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Abstract
Joakim Kjellberg, 2009. Östra Aros – bebyggelsen i Uppsala och dess
utveckling fram till 1270 i arkeologisk belysning (Östra Aros- an
archaeological review of the settlement in Uppsala and its development until
1270 AD)
This thesis rewievs present day research on the settlement of Östra Aros in central Sweden. The
thesis deals with the period from late Iron age to about 1270 AD, when the Swedish archdiocese
moved to the already existing early-medieval settlement of Östra Aros, thus becoming the
medieval town of Uppsala. The basis of the thesis is the study of a variety of source materials,
such as artefact studies, runestones, topography and the prehistoric and early medieval hinterland.
The thesis centers on archaeological excavation data and dating of settlement structures,
particularly focusing on the settlements establishment. Through a critical review of primarily the
written record and the archaeological data, the settlements characteristics and functions are
discussed, emphasising when and if the settlement could be described as a town, central- or
trading place.
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Inledning

Uppsala 13/12 2009

Hur länge har man bott här då? Hur såg det ut? Vilka bodde här? De flesta verksamma arkeologer har mött
frågor av denna typ från intresserade på utgrävningens schaktkant. Frågorna kan många gånger, i alla fall till en
början, tyckas enkla. Inte desto mindre är de fundamentala för all arkeologisk forskning och allt som oftast
oerhört svårbesvarade. Många är de arkeologer, däribland även undertecknad, som stundom slingrat sig omvägen
över en massa ”kanske” och ”möjligen eventuellt” till dess att frågeställaren tappat intresset. Det är min
uppriktiga mening med denna uppsats att försöka besvara några av dessa ”vanliga” frågor om Uppsala och dess
föregångare Östra Aros, en plats jag under senare år kommit att bli väl bekant med genom mitt arbete som
medeltidsarkeolog vid Upplandsmuseet.
Mycket nöje!

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att sammanställa och belysa det arkeologiska forskningsunderlaget för
bebyggelsen i Östra Aros, föregångaren till dagens Uppsala. Därigenom hoppas jag kunna svara
på en del frågeställningar kring den äldsta bebyggelsens utformning och bebyggelseutvecklingen
fram till den högmedeltida stad som uppstod på platsen. Frågorna är tänkta att belysa platsens
etablering, funktion och karaktär under järnålder och tidig medeltid.
Frågeställningarna som kommer att besvaras inom ramen för uppsatsen är:
•
När anlades den första bebyggelsen?
•
Vilka bakomliggande aktörer fanns för bebyggelsens etablering?
•
Är det möjligt att spåra flera skeden i bebyggelseutvecklingen och vad karaktäriserar i så
fall dessa?
•
Är det möjligt att identifiera en funktionell indelning av bebyggelsen?
•
När kan platsen definieras som stad och om inte, vad var den då?

Källor, material och metod
Uppsatsens huvudsakliga studiematerial utgörs av arkeologiska undersökningsrapporter och
dokumentation från enskilda undersökningar. Detta är utan tvivel det mest lättillgängliga material
som finns att tillgå likväl som det mest aktuella. Översiktsverk och stadsmonografier som samlat
och presenterat material från ett antal undersökningar från senare än slutet av 1980-talet saknas
från Uppsala. Detta hör sannolikt samman med att det efter denna period genomförts ett
avsevärt mindre antal omfattande undersökningar. Äldre sammanställningar kommer dock att
användas som referensverk även om den bild som där framhållits ofta förändrats eller
kompletterats under senare år, särskilt då avseende bebyggelsens äldsta skeden. Inte minst har de
små undersökningarna, i form av schaktningsövervakningar och antikvariska kontroller, gett nya
perspektiv på bebyggelseutvecklingen men har av olika skäl aldrig tidigare sammanställts. I ett
antal av de senare och större arkeologiska utgrävningsrapporterna har sammanställningar gjorts
av flera undersökningar i den då aktuella utgrävningens närområde och ibland även försök till
syntetiseringar av hela bebyggelseutvecklingen. Till uppsatsens källmaterial hör även ett antal
artiklar som publicerats i en rad tidskrifter, i de flesta fall utgivna efter de stora monografiernas
tillkomst. Vidare kommer även annan vetenskapligt och kronologiskt relevant litteratur från
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andra delar av Sverige och Europa att beröras i uppsatsens mer teoretiska, forskningsorienterande
och diskuterande delar.
Inom uppsatsen kommer förutom en sammanställning och kritisk granskning av den ovan
diskuterade litteraturen även ett mindre antal utvalda föremålsfynd att studeras. Vidare kommer
även naturvetenskapliga dateringar av enskilda arkeologiska objekt och deras stratigrafiska
sammanhang att sammanställas i ett försök att fånga den äldre bebyggelsens rumsliga utbredning.
De daterbara och materiella spår som studeras utgörs av vitt skilda föremålskategorier, såväl
manifesta och monumentala runstenar från stadsområdet som vardagsföremål relaterade till det
dagliga livet i Östra Aros. Huvudsyftet med föremålsstudierna är främst daterande och till
genomgången av daterade kol- och dendrokronologiska prover. I någon mån kommer även
föremålens användarsammanhang att beröras som ett led i karaktäriseringen av bebyggelsen.

Avgränsning
Uppsatsens rumsliga avgränsning utgörs huvudsakligen av fornlämningsbegränsningen för
Uppsala stad, RAÄ 88:1. Fornlämningsbegränsningen är i stort sett identisk med bebyggelsens
utbredning från tiden för stadens reglering vid mitten av 1600-talet. RAÄ 88:1 har avgränsats
utifrån äldre kartmaterial och de arkeologiska iakttagelser som sammanställdes inom projektet
Medeltidsstaden (jmf Redin 1979). Endast ett mindre område i stadens nordöstra del har
tillkommit utifrån arkeologiska undersökningar av medeltida stadsbebyggelse som sträckt sig
utanför 1600-talets stadsbegränsning (FMIS). Inom uppsatsen kommer även stadens omland att
diskuteras, utan att med omland avse ett givet geografiskt område. Huvudsakligen avses stadens
närområde, ungefärligen motsvarande den moderna stadens utbredning. Utblickar utanför denna
begränsning gör att begreppet kommer att skifta med användarsammanhang, från socken och
härad till att omfatta hela landskapet Uppland.
För uppsatsens kronologiska avgränsning
har domkyrkans förflyttning till Östra Aros
under 1270-talet använts som slutpunkt.
Vid samma tidpunkt övertar Östra Aros
namnet Uppsala från vad som då kom att
bli Gamla Uppsala, den plats där
domkyrkan tidigare legat. För uppsatsens
bortre kronologiska gräns har slutet på
yngre romersk järnålder använts, dvs
omkring 500 e kr, även om äldre spår inom
stadsområdet kommer beröras översiktligt.
Tidpunkten har valts utifrån förändringar i
de naturgeografiska förhållandena som
påverkar Uppsalaområdet, liksom en
nedgång i aktiviteterna på den äldre och
mycket närliggande centralplatsen vid
Gamla Uppsala.
Figur 2. Uppsala stad och utbredningen av
fornlämningsområdet RAÄ 88:1 (UM top ark).
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Bakgrund, begrepp och definitioner
Kapitlet är tänkt att ge en översiktlig orientering av vad som skulle kunna kallas det urbana
forskningsfältet inom arkeologi. Det tar avstamp i en sammanfattande beskrivning av dess
framväxt inom Sverige, med internationella utblickar, och fortsätter med en sammanfattande
beskrivning av stadsarkeologin i Uppsala och vägen fram till dagens forskningsläge. Därefter är
tanken att utveckla och fördjupa ett par nyckelbegrepp inom modern forskningen som rör
uppsatsens kärnfrågor. Avsikten är att försöka ge en mer teoretisk bakgrund till de fenomen och
klargöra mina egna ståndpunkter rörande de begrepp som kommer att diskuteras i uppsatsens
avslutande delar.

