, hur pedagogiken formerades och hur dessa praktiker har förts
vidare in i samtiden.

Bilder av Gamla Uppsala
”Kunde inte mor berätta litet om de där stora högarna vid Gamla Uppsala”,
bad en röst, som lät ganska viss på att hans begäran skulle bifallas. ”Det var
ganska länge se’n vi var med mor dit. Jag har faktiskt glömt, hur där var. Ja,
inte glömt riktigt, jag minns förstås, att högarna, var väldigt stora (…)”

Så börjar kapitlet om Gamla Uppsala, betitlad ”Gamla Uppsala – Svea rikes
hjärta”, i Hanna Rydhs (1932) barnbok Mor berättar hur det var förr i världen
(här efter: barnboken). Rydh skrev tre barnböcker i serien, som fick stor
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spridning och trycktes i flera upplagor. Hon skrev även, som ovan nämnt, flera
guideböcker
om
fornlämningsområdet
runt
Stockholm
och
populärvetenskapliga böcker om medelhavsområdet som även fungerade som
guideböcker (Rydh 1926, 1928, 1931; Rydh & Schnittger 1928; Schnittger &
Rydh 1922). Dessa böcker måste förstås som en form av åskådningspedagogik
där Rydh instruerade seendet av platserna, instruerade hur personen skulle
röra sig, men också vad – vilken historia – som skulle avläsas i landskapet.
Texterna i böckerna blir på så sätt en nyckel till att förstå hur pedagogiken
formerades vid tiden och vilka diskurser som var formativa för detta fenomen
(jmf Said 1978, Ahmed 1998). Tidigare har jag beskrivit hur
åskådningspedagogiken och friluftspedagogiken påverkade Rydhs, men också
Alms, pedagogik ifråga om hur landskapet skulle besökas och här kommer jag
att diskutera hur vissa forskare och arkeologiska diskurser påverkade Rydh,
Alms och möjligen Schnells narrativ. Tyvärr går det inte att lika ingående att
diskutera Alm och Schnells narrativ. Utifrån beskrivningen av Alms visning i
tidningsartikeln går det dock att sluta sig till att han återberättade Sune
Lindqvist berättelse om platsen. Av denna anledning kommer jag också att
fokusera på Rydhs berättelse om Gamla Uppsala och hur den diskursivt
kopplar till samtida arkeologiska diskurser och kulturmiljövårds diskurser.
Böcker – såsom barnboken – är viktiga dokument för att förstå Rydhs
berättelse. Titeln på kapitlet i Rydhs barnbok: ”Gamla Uppsala – Svea rikes
hjärta” anspelar på den nationalistiska bilden av Gamla Uppsala. Rydh (1932,
s. 95) befäste detta flera gånger i inledningen där hon kallade Gamla
Uppsala ”hjärtat i det gamla Svea rike” och
Ja, nog går det att säga, att Gamla Upsala var hjärtat i svearnas land. Eftersom
de sedan efter allehanda strider med kringboende stammar voro de segrande
och enande, som gåvo sitt namn åt hela Sverige, så blir svearnas huvudbygd ju
på sätt och vis hela Sveriges hjärta.”

Det är intressant att Birger Nermans bok om Gamla Uppsala som betitlats
Gamla Upsala - svearikets hjärtpunkt (1943) har en nästan exakt titel fast den
är publicerad elva år efter Rydhs barnbok. Det har troligtvis att göra med att
Lindqvist (1936, s. 65) nämnde att tingslätten även kallades ”Sveriges hjerta”
i folkmun. Denna benämning av platsen i kombination med den nationalistiska
kopplingen är naturligtvis bidragande till författarnas porträttering av
området. Den nationalistiska kopplingen syns också i Lindqvists (1929, s. 75)
avslutning på sin guidebok över Gamla Uppsala där han konkluderade med
liknande ord som Rydh och Nerman:
Men ännu erfordras många kostsamma åtgärder i samma riktning, innan
Gamla Uppsala fornminnen framstå i ett skick, fullt värdigt hjärtpunkten i det
gamla sveavälde, med vilken det moderna Sverige sammanhänger genom så
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många av obruten hävd vidmakthållna samhälleliga sedvänjor och rättsliga
institutioner.

Det är inte bara Rydh som gjorde denna nationalistiska koppling utan även
Alm (1936b) kallade Gamla Uppsala ”vårt lands märkligaste fornminnesort”
och samma formulering återfinns i en tidningsartikel som beskrev utfärden
(oidentifierad tidskrift 1936). Samtliga citat och Rydhs barnbok, kopplade till
en för tiden pågående diskussion om Gamla Uppsala som Svearnas centralort
och därmed också Sveriges vagga.
Positionering av Gamla Uppsala kopplade också tydligt till den för tiden
pågående debatten och förändringen av Gamla Uppsalas fornminnesområde.
Diskursen går att följa i tidskriften Rig och de åsikter som uttrycktes vid
Svenska fornminnesföreningen, Svenska museimannaföreningen, Föreningen
för svensk kulturhistoria och Upplands fornminnesförening sommarmöte i
Uppsala åttonde till elfte juni 1922.
Deltagarna på konferensen företog en resa som del av programmet till Gamla
Uppsala. Besöket och beskrivningen av Gamla Uppsalas landskap gav en bild
av hur den akademiska eliten vid Hanna Rydhs samtid betraktade området.
Jag menar också att det är denna syn som ligger till grund för Rydhs
beskrivningar av platsen men också anledningen till varför en utfärd till
området genomfördes 1928. Tyvärr går det inte att verifiera om Rydh deltog
vid mötet då hennes fickalmanackor från tiden mellan 1922 till 1933 saknas i
arkiven. Dock antyder ett brev från ”faster Stina” att Rydh deltog i
en ”kongress”, som sammanföll med den tiden när Sommarmötet ägde rum
(Stina Schnittger (?)1922).
Givet att Rydh deltog i mötet, reste hon med tåg från Uppsala till Gamla
Uppsala och tågade till kyrkan där ärkebiskopen talade och insamlade kollekt
för att bevara ”den ärevördiga helgedomen”. Därefter berättade Sigurd
Curman om kyrkan varpå kaffe serverades vid Odinsborg (Rig 1922, s.134). I
Rig berättas det att:
Efter denna välbehövliga paus samlades man nedanför Tingshögen för att av
docenten Sune Lindqvist höra en framställning av det hedniska Uppsalas
topografi och historia. Närmast skildrade han vad man visste om det gamla
templet. Sedan förflyttade han åhörarna till prästgårdens ekonomiområde, där
tätt inpå de tre högarne nyuppförts ekonomibyggnader för arrendatorn. Om,
som vore sannolikt, de tre gamla brunnarna voro belägna inom detta område,
så hade ett par av dem genom grannskapet till stall och ladugård på ett ovärdigt
sätt förorenats. Till slut redogjordes för fynden i de båda utgrävda
kungshögarna.

Hållpunkterna för Lindqvists visning av platsen kan ha inspirerat Rydhs
visning av Gamla Uppsala vilket jag ska återkomma till nedan. Vad som dock
är värt att notera i denna framställning är hur området och hur Gamla
188

Uppsalabornas aktiviteter beskrivs på platsen. Ett missnöje med arrendatorns
byggnader framställdes i texten där en beskrivning av hur fornlämningarna på
ett ”ovärdigt sätt förorenats”. En bildtext tillhörande en bild på ett par hus med
gravhögarna i bakgrunden läses: ”Gamla Uppsalas nuvarande, föga prydliga
utseende” (Rig 1922, s. 134). Synen på platsen blir än mer tydlig när Lindqvist
avslutade sitt anförande och professor Rutger Sernander började tala. Ett
referat av hans framförande återfinns också i Rig, Sernander skall ha sagt (Rig
1922, s. 134-135):
Det är i egenskap av styrelseledamot i Upplands fornminnesförening, som jag
här ber att få påpeka en sak, som kan synas vara endast en landskapets
angelägenhet, men som i själva verket bör ligga hela landet om hjärtat:
upprättandet av Gamla Uppsala rikspark - den triangel, som skall omsluta och
skydda helgedomen, högarna och Tunåsen.
Vår lagstiftning är tyvärr ännu sådan, att den ej kan skydda området på ett
effektivt sätt, så att det orört bevaras till eftervärlden. Det kan bero på en
grustagares nåd, om han ej utsträcker sin grushämtning, så att ett ras inträffar
i någon av högarna. Nyss ha vi också sett, hur en av den heliga lundens
offerkällor förvandlats till en dyngpöl, medan en annan källas plats döljes av
halmstackar. Men vi äga dock en möjlighet att genom pengar ta bort det, som
vanhedrar platsen och skydda hela området. Vi borde försöka genom en
insamling trygga detta vårt lands kanske förnämsta kulturminnesmärke!
Nyss hörde vi den gamla Uppsala domens klockor ringa helgsmål. Det var en
tanke, som då föll mig I: att de kanske även ringde in frid över detta heliga
område. Jag tillåter mig därför att framföra denna tanke, som länge varit ett
mål för vårt landskap, men som också i lika hög grad måste vara ett nationens
mål.

Det Gamla Uppsala som framträder i det långa citatet är en bild av området
som en nationell angelägenhet och benämns som ”rikspark”. Gamla Uppsalas
fornminnesområde och jordbruksområde porträtterades inte bara som av lokal
betydelse, utan bevarandet och upprättandet av en fornminnespark ansågs
vara ”ett nationens mål”. Vidare framgår i texten en tanke om att
fornlämningsplatsen idealt borde ”orört bevaras till eftervärlden” vilket stod i
stark kontrast till hur lokalborna vid tiden använde området. Sernanders
kommenterade också hur offerplatserna förvandlats till ”en dyngpöl”
eller ”döljes av halmstackar” och att detta ”vanhedrar platsen”.
Lokalbefolkningens aktiviteter på platsen ställdes därmed i stark kontrast till
1920-talets bild av forntiden och forntidsmänniskornas bruk av platsen. Den
jordbrukande befolkningens aktiviteter artikulerades som ett bevis på
uppenbar brist på moral och respekt för forntiden och därmed också bristande
respekt till det nationella och det svenska. För att komma till bukt med detta
spelade han därför på platsens betydelse i det nationella projektet. I Sernanders
tal speglades en form av förakt för lokalborna och sättet att framställa
lokalbefolkningen har konsekvenser än idag och i kapitel 3 i denna bok
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beskriver jag hur denna syn på lokalbefolkningen har dröjt sig kvar i
kulturarvspraktiker och berättelser om platsen.
Under mötet vid Gamla Uppsala 1922 förordades att insamling för att
återställa Gamla Uppsala skulle göras. I de följande numren av Rig går det att
följa hur den ekonomiska insamlingen fortskrider. Återställandet, som ansågs
vara en nationell angelägenhet, genomfördes så småningom och Karin
Hallgrens kapitel i denna bok beskriver hur Tunåsen 1926 röjdes från de träd
som tidigare hade planterats söder om ”kungshögarna” för att återställa
områdets hedkaraktär och samtidigt genomgick området en del restaureringar
där klockargården togs bort. När Hanna Rydh reste till Gamla Uppsala 1928
är det just denna förändring av landskapet hon förevisade för besökarna – en
förändring där fornlämningarna fått ta plats i landskapet och
lokalbefolkningen fått träda tillbaka.
Denna bild syns också tydligt i Mor berättar hur det var förr i världen (1932)
där Rydh i beskrivningen av området utesluter lokalbefolkningen. På så sätt
frammanade hon en känsla av en plats som varit orörd sedan
järnåldern/medeltiden. Centralt i Rydhs berättelse om Gamla Uppsala var
gravhögarna, kungsgården, templet och tingsplatsen och dessa diskursiva
noder kopplade också till en normativ historieskrivning och framförallt till
Birger Nermans och Sune Lindqvists beskrivningar av platsen.
Gravarna som central nod i den nationalistiska diskursen syns i en
populärvetenskaplig artikel i dagspressen funnen i Hanna Rydh och Bror
Schnittgers arkiv (Rydh 1921). Rydh skrev: ”Från denna tid härstammar
kungshögarna i Gamla Uppsala och Ottarshögen i Vendel, där Ynglingaättskonungar från 400-talets slut t.o.m. 500-talets slut vila under sina väldiga
högar (…).” Kopplingen hon gjorde mellan gravhögarna och Ynglingaätten
gjordes även i barnboken där hon skrev ”Vad som är säkert är emellertid, att
det bara är om tre kungar som Ynglingasagan direkt berättar, att de äro jordade
i Uppsala” (Rydh 1932: 108). Rydhs yttrande gjorde en diskursiv koppling till
Knut Stjernas (1908) datering av högarna men kanske framförallt till Birger
Nerman (1913, 1921, 1917) som sökte att koppla dessa till Aun, Egil och
Adils.
I barnboken skrev Rydh (1932, s. 110) att det nu går att veta när Aun och Adils
begravdes ”tack vare fynden i gravarna”. Det Rydh hänvisade med raderna
direkt till Nermans (1917) text, där hans formulering är mycket lik det som
Rydh presenterade. Nerman (1917, s. 243-244) skrev:
I min uppsats Vilka konungar ligga i Uppsala högar? påpekade jag den
märkliga överensstämmelsen mellan antalet av de stora kungshögarna vid
Gamla Uppsala och antalet Ynglingakonungar, som enligt Snorre höglagts vid
Uppsala ( = Gamla Uppsala); till Odens, Frös och Tors högar svarade Snorres
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uppgift att tre av Ynglingakonungarna, Aun, Egil och Adils, höglagts vid
Uppsala. B. E. Hildebrands utgrävningar av Uppsalahögarna ha möjliggjort
en datering av dessa.