Stadsarkeologi och stadshistorisk forskning i allmänhet
I ett internationellt perspektiv framträder Sverige och de nordiska länderna som föregångare
inom stadsarkeologin. Det arkeologiska intresset för städer går att följa bakåt till slutet 1800-talet
där, för Sveriges del, Hjalmar Stolpes undersökningar av Birka kan sägas vara något av ett
startskott. Stolpe upprättade redan 1873 ett program för stadsundersökningar och i Lund
utvecklades i slutet på århundradet ett forskningsprogram för den medeltida staden (Broberg &
Hasselmo 1992:13, Graham-Campbell & Valor 2007:21). Den vetenskapliga kvalitén och de
tidiga undersökningarnas utformning skiljer sig dock avsevärt åt mellan olika städer vilket
lämpligast kan förklaras av den starka individbetoningen som funnits. Dessa tidiga, och för lång
tid tongivande, ”stadsarkeologer” har haft en varierande bakgrund där en övervikt av intresserade
amatörer och mångsysslare inom kulturhistoria funnits. Stefan Larsson menar att det främst varit
konst- och byggnadshistoriska intressen som styrt och att stadsarkeologin i detta skede präglades
av en estetisk tradition där det oftast var enskilda monument som stod i centrum (Larsson
2000:85). 1926 publicerade historikern Adolf Schück sin avhandling ”Studier rörande det svenska
stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling” vilken fick stor påverkan på den svenska
stadsforskningen för lång tid, särskilt med avseende på studier av topografi och kronologi.
Schück och andra historiker gav en mer historiskt präglad riktning även åt stadsarkeologin där
arkeologin kom att ses som komplementär till annat källmaterial (jmf Larsson 2000:73, Andrén
1997:126ff). Efter 1930-talet ingick stadsarkeologin i en stagnation och det skulle komma att
dröja ända fram till efter andra världskriget innan en mer professionell stadsarkeologi skulle
komma att ta form i Sverige och Europa.
I Sverige företräds denna andra period av professionella stadsundersökningar framförallt av
Ragnar Blomqvist och Anders W. Mårtensson, båda verksamma i Lund och där Thulegrävning
1961 kom att prägla större stadsarkeologiska undersökningar och publikationer för lång tid
framöver. I Norge var det framförallt de något tidigare undersökningarna av hamnen i Bergen
som blev tongivande och dessa, tillsammans med Lundautgrävningarna, kom även att vara
oerhört viktiga för framväxten av den brittiska stadsarkeologin, något som följde med de
återvändande brittiska arkeologer som arbetat i Skandinavien (Graham-Campbell & Valor
2007:21). Stadsarkeologin var inte förberedd inför den massiva ”förnyelsevåg” som svepte fram
över de svenska stadskärnorna under 1960- och framförallt 1970-talen. Denna medförde
storskaliga rivningar av äldre bebyggelse men också byggnation med nya metoder vars främsta
hot mot arkeologin var de omfattande utschaktningarna av ibland hela kvarter. Den antikvariska
situation som skapades därigenom skiftar kraftigt mellan olika medeltida städer i Sverige. I vissa
städer har omfattande utschaktningar gjorts utan nämnvärd arkeologisk dokumentation, så som
exempelvis i Västerås, medan det i andra städer utförts omfattande utschaktningar med
utgrävningar av varierande kvalité och med stora kvantiteter arkeologiskt material som följd,
exempelvis Uppsala. Ett fåtal städer, exempelvis Sigtuna och Skänninge, undkom stora rivningar
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överhuvudtaget. De antikvariska instrumenten utvecklades inte i nivå med sina uppgifter
(Andersson & Redin 1980:13). Först i och med förändringar i lagstiftning och organisation
förbättrades läget något under senare delen av 1970-talet då Riksantikvarieämbetet tog ett
nationellt ansvar över den arkeologiska situationen i städerna. . Först i och med projektet
Medeltidsstaden som pågick mellan 1976-84 kunde situationen i de enskilda städerna överblickas,
liksom en jämförelse mellan olika städer utifrån arkeologiska observationer göras. Förändringar i
Kulturminneslagen ökade även skyddet av stadskärnornas kulturlager. Antalet stadsarkeologiska
undersökningar kom stadigt att öka fram till mitten av 1980-talet, varefter en drastisk avmattning
skedde av såväl arkeologi som nyproduktion i stadskärnorna (Broberg & Hasselmo 1992:16).
Sedan mitten av 1980-talet har den stadsarkeologiska situationen präglats av småskaliga
undersökningar, även om undantag finns där enstaka större utgrävningar skett (ex Kvarteret
Liljan i Malmö och Skänningeprojektet för att nämna några). Det huvudsakliga arbetet för inom
fältet verksamma institutioner består av små schaktningsövervakningar vilka sällan ger
möjligheten till större överblickar av historiska förlopp. Sannolikt är det denna arbetssituation
som bidragit till att så få omfattande vetenskapliga publikationer om stadsarkeologi, även
monografier över enskilda städer, har utkommit efter stadsarkeologins storhetstid på 80-talet.
Tyvärr har även arbetet med att sammanställa alla arkeologiska observationer, såväl större som
mindre, inom städerna avstannat på de flesta orter efter projektet Medeltidsstadens
genomförande. Likaså är stora mängder uppgrävt material från 70- och 80-talen ännu i stort sett
obehandlade. Främsta orsaken till detta torde vara ekonomisk. På några håll görs dock satsningar
på att sammanställa och komplettera den äldre stadshistoriska forskningen, blandannat genom
bearbetning av äldre undersökningar och upprättande av digitala undersökningsregister, så kallade
StadsGIS.

Uppsalaforskning i synnerhet
Uppsala tilldrog sig mycket tidigt arkeologiskt intresse och redan under 1600-talet utför
”universalgeniet” Olof Rudbeck utgrävningar vid slottsbacken i Uppsala. Han var även verksam i
Gamla Uppsala där han var på jakt efter ett hednatempel. Den arkeologiska traditionen håller sig
därefter stark vid universitetet, bland annat inom den framväxande Götisismens företrädare.
Uppsala placerades tidigt även på den rent stadsarkeologiska kartan genom Knut Stjernas
observationer i kvarteren Duvan och Kroken samt hans utgrävningar på Studentholmen 1907.
Stjernas undersökningar blev emellertid relativt isolerade företeelser fram till 1930-talet då Nils
Sundqvist påbörjade sin verksamhet. Genom Sundqvists insatser ökade dramatiskt mängden
registrerat arkeologiskt material i staden och en kontinuerlig bevakning av ingrepp i kulturlager
bibehölls under de kommande decennierna (Andersson & Redin 1980:14). Den sedemera
landsantikvarien Sundqvists arbete blev oerhört betydelsefullt för Uppsalaforskningen, inte minst
genom publicerandet av hans tankar kring stadens uppkomst i monografin ”Uppsala stads
historia I” som utkom 1953 (Sundqvist 1953). Han var dock präglad av sin tids stora
vetenskapliga strömning där han sökte att skapa en total rekonstruktion av stadsutvecklingen,
underbyggd av hypotetiska modeller mer än materiella bevis (Broberg & Hasselmo 1992:14).
Detta förhållande har även lett till att hans synteser och rekonstruktioner allt mer kommit att
ifrågasättas av senare forskare, emedan hans fysiska observationer fortsätter att utgöra en
betydande del av kunskapen om stadens utveckling.
Från mitten av 1970-talet övertogs mycket av de större stadsundersökningarna i Uppsala, liksom i
riket som helhet, av Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet (UV), som efter ett par
inledande år etablerade ett särskilt Uppsalakontor, det sedemera UV Uppsala. 1976 publicerades
en arkeologisk kunskapsinventering genom Medeltidstadens Uppsala-del (Redin 1976). Förutom
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att ge en överblick av kunskapsläget och exploateringssituationen i staden kunde Redin, för första
gången sedan Sundqvist ge en delvis ny bild av stadsbildningen och berika ämnet med historiskarkeologiska aspekter (Anund m.fl 2001:74). Utgrävningsverksamheten var fortsatt intensiv under
1980-talet med flera relativt stora utgrävningar i den centrala staden. 1986 gjordes ett nytt
forskningsavstamp i och med publiceringen av band VII av Uppsala stads historia, en samling
uppsatser av de vid tiden verksamma historikerna och arkeologerna i staden (Ehn 1986). Flera av
bidragen behandlade stadens villkor och fysiska form.
Under första delen av 1990-talet utförde UV Uppsala drygt 20 stadsundersökningar av varierande
omfattning i Uppsala. En relativt stor del företogs i den västra delen av staden som dessförinnan
sällan berörts av arkeologiska undersökningar (Anund 1995:5). Efter 1990-talets mitt har antalet
större undersökningar minskat drastiskt, vilket var en bidragande faktor till beslutet om att lägga
ned UV Uppsala under slutet av 90-talet. I och med detta övertogs den arkeologiska
verksamheten, huvudsakligen i form av mindre schaktningsövervakningar i gatumark, i staden
återigen av Upplandsmuseet. Museet hade ända sedan Nils Sundqvists dagar bedrivit en löpande
övervakning av mindre arkeologiska ärenden. Sedan en del av personalen från UV Uppsalakontoret kom till museet och en ny arkeologisk avdelning etablerats där 1998 ökade denna
verksamhet åter i omfattning vid museet.
Under 2000-talet har enstaka undersökningar av större ytor inom tomtmarken genomförts vid
Upplandsmuseet (ex Carlsson m.fl 1999 och Kjellberg 2005). Särskilt har områden i utkanten av
den medeltida stadsbebyggelsen kommit att beröras, vilket bland annat har visat på en från
fornlämningsavgränsningen avvikande bebyggelsebild. De idag huvudsakliga arkeologiska
insatserna i staden är dock fortsatt övervakningar av ledningsarbeten, främst i gatumark, med
begränsade möjligheter att spåra de stora händelsekedjorna i stadens utveckling.
Förutom arkeologer har även konstvetare och framförallt historiker sedan länge bedrivit
forskning om Uppsala, en forskning som utgjort fonden för mycket av de arkeologiska
tolkningarna. De bevarade hög- och senmedeltida byggnaderna, inte minst Domkyrkan, har
utforskats och inlemmats i stadsforskningen. Senast har detta skett genom det stora arbetet med
Domkyrkoprojektet, ett flerårigt forskningsprojekt om Uppsala domkyrkas byggnadshistoria och
dess innehav i staden. Projektet kommer att publiceras i sex band inom bokserien Sveriges kyrkor
(Manus föreligger för tryckning och publiceras under 2010, se bla Carlsson manus och Lovén
manus). De medeltida diplomatarierna har bearbetats av historiker så som bland andra Göran
Dahlbäck, Sven Ljung, Sigurd Rahmqvist och Olle Ferm. Särskilt kan betonas det viktiga arbetet
med sammanställningen av det medeltida brevmaterialet från Uppsala som skedde i och med
publiceringen av Det Medeltida Sveriges Tiundalandsdel 1984 (DMS). Det stora
stadsmonografiska verket Uppsalas historia som utgetts i flera tematiskt skilda band av Uppsala
kommun sedan 1950-talet har även varit av stor betydelse för kunskapen om stadens utveckling.

Centrala platser, handel och stadsbegrepp – ett försök till definition
Inom den stadsarkeologiska forskningen har sedan början av 1980-talet ett antal begrepp
förekommit i så gott som samtliga publikationer rörande stadsbildning och urbanisering. Dessa
begrepp är centralplats, handelsplats och stad. Till en början kan begreppen tyckas förvillande enkla
och svåra att misstolka. Detta har lett till att de ofta används utan närmare definition och att de
därmed endast återspeglar något som skilt från den lika odefinierade landsbygden och vad som
där uppfattas som en ordinär bebyggelsestruktur. Redan i begrepps uppställningen döljs en
implicit bild av en evolutionistisk urbaniseringstanke, från förhistorisk centralplats via vikingatida
handelsplats vidare till högmedeltida och fullt utvecklad rådsstad, något som präglat den
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stadshistoriska forskningen under lång tid (jmf Hed Jakobsson 2003:73ff). Under senare tid har
dock flera försök att reda ut begreppen och även att vidga synfältet mera teoretiskt gjorts (se ex.
Larsson 2006, Hed Jakobsson 2003 och Helgesson 2002).
Begreppen i sig är dock enligt min mening centrala och meningsfulla för denna uppsats mer
resonerande och avslutande del. Där kommer resultatet av de sammanställda källorna om Östra
Aros att ställas mot begreppen i ett försök att karakterisera bebyggelsen. I det nedanstående skall
jag försöka redogöra för de definitioner som jag, efter en genomläsning av tidigare forskning, ger
de olika begreppen inför diskussionen. Tilläggas bör att begreppet landsbygd i min mening som
en konsekvens måste tillföras forskningsdebatten för att urskilja det särskilda från det generella.
Att utarbeta en fullständig definition av landsbygden, ens för trakten runt Östra Aros, faller dock
utanför de möjligheter som finns inom denna uppsats, varför landsbygden här endast kan
definieras som en inte närmare utredd motsats till de ovan berörda begreppen