Gravarnas centrala position i Gamla Uppsala framträder i texten, Rydh
skrev: ”Det man nu egentligen eller åtminstone i främsta rummet ser där är de
stora gravhögarna (Rydh 1932, s. 97). Gravarnas centralitet verkar även
framträda under Alms utfärd till Gamla Uppsala där högarna beskrevs i en
tidningsartikel som ”(…) Sveriges pyramider som bildar en stor amfiteater
med slätten nedanför som parkett (…)” där Alm demonstrerade ”högarnas
storartade arkitektur” (oidentifierad tidningsartikel 1936). Beskrivningen av
högarna som mäktiga och storartade har också en nationalistisk koppling
vilket också ”Sveriges pyramider” har – ett uttryck som inte går att förankra i
den arkeologiska debatten utan som snarare hör till allmänhetens beskrivning
av området.
Även om gravarna är ett nav i Rydhs berättelse så medgav hon att Gamla
Uppsala ”(…) inte bara var en gravplats. Det var först och främst en
kungsgård, där fanns svearnas viktigaste tempel, och där hölls alla svears ting,
som det heter.” (Rydh 1932, s. 97). Kungsgården, som hon i barnboken
beskrev som en av många kungsgårdar som kungen flyttade mellan tecknades
endast i korthet, i jämförelse med t.ex. beskrivningen av templet, som ”(…)
de skulle ge kungen och hans hov dagligt bröd (Rydh 1932, s. 97). Rydh
(1932, s. 105) skrev också:
Kungsgården låg antagligen nära intill hednatemplet. Det finns tyvärr intet
hus kvar, som man kan peka på och säga, att det är kungsgården. Men man
har gissat att den legat på en konstgjord platå, som ännu finnes kvar, och
som måste ha haft till ändamål att uppbära en större byggnad med valllika
[sic!] anordningar.

Det Rydh hänvisade till är Sune Lindqvists borrningar på de s.k.
Kungsgårdsplatåerna 1923 och 1924 som visade just att de var konstgjort
uppbyggda (jmf Lindqvist 1929; 1936). Tingshögen beskrevs om än ännu
kortare och kopplades till tinget, lagmannen och med ”grymma
människooffer” (Rydh 1932, s. 99). Rydh gjorde en diskursiv koppling till
Adam av Bremens beskrivning av Gamla Uppsala vilket ledde henne över till
en flera sidor lång utläggning om templet i Gamla Uppsala som bär tydliga
spår av Sune Lindqvist rekonstruktion av templet och de debatter som
framträdde vid samma tid (se t.ex. Lindqvist 1923, 1927, 1929). Rydh (1932,
s. 100) inledde beskrivningen av templet med orden: ”Hur templet i Gamla
Uppsala verkligen såg ut, vet ingen i våra dagar. Men det ligger nära till hands
att tänka, att det inte var så olikt de första kristna templen”. Formuleringen har
en direkt koppling till Sune Linkvist (1923, s. 98) diskussion om templets
likhet till en tidigkristen kyrka där han likt Rydh lämnade resonemanget öppet.
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Genom att beskriva templets konstruktion liknade Rydh det med stavkyrkor
och hon gick in i detalj på dess konstruktion. ”Tro bara inte att Uppsala tempel
såg ut precis som den här stavkyrkan (…) lägger hon in som brasklapp. Även
denna diskussion är lånad från Lindqvists (1923) resonemang. Hon fortsatte
att beskriva taket på templet och här skiljer hon sig från Lindkvists
resonemang. Rydh skrev: ”Man skulle kunna tänka, att takkammarna voro
belagda med förgyllda plåtar, som glänste i solen de vägfarande till mötes.”
(Rydh 1932, s. 102). Här frångick hon både Adam av Bremens tolkning om
en gyllene kedja som skall ha prytt takkrönet på tempelbyggnaden som
Lindqvist (1929, s. 43; 1936, s. 91) tog fasta på. Istället baserades Rydhs
beskrivning på Olaus Magnus skildring av templet i Gamla Uppsala i hans
Historia om de nordiska folken (Magnus 1555, s. 104-105).
Den fortsatta beskrivningen av kyrkan har tydliga kopplingar till Sune
Lindqvists (1927) utgrävning under kyrkan 1926 med orden ”Då man i vår tid
grävde sig ned under kyrkogolvet, kunde man iakttaga golvnivåer efter tre
anläggningar, som alla varit äldre än den kristna domkyrkan” (Rydh 1932, s.
103). Lindkvist (1927) hittade två lerlager och spår efter stolphål som han
tolkade som tillhörande templet när han grävde ut kyrkogolvet i samband med
en restaurering (Lindqvist 1929, s. 51-57). Lindqvist ändrade sig dock 1967
(Duczko 1993, s. 30), men det visste inte Rydh 1932 när hon skrev barnboken.
Rydh övergick sedan i barnboken till att beskriva offer i templets närhet, Rydh
skrev: ”(…) de offrade kropparna upphängdes i lunden i gudahusets närhet.
Den lunden var mycket helig. Men bra kusligt måste det ha varit där.” (Rydh
1932: 104). Hon fortsatte därefter att skriva: ”Nära templet skall det ha funnits
ett stort träd, som alltid ”grönskade” och därinvid en brunn. I den blev efter
de stora offren en människa nedsänkt, för att man skulle få se, om gudarna
beviljat folkets bön.” (Rydh 1932, s. 104). Texten var löst baserad på Adam
av Bremens beskrivning men liknar den redovisning som Lindqvist (1929, s.
38) gjorde. Rydh och Lindqvist texter har dock olika syften, där den första
riktar sig till barn med syftet att skapa en kuslig stämning och Lindqvists
(1929) sakliga redogörelse riktad till en vuxen publik.
Rydh övergick sedan till arkeologiska strukturer invid offerlunden och
skrev; ”Det finns förresten ett par stycken brunnar där ute vid Gamla Uppsala.
I den ena av dem har man funnit en omsorgsfullt gjord träinklädnad med
trappstegslika anordningar på två sidor (…).” (Rydh 1932, s. 104). Denna text,
med tillhörande bild, återkopplade till Martin Olssons grävning 1911 vilket
också Lindqvist omnämner i sin guidebok (Lindqvist 1929: 39-40). Rydh
fortsätter att berätta: ”Det kan t.o.m. hända, att man i några självplanterade
träd, som finas på den plats, där offerlunden bör ha legat, har en rest av den
gamla offerlunden, som sett så mycket blod flyta.” (Rydh 1932, s. 104).
192

Texten baserade sig på Adam av Bremens berättelse om Gamla Uppsala som
löpte som en röd tråd genom Rydhs framställning, hennes text var också löst
baserad på Lindqvists artikel (1923, s. 116) där han redogjorde för
utgrävningarna i området och utseendet på brunnarna. I Lindqvists (1929, s.
36-44) guidebok över Gamla Uppsala uppehåller han sig en stund just vid
brunnarna och återknyter till såväl fornnordiska, antika och historiska källor.
Hanna Rydhs framställning av Gamla Uppsala är intressant på det sättet att
arkeologiska diskurser går så tydligt att spåra i hennes berättelse. Jämför man
med diskussionen i kapitel 3 går det att notera att dessa beskrivningar har varit
ihållande över tid och fortfarande presenteras vid området. Den bild Hanna
Rydh presenterade av Gamla Uppsala var, precis som Nermans och
Lindqvists, starkt förankrad i en nationalistisk, hierarkisk och maskuliniserad
bild av platsen vilket är något av en paradox eftersom Rydh var djupt
involverad i den feministiska rösträttsrörelsen och folkbildningsrörelsen som
hade tydliga demokratiska anspråk. Arwill-Nordbladh (1987, 1998a, b) och
Ewa Ryberg (1986, 1990, 1991) beskriver att Rydh förde in feministiska
tolkningar av förhistorien där kvinnor fick ta plats. Catarina Lundström
förklarar dock att Rydhs feministiska positionering framträdande i linje med
Fredrika Bremerförbundets ideal och att detta ideal inte stod i kontrast till den
nationalistiska kulturarvsdiskursen vid tiden. Kvinnan, framförallt i rollen
som moder och hustru, ansågs ha en central roll i fostrandet av det
nationalistiska (Lundström 2005, s. 84, 98). Den feministiska positionen som
forskarna beskriver syns inte alls i Rydhs beskrivning av Gamla Uppsala utan
i likhet med beskrivningen av t.ex. Birka och andra platser med nationell
koppling framträdde en hierarkiskt maskulin positionering av fornminnena.
Det enda undantaget i Rydhs berättelse var när hon beskrev övriga gravar i
området Rydh skrev (1932, s. 105):
Många små gravhögar, som finnes nära de väldiga högarna, anses inte vara
kungagravar. I dem skulle andra, kanske kungarna närstående personer vila
på denna heliga plats i kungarnas närhet.

Jag menar därför att de platser som spelar en central roll i det svenska
nationalistiska projektet inte får samma feministiska inramning som de platser
som var mindre kända. Ewa Ryberg (1986, 1990, 1991) förklarar också att det
är i beskrivningen av mindre kända platser som hon låter fantasin flöda och
det är också där som Rydhs feministiska tolkningar får ta större plats.