Centralplats och elit

Centralplatser och makt har debatterats flitigt under senare år av en rad forskare inom arkeologi
och kulturgeografi. Särskilt är det diskussionen inom den förhistoriska arkeologin, och då särskilt
inom den yngre järnåldersforskningen, som har breddat och fördjupat diskussionen. En tydlig
geografisk uppdelning i begreppsapparaten kan också spåras. I Sydskandinavien har forskarna
huvudsakligen samlats kring det mer landskapsorienterade centralplatsbegreppet medan de i
Mälardalen i huvudsak betonat de sociala förhållandena och sökt diskutera samhället utifrån
begreppet elit. Trots att de olika traditionerna vidrör varandra i hög grad finns metodskillnader
som motiveras av bland annat olika förutsättningar och studieobjekt. Elitforkningen analyserar
främst gravar och skriftligt källmaterial emedan centralplatsforskningen i hög grad utgår från
boplats- och lösfyndsmaterial (Ljungkvist 2006:166).
Diskussionen om centralplatsbegreppet är delvis sprungen ur en insikt om att så gott som
samtliga undersökta platser med något avvikande fyndmaterial kommit att beskrivas som
centralplatser samt att en något sånär samstämmig definition saknats. En god sammanställning av
centralplatsbegreppets utveckling och användning inom järnåldersforskningen ges i en avhandling
om Uppåkrakomplexet i Skåne av Bertil Helgesson (Helgesson 2002). Bland de som sökt
definiera centralplatsbegreppet i bebyggelsehistorisk forskning, utanför arkeologin, framträder
ortnamnsforskaren Stefan Brink och kulturgeografen Johan Berg. Brinks definition av en
centralplats kan sammanfattas som platser i en bygd dit människor söker sig och att platserna
skall hysa vissa funktioner, som juridiska och religiösa eller kultiska (Brink 1996:237f). Berg utgår
från en geografisk definition av centralplatsen som en plats som hyser någon form av auktoritet
och särskilda funktioner. Centralplatser kan, enligt Berg, även relatera till andra centralplatser i ett
nätverk av platser med olika grad av centralitet, vilket medför att vissa platser är att betrakta som
överordnade centra. Andra platser hyser endast någon eller några av de kriterier, som han själv
inte redogör närmare för, som karakteriserar centralplatser. Berg understryker vidare att den
bebyggelsehistoriska forskningen, även med Brinks definition, oftast berört centralplatser på en
hög rumslig skalnivå, på lands- eller landsdelsnivå. Platser av lägre dignitet, som ändå är att
betrakta som centralplatser i lokalsamhället, måste enligt Berg i högre grad inbegripas i
forskningen (Berg 2000:152).
Helgesson framställer senast ett försök att tillföra centralplatsbegreppet en närmare definition
och utgår från en rad, främst arkeologiska, forskares definitioner. För att en plats, med rätta, skall
kunna kallas för centralplats menar Helgesson att man på dessa platser kunna belägga ett antal
centrala samhällsfunktioner i järnålderssamhället. Helgesson sammanfattar de själv som:
specialiserat hantverk, långväga varuutbyte/distribution, kult/religion, försvar/krigsmakt,
kommunikation, rättsväsen, styre (Helgesson 2002:18). Han medger dock att det finns platser
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som faller utanför hans definition av centralplats, som syftar till att definiera platser av
samhällsbärande funktionell betydelse, genom att de inte kan uppvisa samtliga av ovanstående
kriterier. Övriga platser, som ändå kan ändå vara av central karaktär och av betydelse på
lokalplanet benämner han exempelvis stormannagård och handelsplats i ett försök att snäva in
centralplatsbegreppet (se nedan, Helgesson 2002:19). Märk väl att hans definition utgår från ett
arbete om den mycket speciella Uppåkraboplatsen i Skåne
I uppsatsen kommer begreppet centralplats att användas och det är från denna utgångspunkt
bebyggelsen studeras. Med centralplats avses i uppsatsen en plats med särskilda funktioner och
någon form av auktoritet i relation till en omgivande större bebyggelse eller bygd, att användas.
För att söka svar på frågor om centralplatsens betydelse och gradering av dessa i en högre
samhällsstruktur kommer de av Helgesson angivna kriterierna att användas i diskussionen.

Handelsplats

Begreppet handelsplats förefaller i huvudsak att användas inom forskningen, något diffust, om
centrala platser med påvisade och ibland specialiserade handelsfunktioner vilken ändå inte når
upp till den fulla definitionen av en stad (se nedan). I litteraturen framkommer även en bild av ett
tudelat begrepp, där en indelning mellan handelsplasterna kan göras i en äldre stadsliknande
handelsspecialiserad bebyggelse under järnålder och en senare medeltida köpstad eller
marknadsplats. I forskningen om järnålderns handelsplatser förekommer ibland begreppet Protostad. Begreppet anspelar därmed på platsens relation till en, ibland, efterföljande stad på samma
plats trots att ofta stora avvikelser i bebyggelseförloppet ofta kan urskiljas (se ex. Hed Jakobsson
2003:56 och 78ff). För Europeisk del används även begreppet Proto-town, trading-post och Wic
avskiljande om bebyggelser med handel från de under järnåldern aktiva städer som hade rötter i
det romerska imperiet likväl som från de senare medeltida städerna (ex Schofield & Steuer
2007:112). Handelsplatsbegreppet har applicerats på en lång rad tidiga bebyggelser inom och
utom Skandinavien, däribland Birka, Ribe, Dorestad och Lundenwic (se Hed Jakobsson 2003 och
Schofield & Steuer 2007 och däri anförd litteratur). Platserna har det gemensamt att de utgjort
kommersiella centra, med handel och hantverk, ibland med stadigvarande och tät bebyggelse.
Gemensamt förefaller även att de i de flesta fall utgjort så kallade emporier, dvs att handeln och
bebyggelsen på dessa platser kontrollerats av överheten och fyllt funktionen av
rikedomstillägnelse i form av exklusiva importvaror för härskaren i ett redistrubitivt gåvosystem.
Platserna har även sannolikt varit beroende av överskottsproduktionen av livsmedel från ett
omland, men har primärt inte haft avsättning för handels- och hantverksvaror på den lokala
marknaden (ibid). Skillnader i handels- och hantverksorganistation mellan de äldre platserna så
som Birka från järnålder och de medeltida städerna med en mer marknadsekonomisk orienterad
handel, har blandannat använts som utgångspunkt för en diskussion kring skilda stadsbegrepp
under vikingatid och medeltid (Hed Jakobsson 2003).
Handelsplatsbegreppet förekommer även som beskrivning av medeltida och senare orter som
vidrör stadsbegreppet. Här blir handelsplatsbegreppet vagare i sin utformning. Dessa senare
platser förefaller ha det gemensamt att de haft säsongsmässig eller fast bebyggelse och en mer
marknadsorienterad handel, främst tillgodoseende en lokal marknads behov (dagligvaror), och
inte heller helt stämmer in på definitionen av en stad. Begreppet inrymmer därmed så skiftande
företeelser som Köpingeorter, fasta marknadsplatser så som vid Arlanda tingstad i Uppland och,
åtminstone periodvis, den olovliga bebyggelsen vid Öregrund/Östhammar.
I uppsatsen kommer jag att definiera begreppet handelsplats med en mer eller mindre tät och
stadigvarande eller återkommande kontrollerad bebyggelse med påvisade och specialiserade
handelsfunktioner. Därtill torde handeln inte primärt vara avsedd för att tillgodose en lokal
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marknad. I de fall där bebyggelse med påvisad handel förekommer men där definitionen av
handelsplats eller stad inte kan uppnås kommer istället begreppet marknadsplats att användas.

Stad

Staden som begrepp och boendeform har diskuterats livligt sedan den processuella arkeologins
genombrott. Äldre forskare inom stadsarkeologin förefaller ha varit av åsikten att en stad är en
självklarhet och inte behövt att närmare definieras, åtminstone inte uttalas (se Hed Jakobsson
2003:67f). Ett undantag gjordes av historikern Adolf Schück redan 1926 då han definierade
staden som ”en tätare bebyggelse, vars invånare på grund av sina gemensamma handelsintressen bilda en
samhällsenhet i ekonomiskt eller rättsligt avseende” (Ros 2009:19). Definitionen utgår från skriftligt
källmaterial och kan sägas vara av begränsad användning för stadsarkeologin och föga applicerbar
på dess materiella lämningar. En definition av staden som fått stor påverkan internationellt
gjordes av den engelske forskaren Martin Biddle 1976. Han uppställer 12 kriterier på vad som gör
en stad: försvar, planerad bebyggelse, en eller flera marknadsplatser/torg, mynthus, juridisk
självständighet/stadsrätt, en roll som centralplats, en relativt stor och tät befolkning, en
mångsidig ekonomisk försörjningsbas,, tomtgränser och bebyggelse av urban karaktär, social
diversifiering, en komplex religiös organisation och att platsen utgjort ett rättsligt centrum
(Schofield & Steuer 2007:111, min översättning).
Främst är det projektet Medeltidsstaden, under ledning av Hans Andersson, som givit ett
definierat och arkeologiskt applicerbart stadsbegrepp i Sverige. Inom projektet fanns ett behov av
att definiera ett antal urbaniseringskriterium, mot vilka den sammanställda kunskapen om de olika
städerna ställdes, för att på så sätt tidsfästa en stads utveckling. De i Medeltidstaden använda
urbaniseringskriterierna, som till stora delar sammanfaller med de som uppställts av Biddle ovan,
delades i tre grupper: funktionella , topografiska och inre rättsligt- administrativa kriterier. ”Genom
de funktionella kriterierna kan man spåra i vilken utsträckning orten varit en centralort, genom de topografiska
om orten varit en tätort eller inte och genom de rättsligt administrativa om orten varit stad i formell mening”
(Andersson 1990:26). Först när de alla var uppfyllda utgjorde bebyggelsen en stad enligt denna
definition. Ett antal tätbebyggda platser faller därmed omedelbart utanför medeltidstadens
stadsdefinition, som främst kan användas om högmedeltida och fullt utbyggda rådsstäder med
bevarat skriftligt källmaterial. Andersson själv är medveten om detta och menar att just
betoningen av urbaniseringsprocessen är det viktiga, då en rad platser som har centrumfunktioner
och tät bebyggelse inkluderas utan att vara städer i egentlig mening. Dessa olika former av
medeltida central- och tätorter har uppdelats i köpingar, tidigmedeltida städer och rådstäder i ett
arbete av Erik Cinthio från 1982, vilket ytterligare kompletterar Medeltidstadens definition om än
inte gör den fullständig. Andersson själv använder begreppet tidigmedeltida stad för ”de orter
som där såväl klara centrumfunktioner som permanent tätbebyggelse kan påvisas och/eller där
den samtida terminologin visar att man har kallat orten stad. För hög- och senmedeltida städer
tillkommer den rättsliga aspekten. Det innebär att begreppet stad har en gemensam minsta
nämnare över hela perioden men att det i övrigt kan variera” (Andersson 1990:27). Inte heller här
förmås alltså arkeologin att självständigt definiera en bebyggelse som varande stad eller ej.
Medeltidsstadens stadsbegrepp har inte undgått samtida och senare kritik. Anna Hed Jakobsson
menar att det i betoningen av urbaniseringsprocessen döljs en evolutionär tanke där
urbaniseringen kom att uppfattas både som en kulturhistorisk realitet och en förutbestämd
process (se Hed Jakobsson 2003:55f). Erik Cinthio och Anders Andrén har även betonat att det i
orternas inre struktur kan ”finnas fundamentala skillnader mellan olika perioder, som kan visa på ett
förändrat innehåll i stadsbegreppet” (Andersson 1990:27). Andrén har utvecklat denna tanke vidare i
sin avhandling där han introducerar ett diskontinuerligt betraktelsesätt på stadsutvecklingen
(Andrén 1985:17). Andrén betonar vikten av att se historiskt på urbaniseringen och drar en
skiljelinje mellan de medeltida och de förhistoriska städerna genom att visa på de geografiska
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omplaceringarna inom ett område mellan de båda perioderna, exempelvis Birka till Sigtuna.
Vidare resonerar Andrén i senare arbeten om att de tidiga stadsbildningarna och de medeltida
städerna representerar skilda ekonomiska system där de vikingatida stadsbildningarna baserats på
extern tillägnelse, dvs tributer, krigståg och plundring, och de medeltida på en intern exploatering
med skatter och avrader (Hed Jakobsson 2003:86).
En annan definition, eller åtminstone ett annorlunda och till viss del vidare, betraktelsesätt på
staden har under senare år fått ett allt större utrymme i forskningen där staden som livsform
betonas. Staden definieras som en plats där människor lever med en urban identitet och en
uppfattning om sig själva som avvikande och speciella, så som varande borgare eller stadsbor. För
detta finns ett antal kriterier så som specialiserade sysselsättningar, en heterogen befolkning, tät
bebyggelsestruktur, social påverkan på befolkningsstorleken m.m. (Carelli 2001: 99ff). Den
senaste att ansluta till diskussionen om staden som livsrum och upplevelse är Stefan Larsson som
introducerar begreppet urbanism, dvs urban kultur. Urbanism är enligt Larsson en nödvändighet
för en stads definition och han arbetar utifrån ett underifrånperspektiv där den enskilda