Landskapsbruk och pedagogik
Inledningsvis hänvisade jag till forskare som menade att texter kunde förstås
som formativa för olika praktiker exempelvis pedagogik (jmf Ahmed 1998,
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Smith 2006). Jag kommer här visa att det dominanta arkeologiska narrativet
präglade inte bara det som berättades vid Gamla Uppsala utan hur det formade
hur Rydh, Alm och Schnell rörde sig i landskapet. Texter är inte den enda
källan till utfärdsledarnas rörelser utan fotografier kan bidra till förståelsen av
hur utfärdsledarna använde sig av landskapet, rörde sig i det och hur de visade
det för besökarna.
Från fotografier går det att spåra utfärdsledarnas pedagogik. Rydhs till
skillnad från Alms och Schnells visningar i kulturmiljö har efterlämnat många
fotografier på när hon genomförde visningar och när hon rörde sig i olika
fornlämningslandskap. Bilderna avslöjar tydligt att det inte verkar finnas
något enhetligt sätt att förhålla sig till besökarna eller landskapet. Många
bilder visar Rydh på vandring med besökarna över öppna landskap. Ibland ses
hon samla publiken i en halvcirkel, ibland står de vid sidan eller runtomkring
henne och ibland bakom henne. Positionerna berodde delvis på rummets
förutsättningar och fornlämningen som hon berättade om. Skiftningarna i hur
Rydh talade till besökarna ger en fingervisning om Rydhs, och möjligen också
andra pedagogers, sätt att anpassa sig till landskapet och besökarna. Det ger
också en antydan om att det inte fanns en uttalad och utarbetad metod för hur
visningarna skulle gå till. De bilder som återfinns av Alm visar ofta honom
omringad av ett hav av besökare och det är svårt att genom bilderna urskilja
vilka intentioner han hade för att organisera gruppen eller hur han använde
landskapet. Arkivmaterialet uppvisar inga bilder av Schnell men i
arkivmaterialet återges hans visning som ett ”anförande” och det går att sluta
sig till att även denna hade formen av en föreläsning. Schnells utfärd till
Gamla Uppsala 1933, som citatet ovan visade, omöjliggjordes nästan av det
dåliga vädret. Detta illustrerar en inte så ovanlig aspekt gällande guidade turer
som sällan diskuteras men som fundamentalt förändrar inte bara guidens
landskapsbruk utan även besökarnas upplevelse. Schnell var tvungen att
berätta om landskapet från Odinsborgs lokaler, varpå gruppen förflyttade sig
till Disagården.
1936 var Gamla Uppsala inte det enda som Alm visade på sin utfärd. Gamla
Uppsala var bara en av flera sevärdheter på turen. Utfärden tar sig också ett
helt annat uttryck, kanske på grund av vädret. Alms utfärd, såsom den
beskrevs i media (oidentifierad tidskrift 1936), kopplar till nationalistiska
tendenser på ett annat sätt än vad som blev tydligt genom Rydhs visning.
Under Alms utfärd så ”dracks en välgångskål i de gamla mjödhornen”
på ”domarehögen” (oidentifierad tidskrift 1936) vilket explicit kopplade till
1800-talets studentikosa och nationalistiska aktiviteter vid högarna.
Undersöker man Alms (1936b) landskapsbruk verkade han göra en visning
med hållpunkterna: Kungshögarna, tempelområdet, tingshögen, kungshallens
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platå, Disagården, S:t Eriks domkyrka och spåren av hednatemplet under dess
golv. Hans rörelsemönster följde delvis Lindqvist (1929) föreslagna rutt och
detta syntes speciellt i den senare delen av turen. Det är också uppenbart, inte
minst med avseende på tidningsartikelns referat av utfärden, att Lindqvist
forskning inspirerat rörelsen i området och vilka platser som ansågs viktiga att
förevisa för besökare. Den arkeologiska diskursen, framförallt Lindqvists
forskning, påverkade hur visningen utformades men också hur besökarna
rörde sig i landskapet. Detta gjorde också att Alm och besökarna
materialiserade och internaliserade Lindqvists arkeologiska diskurs när de
besökte och röde sig på platsen.
Rydhs utfärd inkluderade bland annat Kung Nordians hög, Mora stenar och
Uppsala domkyrka. Hennes utfärd, till skillnad från Schnell och Alms utfärd,
representerade ett järnålders/medeltidstema med tydliga nationalistiska
konnotationer. Mora stenar kopplade till Ynglingaätten som i sin tur kopplade
till Gamla Uppsala via tolkningen av vilka som låg i gravarna vilket Rydh
använde i barnbok som ett sätt att omtala platsen som Sveriges vagga. Rydhs
utfärd till Gamla Uppsala finns inte återgiven i arkivmaterialet det är därför
svårt att ta reda på hur hon använde sig av landskapet under visningen. Rydhs
barnbok är däremot möjlig att använda som referens till hur hon kan ha rört
sig i fornlämningsområdet. Barnboken ger, menar jag, en rumslig förståelse
för hur Rydh rörde sig i landskapet. Analyserar man Rydhs barnbok
framträder ett landskapsbruk och en form av pedagogik som liknar den hon
använde vid Björkö och visningen av Birka (jmf Schnittger & Rydh 1922,
Rydh & Schnittger 1928).
Utan att gå in för mycket i detalj gällande Rydhs utfärder till Birka, som var
mångfaldiga så gav hon först ett längre anförande om platsen och dess historia.
Undersöker man Rydhs (1932) barnbok och dess narrativa struktur går det att
notera att texten är uppbyggd på samma sätt där hon inledde med ett längre
anförande. Även om hon gav detta anförande uppvisar barnboken, och även
guideböckerna, en tendens att vilja föra ett samtal med besökarna (jmf Rydh
1932 se också Rydh 1926, s. 169, 192). När anförandet var avklarat leddes
besökarna in i fornlämningsområdet. Undersöker man Rydhs (1932) barnbok
går det också att urskilja flera stopp; templet (troligtvis berättat vid
tingshögen), brunnarna och offerlunden (troligtvis berättat invid kyrkan vid
baksidan av högarna) samt ett stopp som handlade om gravarna. Jämför man
denna rutt i landskapet med den som Lindqvist genomförde 1922 vid
Sommarmötet som finns återgivet i Rig (1922: 134) finner man många
likheter. Lindqvist förde besökarna från det första stoppet på tingshögen, där
han introducerade platsens historia och topografi, till prästgården där han
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diskuterade brunnarna, och slutligen mot högarna. Det är inte omöjligt att det
var denna rundvandring som Rydh återskapade 1928.
Rydhs rundvandring kan dock ha skilt sig från Lindqvists då hon ofta lät
besökarna ströva fritt vid hennes visningar och när hon ville berätta något
kallade hon på dem med visselpipa. En journalist beskrev upplevelsen vid
Björkö så här: ”Den energiska visselpipan, varmed hon ideligen kallade på de
skingrande fåren, kunde ibland förefalla alltför gäll (…)” (Sandberg 1928).
Rydhs pedagogik handlar också om att ge en upplevelse av landskapet där hon
släppte besökarna på strövtåg, fria att upptäcka och ta in landskapet. För Rydh
var besökarens egna utforskande av landskapet centralt. Rydh skrev t.ex. att
fornminnena behövdes ”blott ge ett vetgirigt intresse” (Rydh 1931, s. 94).
Rydhs pedagogik handlade inte primärt om att fylla besökaren med
information utan att besökarna själva skulle upptäcka förhistorien och bilda
sig. Exempel på detta är att hon i guideböckerna valt att inte lämna
avbildningar på fornlämningarna eftersom det är av ”större intresse för
vandraren att utan denna hjälp upptäcka dem i landskapet” (Rydh & Schnittger
1928, s. i). I Rydhs pedagogik var kultur- och naturlandskapet ett verktyg för
att uppmuntra besökaren att själva söka kunskap i linje med
åskådningspedagogiken, folkbildningsideal och i samklang med
friluftspolitiken. Gemensamt för dessa diskurser var att samtliga hade
nationalistiska konnotationer och detta syns tydligt i hur Rydh förhåller sig till
pedagogiken. Hon menade att med hjälp av det arkeologiska kulturarvet ville
hon skapa perspektiv på nutid och framtid, ge en riktning i samhället, och en
demokratisk, klasslös, gränsöverskridande nationell tillhörighet (jmf Rydh
1937, s. 5-6, 12, 1940: 12).
Genom att undersöka hur Gamla Uppsala medieras med hjälp av dessa texter
och hur dessa texter föreskriver rörelser i landskapet är det möjligt att
analysera hur utfärdsledarna och medföljande besökare rörde sig på området.
Gemensamt för Alm och Rydh är att de rör sig kring arkeologiska strukturer
som tempelområdet, kungshögarna och kungsgårdsplatåerna samt brunnarna.
Dessa rörelser stämmer överens med den för tiden dominanta berättelsen om
platsen. Rydhs och Alms landskapsbruk hade alltså tydliga kopplingar till den
normativa arkeologiska diskursen. Det är också detta narrativ och dessa
rörelser som fortsatt forma hur pedagogiken bedrivs vid Gamla Uppsala idag
(jmf kapitel 3 i denna bok).