människans roll i påverkan på sin livsmiljö betonas (Larsson 2006:44ff).
I uppsatsen kommer begreppet stad att definieras med utgångspunkt i ovanstående diskussion. I
huvudsak kommer stadsbegreppet, och därmed urbaniseringstanken, från Medeltidsstaden att
användas. Dock bör för bebyggelsen i Östra Aros, i enlighet med Anderssons
begreppsformulering 1990, det inre rätsliga- och det administrativa kriteriet nedtonas på grund av
brister i det skriftliga källmaterialet. Här kan istället en diskussion om platsens uppleda livsrum
samt förekomst eller frånvaro av kulturella uttryck för en urban identitet spela in, som motvikt till
bristen på skriftligt material. I avseende på urbaniseringstanken bör det även betonas att jag anser
att stadsbegreppet bör analyseras ur ett ickelinjärt perspektiv och ställas självständigt gentemot
olika nivåer platsens kronologi, om sådana kan avgränsas i materialet. Uppsatsens snäva
kronologiska avgränsning och begränsningar i tillgängligt källmaterial gör det dock mindre troligt
att informationen om Östra Aros kan skiktas närmare. Detta perspektiv menar jag är nödvändigt
då en stad hypotetiskt kan rymma många olika ”städer”, med skilda förutsättningar och
funktioner, under sin historia och ibland även perioder utan stadsrättigheter och urban
bebyggelse.
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Östra Aros – platsen vid åmynningen
De naturgeografiska förutsättningarna
De i särklass viktigaste topografiska faktorerna för uppkomsten och utformningen av dagens
Uppsala och dess föregångare är Uppsalaåsen och Fyrisån. Östra Aros uppstod, i likhet med
många andra stadsbildningar under tidig medeltid, i ett kommunikativt gynsammt lägen vid
skärningspunkten mellan ås och å. Östra Aros uppstod även där Fyrisån under sen järnålder och
tidig medeltid mynnade i en Mälarvik, idag kallad Ekoln. Namnet Aros (med tillägget Östra för
att särskilja det från Västra Aros, dvs Västerås) betyder just åmynning. Genom vattendragen
utmed Långhundraleden stod området vid Östra Aros även i direktkontakt med Östersjön,
åtminstone under yngre järnålder (Olsson 1993 och däri anförd litteratur). Uppsalaåsen är en av
Sveriges mäktigaste åsbildningar och sträcker sig i som en mäktig höjdrygg i nordsydlig riktning
ända från Södertörn till Dalälven med undantag för ett par passager under vatten, exempelvis vid
Ekoln. Norr om Dalälven övergår Uppsalaåsen i Ljusneåsen och leder således vidare ännu längre
norröver. Fyrisån är Upplands största å och en utpräglad slättå med vittförgrenade biflöden som
löper i nordvästlig till sydöstlig riktning (Carlsson, manus).
Vid skärningen mellan Uppsalaåsen och Fyrisån, på den plats som idag kallas Kvarnfallet,
bildades med tiden en pasströskel och forsbildning som kom att utgöra den seglingsbara
slutpunkten på Ekoln. Beräkningar visar att landhöjningen redan under 500-talet omöjliggjorde
vidare båttransporter uppströms kvarnfallet utan omlastning (Hörner 1943:258, Åse 1984). Fallet
eller forsen kom så småningom tillsammans med ett antal ytterligare strömbildningar, vid
exempelvis Ulva kvarn norr om Uppsala, att helt avskära flera äldre och väl kända Uppländska
centralplatser, så som Gamla Uppsala och Vendel, från deras tidigare direkta vattenkontakt med
Mälaren och därmed i förlängning Östersjön. Uppsalaåsens utseende inom stadsområdet
kännetecknas av en relativt flack slänt åt sydväst och en brantare sluttning åt nordöst ned mot
Kvarnfallet. I stadens sydvästra delar höjer sig åsens kanske mest markanta parti över staden och
åsen kröns här av det imposanta slottet från 1500-talet. Åsens sista utlöpare på västsidan är
Domberget, en tunga av åsmaterial i öst-västlig riktning, på vilken Domkyrkan idag ligger.
Kullens ursprungliga topografi har dock kraftigt förändrats i samband med utfyllnader inför
domkyrkobygget under senare delen av 1200-talet (Lovén manus). Mitt i Fyrisån, på en åsrest i
form av en liten ö, ligger Kvarnholmen och på den östra stranden fortsätter åsen betydligt
flackare och näst intill omärkligt vidare åt nordöst. Undantaget utgörs här av en liten
uppstickande kulle av åsmaterial, Sandbacken, som idag till stora delar är nedschaktad och
överlagrad (Ersgård m.fl. 1984:7f).
Försök att rekonstruera den ursprungliga topografin i stadsområdet har gjorts vid ett flertal
tillfällen, senast av Carlsson (Carlsson, manus) och Anund (Anund m.fl 2000). Carlssons
rekonstruktion återgår dock till stora delar på äldre rekonstruktioner och nya data för hela
stadsområdet har inte beaktats, utan endast för delen vid domkyrkan och stadens västra delar.
Svårigheterna att få en helt rättvisande bild av en sådan rekonstruktion är avsevärda. Enkla
stratigrafiska feltolkningar i fält, särskilt med ett begränsat antal referenspunkter, kan få stora
konsekvenser. Detta gäller särskilt i flackare områden så som vid Fyrisåns stränder och i stadens
östra delar. Dessutom är det, som Carlsson påpekat, stora svårigheter att källkritiska angripa det
använda underlagsmaterialet i äldre rekonstruktioner samtidigt som det är ett mycket omfattande
arbete att framställa egna rekonstruktioner (Carlsson manus). Här nedan återges därför Anunds
rekonstruktion, som inbegriper hela det senmedeltida stadsområdet, okritiskt om än vissa mindre
felaktigheter redan är kända.
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Figur 3. Rekonstruktion av den ursprugliga topografin i stadsområdet för Uppsala. Medeltida kyrkor, platser
nämnda i uppsatsen och den senmedeltida bebyggelsens utbredning markerade. Efter Anund 2000.

Den kulturhistoriska bakgrunden
- omland, fornlämningsmiljö och administrativ indelning
Östra Aros uppstod i en redan fornlämningsrik trakt omgiven av Uppsalaslättens bördiga jordar.
Troligen uppnåddes full kolonisation i centrala Uppland redan under bronsålder och de senaste
decenniernas arkeologiska resultat har visat på en tät bebyggelse redan under äldre järnålder.
Gravfält i stadens närhet, i synnerhet det stora antalet höggravfält, tyder på en stor befolkning
under yngre järnålder. Befolkningsexpansionen under yngre järnålder och tidig medeltid har
huvudsakligen skett österut där landhöjningen väsentligt utökat den tillgängliga markytan
kontinuerligt sedan inlandsisens tillbakadragande (Anund 2008:15, Carlsson manus).
En omstrukturering och koncentration av bebyggelsen i Uppland, särskilt till området runt Gamla
Uppsala, skedde under folkvandringstid (Frölund 1997, Anund och Göthberg 1997, Aspeborg
1998). Under yngre järnålder framstår området vid Gamla Uppsala som en centralplats av
avsevärd betydelse med storhögar, omfattande höggravfält, kungsgård och hallbyggnader. Trots
platsens betydelse, med bland annat det utpekade sätet för Sveakungen och som centrum för den
förkristna kulten, är det arkeologiska kunskapen kring Gamla Uppsala-komplexet relativt låg.
Genom en rad arkeologiska undersökningar under senare år har kunskapsläget dock förbättrats
(Ljungkvist 1997: 335f och däri anförd litteratur, Göthberg 2008) Bebyggelsen vid Gamla
Uppsala har sannolikt varit av stor betydelse för etablering av bebyggelsen vid Östra Aros som
här har haft ett behov av en hamn- och omlastningsplats.
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Andra centralplatser i området har säkerligen också varit av betydelse men sambanden här
emellan är långt mindre utredda. Ljungkvist har beskrivit maktstrukturen i Uppland under yngre
järnålder som ett nätverk av elitgårdar/elitfamiljer i ett landskap med spridda platser med
centralitetsfunktioner (Ljungkvist 2006:184).
Inom den nutida staden ryms ett antal byar, vars bytomter under relativt sen tid svalts av den
expanderande bebyggelsen. Språkforskaren Helmer Gustavsson menar att bybebyggelsen kan
beläggas genom äldre kamerala uppgifter, fornlämningar och runstensfynd i Uppsala till
åtminstone mitten på 1000-talet (Gustavsson, H. 1986:33). Byarna på den västra sidan av Fyrisån
ska ha varit Flogsta, Ekeby, Berthåga, Rickomberga och Stabby. På den östra sidan fanns Gnista,
Bolsta, Sala och Gränby. Själva stadsområdet förefaller ursprungligen ha varit kunglig mark och
om än inte kungen själv anlade bebyggelse har han sannolikt understött den (jmf Carlsson manus,
Beronius- Jörpeland 2000:15 och däri anförd litteratur).
Under högmedeltid, och sannolikt betydligt tidigare, tillhörde Uppsala folklandet Tiundaland och
bebyggelsen uppstod i skärningen mellan två hundare, Ulleråker och Vaksala, med Fyrisån som
den naturliga gränsen. Staden kom under högmedeltid även att utgöra den judiciella centralorten
för folklandet Tiundaland (vilket tillsammans med Attundaland och Fjärdhundraland ingår i det
nuvarande landskapet Uppland) och där både Ulleråker och Vaksala hundare ingår (Ferm
1986:61). År 1296, slogs de tre folklanden samman till en gemensam lagsaga, Uppland, i samband
med Upplandslagens tillkomst.