Avslutande diskussion
Rydh, Alm och Schnells utfärder till Gamla Uppsala var en del av formeringen
av den arkeologiska vetenskapen och av institutionaliseringen av Historiska
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museets pedagogiska verksamhet. Genom att diskutera dessa utfärder har jag
försökt visa den position som Gamla Uppsala presenterades ifrån och vilken
roll utfärdsledarnas vetenskapliga och politiska intressen spelade (eller inte
spelade). Jag har också diskuterar de som följde med på utfärderna och vilken
socioekonomisk position som dessa vanligen hade samt hur
lokalbefolkningens användning av platsen skildrades. Texten har också
fokuserat på hur och vad som berättades om Gamla Uppsala samt vilka
arkeologiska diskurser detta kopplade till men också hur dessa diskurser
styrde hur utfärdsledarna och besökarna rörde sig i landskapet och vilka
konsekvenser det fick.
Jag har också visat att Gamla Uppsala blev en fond mot vilket
bevarandestrategier förhandlades och övervägdes och hur 1920- och 1930talens kulturvårdsdebatt tog sig uttryck genom berättelsen om, och
användningen av, Gamla Uppsala. Pedagogik, blev alltså en praktik där den
nationalistiskt och maskulint kodade kulturvårdsdebatten reflekteras men det
blev också ett medium där lokalbefolkningen aktivt marginaliseras. Den
pedagogik som förs vid Gamla Uppsala och som representerades av Rydh,
Alm och Schnell var starkt påverkat av speciellt Nermans och Lindqvists
arkeologiska diskurser vilket också styr utfärdsledarnas rörelser i landskapet
och den bild de medierar till besökarna. Rörelserna i, och berättelserna om,
landskapet som exkluderade lokalbefolkningens historia till förmån för
järnålderns härskare. Även om Rydh hade demokratiska och feministiska ideal
föll dessa till föga för en nationalistisk diskurs som ansågs förena det svenska
folket.
Undersökningen av Rydhs, Alms och Schnells utfärder gör det tydligt hur
vetenskapliga diskurser verkar i pedagogiska praktiker och hur dessa diskurser
begränsar berättelser och beskrivningar av platsen men också styr
användningen av platsen. Avslutningsvis går det också att nämna att de
visningar som i dag genomförs vid Gamla Uppsala, och som beskrivs i kapitel
3, har många likheter med Ryds, Alms och Schnells visningar. Det finns därför
ett behov att synligöra hur vetenskapliga diskurser fortsätter att dominera
pedagogiken vid Gamla Uppsala för att möjliggöra ett mer diversifierat bruk
av fornlämningsområdet i framtiden.

Författarens tack
Tack riktas till Åke Wibergs stiftelse och Fornminnesföreningens
resestipendium för generösa bidrag.
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9. Att uppleva gamla uppsala
Daniel Löwenborg

G

IS (Geografiskt informationssystem) har sedan en tid varit ett
effektivt sätt att analysera och rekonstruera historiska landskap
utifrån skilda källor som kan kombineras genom geografin och
rumsligheten. Det ger goda möjligheter att skapa hypotetiska modeller av
landskapet under olika historiska perioder för både forskare och allmänhet.
Kartor, 3D-animationer och bildmaterial av detta slag gör det också lättare att
visuellt representera platser och landskap liksom att illustrera
landskapsförändringar 123. Kartor och 3D-animationer kan resultera i detaljerade bilder av bebyggelse- och landskapsförändring och det går att testa olika
hypoteser om vegetationstveckling och landhöjning samt vilka effekter dessa
har på landskapet. Genom några enkla handgrepp kan växtlighet läggas till
eller tas bort, och man kan höja vattet till önskad nivå och därigenom
visualisera möjliga historiska landskap i datorn.
Det bör betonas att dessa modeller är mer eller mindre väl underbyggda
hypoteser som ofta bygger på ofullständig information. I de färdiga resultaten
som presenteras framgår inte alltid bakomliggande osäkerheter och svagheter
i källäget och de många tolkningar som ligger bakom i underlaget och
rekonstruktionerna. Det är sällan forskare har ett helt tillfredsställande
underlag för att göra en komplett rekonstruktion och tillgänglig information
är ofta bristfällig. Trots detta framstår ofta slutresultatet i form av kartor och
3D-animationer (eller andra illustrationer) som en komplett tolkning; härmed
förloras en viktig del i syftet med rekonstruktioner och illustrationer – vilket
är att stimulera betraktarens förmåga till vidare tolkning. Kartor riskerar även
att bli alltför abstrakta och opersonliga; upplevelsen av en karta lyckas aldrig
fullt ut förmedla hur ett landskap faktiskt upplevs, dvs. interaktionen mellan
individ och det fysiska-byggda landskapet, som en rörelse och handlingar i
landskapet (Ingold 1993, Tilley 1994, 2008, Bender 2001). Kartframställningen är också bestämd av den/de enskilda/a forskarna i ett

123

se kapitel 4
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speciellt ”seende” som kan vara både styrande och begränsande för andra uttolkare av en plats (se diskussion i Wickstead 2009). Detta allseende kallas av
forskaren Donna Haraway (1991) för ”Gudstricket”; dvs. när forskare till
synes omedelbart kan göra något synligt och överblickbart, något som i sin tur
hämmar möjligheten till andra tolkningar.
I denna text vill jag ta fasta på visualiseringar (dvs. kartor och 3D-animationer)
inte som ett redskap för en ensidig uttolkning av en plats men snarare som ett
redskap för att diskutera och problematisera tolkningen av en plats i syfte att
mer interaktivt bygga nya tolkningar. Numera finns det goda möjligheter att
producera 3D-visualiseringar av mycket god kvalitet direkt i de GIS-program
som används inom arkeologisk verksamhet, med såväl kommersiella som
öppna licenser. Att skapa enkla 3D-modeller av byggnader med gratisprogram
såsom SketchUp är också något som en forskare snabbt kan lära sig, och sedan
inkludera dessa modeller i GIS-program för att återge rekonstruktioner på
korrekt geografisk plats. Därmed kan i princip varje arkeologisk undersökning
presentera en enkel digital rekonstruktion av resultat av en grävning till
mycket låg kostnad. Med en sådan snabb och relativt billig visualisering
skapas helt nya former för att på ett interaktivt sätt bygga tolkningen av en
plats.
Metoden ger stora fördelar i tolkningsprocessen för de arkeologer som tar fram
rekonstruktionerna, då visualiseringen blir ett tillfälle att konkretisera idéer
och tankar som finns och göra dessa mycket explicita genom att skapa
modeller. På så sätt kan arkeologer få en djupare insikt i hur tolkningar
integreras med varandra – om de känns som realistiska lösningar, eller om
tolkningar måste göras om för en mer trovärdig modell. 3D-modellering kan
därmed ge uppslag till hur tolkningarna kan ändras och förfinas, och blir på så
sätt en integrerad del av den tolkande processen. Genom enkla digitala,
tekniska hjälpmedel skapar vi därmed bättre möjligheter för att både tolka och
presentera historiska landskap.
När resultaten av arkeologiska undersökningar eller landskapsrekonstruktioner ska presenteras blir det dessutom enklare för arkeologer,
forskare och museipedagoger att visa och förklara, exempelvis vilken typ av
hus de tror har funnits på en plats, och hur landskapet kan ha sett ut vid en viss
tidpunkt (strandlinjer men också vegetationsförändring). På detta sätt inbjuds
besökare mer aktivt i tolkningsprocessen och de kan också bidra till
omtolkningar och nya visualiseringar.
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Figur 1. Rekonstruktion gjord i gratisprogrammet SketchUp, av ett av husen som
grävdes på gärdet norr om kyrkan i Gamla Uppsala år 1996. Modell av Felix
Cederling.

Figur 2. Fri tolkning av järnåldersmiljön i Gamla Uppsala. Skapat i
dataspelsprogrammet CryEngine av Daniel Westergren.
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Exemplet Gamla Uppsala
Gamla Uppsala har under lång tid varit fokus för ett antikvariskt och historiskt
intresse som diskuteras i denna bok. Inom ramen för bredare
forskningsinsatser kring Gamla Uppsala startades 2010 ett projekt som syftade
till att lyfta fram de senaste resultaten och presentera information om platsen
för en intresserad allmänhet. Ett steg i detta var att skapa ett WebGIS som gör
det enkelt att visa upp GIS-data på en plattform på internet så att det är enkelt
tillgängligt (figur 1 och 2). För arkeologer intresserade av de äldre perioderna
i Gamla Uppsala innebär möjligheterna att jämföra dagens landskap med
historiska kartor från 16−17 och 1800-tal en stor fördel då det ger perspektiv
på landskapets utveckling och även en förståelse av hur de arkeologiska
miljöerna har påverkats av senare bebyggelse (se Hallgren Kapitel 7). Inom
projektet började vi även testa olika metoder för att skapa tredimensionella
digitala rekonstruktioner av byggnader och miljöer, i första hand som ett sätt
att illustrera de tolkningar som utvecklades genom projektet. 3D-data har
under senare tid blivit alltmer användbart inom arkeologiskt GIS, då det finns
tillgång till laserskannad höjddata från Lantmäteriet som kan ge en detaljerad
modell av landskapet, med en upplösning på ca 1−2 meter, dessutom med en
täckning över nästan hela landet. För mer lokala tillämpningar kan man
använda fotogrammetri för att på ett relativt billigt och enkelt sätt skapa 3Dmodeller av en grävning. Det går även att skapa detaljerade modeller över ett
större område genom att använda drönare för att ta bilderna.
På marknaden har det under de sista åren introducerats en rad nya tekniska
lösningar där alltmer sofistikerade metoder för digital visualisering blivit
tillgänglig. Här är spelindustrin drivande i att ta fram bättre teknisk utrustning
samt att göra rekonstruktioner realistiska och visuellt tilltalande. Spel förläggs
ofta i mer eller mindre realistiskt återgivna historiska miljöer, där syftet är att
återge miljöerna så trovärdigt och livfulla som möjligt. Det här är naturligtvis
något som även kan användas för att presentera forskningsresultat eller för att
presentera historiska miljöer på museer. På museer används sedan länge
digital teknik för att skapa plattformar där besökare kan interagera med
materialet på alltmer användarvänligt och visuellt tilltalande sätt – från
browserliknande gränssnitt där man kan bläddra i informationen, till tekniska
lösningar som Kinekt och liknande, där besökaren kan använda sin kropp för
att interagera med utställningen på olika sätt.
De senaste åren har Virtual Reality åter blivit mycket uppmärksammat genom
nya tekniska lösningar med små skärmar som placeras i en mask och bärs av
användaren direkt framför ansiktet. Genom att bilderna uppdateras
kontinuerligt efter hur användaren rör på huvudet, skapas upplevelsen för
användaren att hon eller han är helt omsluten av den digitala världen. När
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olika ”Virtual Reality-glasögon” nu blir tillgängliga kommer det bli möjligt
att placeras direkt i en digitalt uppbyggd miljö, där man kan röra sig de
rekonstruktioner som skapats. Det blir även möjligt att ”kliva in” i den digitala
3D-miljö som kan skapas i GIS (som hittills varit begränsade som bild på en
skärm). Här finns redan flera exempel på virtuella museer som i olika syften
gör det möjligt för en användare att besöka en utställning direkt via sin dator
utan att förflytta sig till platsen. Syftet är både att öka tillgängligheten för
användare över hela världen som kan ta del av en utställning utan att bege sig
dit fysiskt, men också att förhöja upplevelsen genom de möjligheter som
digital teknik ger i form av interaktivitet och anpassning efter användarens
intressen.
Digitala representationer kan dock aldrig helt ersätta den fysiska upplevelsen
av en plats och ett landskap. Särskilt på en plats med en sådan påtaglig,
konstruerad monumentalitet som i Gamla Uppsala är det nödvändigt att kunna
relatera storleken på högarna och gravfälten till sig själv för att riktigt få en
upplevelse av deras storlek. I en ambition att sammanföra de digitala
rekonstruktionerna med den fysiska platsen har därför projektet Augmented
History startats. ”Augmented History” är ett samarbetsprojekt mellan forskare
i arkeologi samt IT-företag (Animech Technolgies AB och Disir Productions).
Under hösten 2014 togs en första prototyp fram av en app som möjliggör att
bära med sig de digitala reskonstrutionerna ut i landskapet så att dessa kan
upplevas tillsammans (figure 3 och 4). Genom en teknisk lösning som
använder de inbygda instrument för positionering som finns i en iPad, såsom
GPS, kompass och gyro, så skapas en bild som utgår från användarens plats,
och hur hen riktar sin iPad, och återger en bild av hur den platsen skulle kunna
ha sett ut på 600-talet. Därmed får användaren ett ”fönster till historien” och
kan röra sig i landskapet kring fornlämningarna i Gamla Uppsala och
samtidigt tillgodogöra sig en digital version av hur platserna har tolkats.
Tekniken är nu tillräckligt utvecklad för att denna typ av plattformar ska vara
intuitiva att använda och ge rekonstruktioner av tillräckligt hög kvalitet för att
de ska kännas levande och trovärdiga. Därmed blir det möjligt att se de
ursprungliga gravfälten, gårdarna, hallarna och den monumentala stoplraden i
sin rätta kontext, och utifrån dessa skapa sig en egen bild och förståelse av
platsen.
Framöver ger de tekniska möjligheterna även mycket inspiration att bygga
vidare på denna grund och utveckla fler funktioner. För att demonstrera på
vilken arkeologisk information som de digitala rekonstruktionerna är baserade
skulle det vara bra att ha ytterligare ett läge att visa upp – där det istället för
rekonstruktioner är de faktiska arkeologiska undersökningar som visas upp i
appen, antingen i form av georefererade planritningar eller som digitala 3D208

modeller av de undersökta schakten. På så sätt kan var och en som besöker
platsen själv utforska de arkeologiska ”fakta” som finns, vara delaktig i
forskningen och den tolkande processen där arkeologiska material omvandlas
till historiska miljöer.

Figur 3. Arbetsbild från prototypen till appen Augmented History i Gamla Uppsala.
Bild av Daniel Westergren/Disir Productions.

Figur 4. 3D modell av schaktet från norra platån i Kungsgården, Gamla Uppsala,
från 2013. 3D modell av John Ljungkvist.
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Möjligheterna att visa upp en virtuell digital värld vid ett besöksmål ger
inspiration till många olika tillämpningar för bådde forskning och förmedling,
och är något som vi hoppas kunna utveckla på fler platser. När en besökare
kan träda in i historien virtuellt och få ett personligt möte med historiska
karaktärer kan det säkert bidra till att lyfta olika frågor om hur de digitala
rekonstruktionerna skapats, och på så sätt ytterliggare öka intresset för platsen.
Inte minst för de yngre (ja, även de äldre) besökarna skulle det vara roligt att
även ha olika spelinslag, där man kan få olika uppdrag och utmaningar att lösa,
vilka kräver att man utforskar olika delar av miljöerna som knyter an till
historiska fenomen och händelser. De digitala medierna ger spännande
möjligheter att möta olika besökare utifrån deras intressen och skapa
förutsättningar för att simulera diskussioner och nytolkningar av historien.
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