Östra Aros i de skriftliga källorna – en kunglig historia?
Samtida skriftliga källor till Östra Aros saknas i det närmaste helt. Förutom stadens runstenar
(varom mer se nedan) finns endast enstaka brev från tiden innan domkyrkans etablering i staden.
Senare källor, bland annat i form av brev och sagalitteratur, kan ibland innehålla uppgifter som är
av intresse för studier av de äldre förhållandena i Östra Aros (se exempelvis Ljung 1954, Ferm
1986, DMS 1984, Sundqvist 1953 och nu senast Carlsson manus). Den fulla diskussionen kring
källvärdet av de enskilda beläggen kan på grund av utrymmesskäl inte redogöras för här utan
nedanstående är en sammanställning av dessa tidigare publicerade arbeten.
Själva Aros omtalas i den norska kungasagan om Olav den helige, nedtecknades av Snorre
Sturlasson i början på 1200-talet. Aros omnämns i sagan som en redan under vikingatid
existerande hamnplats för Sveakungarna i Gamla Uppsala (Anund 2000:14. Beronius-Jörpeland
2000:33). Snorre Sturlasson nämner även att både tingsplats och marknad överflyttats till Aros
långt innan hans egen tid (Beronius- Jörpeland 2000:34). Även en gård som kallas Ulleråker i
Tiundaland omnämns i isländskt sagamaterial. Gården Ulleråker har antagits ligga på eller nära
samma plats som den senare belagda Ulleråkers tingsplats. I Krákumál, nedtecknad på 1100-talet,
berättas om gården att den tillhör Olof Skötkonungs dotter Ingegärd och tingsplatsen kan genom
det enda skriftligt belagda folklandstinget 1291 knytas till platsen runt Domkyrkan och
Trefaldighetskyrkan (DMS 1984:24, Carlsson manus, Ferm 1986:61). I äldre forskning har just
tingsplatsfunktionen tillmätts stort intresse. De flesta forskare verkar idag eniga om att
funktionen överflyttats från Gamla Uppsala senast vid mitten av 1100-talet (Beronius- Jörpeland
2000:14).
Platsen för tinget/kungsgården har också utpekats som en möjlig förkristen kultplats. Nils
Sundqvist är den som gått längst i sin tolkning och menar att detta är den troliga platsen för det
av Adam av Bremen omtalade Hednatemplet, inte i Gamla Uppsala (Sundqvist 1953). Under
senmedeltid tycks den allmänna meningen ha varit att hednatemplet legat i nuvarande Uppsala
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och efter en lärd debatt under 1600-talet blev uppfattningen att hednatemplet legat i Gamla
Uppsala den rådande. Flera 1600-tals källor omtalar dock en offerlund söder om domkyrkan, på
platsen för det nuvarande Riddartorget. 1660 beskrivs en samling aspar som tidigare kallats
”Odins Lund” på Riddartorget (Carlsson manus). Att en förkristen offerlund legat på platsen är
fullt möjligt emedan få idag tillmäter Sundqvists livfulla och illa underbyggda hypotes om
hednatemplet någon trovärdighet.
Belägg för ytterligare en kungsgård, på den östra sidan av Fyrisån, finns i senare medeltida källor.
Kung Erik Eriksson (Läspe och halte) ska enligt en notis från 1243 ha firat bröllop med Katarina
Sunesdotter på Fyrisäng (Førisæng). 1338 omnämns en kungsgård kallad Island (DMS 1984:255).
Senmedeltida skriftliga källor pekar mot att ett område kallat Förisäng legat mellan staden och
Gamla Uppsala, i närheten av S.t Pers 1300-talskyrka, emedan Islandet legat längre söderut (DMS
1984:215f, 255). Båda benämningarna har dock kopplats till de låglänta ängarna i stadens sydöstra
delar som kallats för Islandet långt fram i tiden. Det har allmänt antagits att det är samma plats
som avses i båda källorna. Det exakta läget för själva kungsgården är okänt även om flera platser i
stadens sydöstra delar utpekats, bland annat i kvarteren Gudrun och Bryggaren. Några direkta
materiella lämningar av kungsgården har inte återfunnits trots flera arkeologiska undersökningar i
området, dock ett intressant fyndmaterial med kopplingar till högreståndsmiljöer (Carlsson m.fl.
1991). Om Islandet är förövrigt känt att detta även är den sannolika platsen för en av de största
medeltida marknaderna i Mellansverige, den så kallade Distingsmarknaden (DMS 1984:254).
Marknaden var den viktigare av stadens två oerhört viktiga och stora årliga marknader under
senmedeltid och det har antagits att den har haft förhistoriska rötter. Distingsmarknaden är med
all sannolikhet även den marknad som omtalas av Snorre Sturlasson (se ovan) och som
överflyttats från Gamla Uppsala till Aros, troligen under 1100-talet. Ett brev från 1231 visar att
det i Islandet funnits utlagda tomter. Kung Knut Långe skänker då en tomt till Vårfrukyrkan
(DMS 1984:258). Eftersom marken uppenbarligen är i kunglig ägo senast vid detta tillfälle är det
mycket som tyder på att kyrkan, som påträffats i det nuvarande kvarteret Duvan, ursprungligen
varit en kungsgårdskyrka (Anund 2008, Carlsson manus).
Anund menar att Vårfrukyrkans, S.t Pers kyrkas och Fransiskanerklostrets placering på den östra
åstranden tyder på att hela området öster om Fyrisån disponerats av kungamakten (Anund
2008:9). Carlson argumenterar, senast övertygande för att också den mark som senare kom att
disponeras av domkyrkan för ärkesätets etablering, på den västra sidan, varit i kunglig ägo
(Carlsson manus). Sålunda skulle bebyggelsen i det tidigmedeltida Östra Aros, på båda sidor av
Fyrisån, uppstått på kunglig mark. Kungliga intressen i Aros framgår även av kung Knut Eriksons
beslut om att anlägga Sveriges vid tiden enda mynthus i staden under 1100-talet. Myntningen
pågick fram till 1200-talets mitt och påbörjades sannolikt först mot slutet av Knut Erikssons
regeringstid, mellan 1167 och 1195/96 (Ferm 1986:70,75). Mycket talar dessutom för att Knut
Eriksson på flera sätt gynnat bebyggelsen i Östra Aros som ett led i den politiska ambitionen att
helgonförklara sin fader Erik Jedvardson (se nedan).
Redan innan domkyrkan flyttade från Gamla Uppsala till Domberget var den kyrkliga närvaron i
staden väl etablerad. I ett brev från 1165-67, för övrigt det första brev som nämner Aros, omtalas
en Richard som prost i staden. Brevet nämner vidare prostar i Sigtuna och Enköping vilket visar
att Uppland varit delat i tre prosterier, med ett prostsäte i vardera folklandet. Aros har därmed
sannolikt uppfattats som huvudort i folklandet Tiundaland. Senast vid denna tidpunkt bör
sålunda åtminstone en kyrka funnits i staden (Ferm 1986: 68). Det har antagits att Richard har
varit präst i Vårfrukyrkan eftersom denna omtalas som prostkyrka på 1240-talet De undersökta
delarna av den kända Vårfrukyrkan och dess kyrkogård i kvarteret Duvan tycks dock inte vara
äldre än sent 1200-tal (Zerpe 1996:20). Även om inte kyrkobyggnaden som sådan funnits under
mitten av 1100-talet är det rimligt att anta att institutionen har det (Ljung 1954:220, Carlsson
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manus) En ännu oidentifierad, äldre och senare försvunnen, kyrkobyggnad vid nuvarande Gamla
Torget har utpekats som ett möjligt tidigare läge för Vårfrukyrkan (Lovén muntligen).
Erikslegenden, även den nedtecknad på 1200-talet, berättar om ännu en kyrka i Aros vid mitten
av 1100-talet. Legenden beskriver med viss trovärdighet händelserna i samband med mordet på
den dåvarande kungen Erik Jedvardsson, senare känd som Erik den Helige, den 18e maj 1160 i
Östra Aros. Kungen bevistade mässan ” i heliga trefaldighetskyrkan på berget som kallas Vår Herres Berg
och där domkyrkan nu står” innan han stupade i strid med sina fiender (Lovén 2004:8). Den i källan
omtalade Trefaldighetskyrkan ska inte förväxlas med den nuvarande kyrkan strax söder om
Domkyrkan. Den nuvarande Trefaldighetskyrkan uppfördes sannolikt först på 1200-talets slut
som ersättning för en äldre kyrkobyggnad på platsen för den nuvarande Domkyrkan.
Arkeologiska undersökningar och markradar har nyligen visat på lämningar av vad som tolkats
som en normalstor romansk kyrkobyggnad under högkoret i domkyrkan. Denna skulle i så fall
vara den Trefaldighetskyrka som legenden omtalar och som då även denna varit en
kungsgårdskyrka (Carlsson manus).
Vid mitten på 1200-talet etableras ett Fransiskanerkonvent i Aros. Konventet uppges vara
grundat 1247 och bröderna erhöll då mark i det nuvarande kvarteret Torget för sin verksamhet.
Den relativt väl kända och undersökta klosteranläggningen förefaller dock vara uppförd först
under slutet av 1200-talet och klosterkyrkan har stått färdig tidigast omkring 1300 (Gezelius
1986:194). Fransiskanerorden är en av de medeltida tiggarordnarna, finansierade av allmosor, och
etablerade sig som sådan med fördel i städer. Att orden etablerades i Aros vid denna tidpunkt
vittnar därmed om att Aros uppfattats som åtminstone tätort vid tidpunkten.
Bilden av Aros fram till domkyrkans etablering i staden kan genom det knapphändiga källorna
därmed sammanfattas på följande vis: Redan under vikingatid har möjligen en hamn etablerats. I
staden har två kungsgårdar legat redan under 1000-tal och hela det blivande stadsområdet har
varit i kunglig ägo. I staden har marknad och ting hållits. Minst en förkristen kultplats har ansetts
ligga inom staden. Minst två kyrkor, båda kungsgårdskyrkor, har funnits i staden vid mitten av
1100-tal och Aros har på 1160-talet uppfattats som huvudort i Tiundaland. Inom stadsområdet
på den östra sidan har avdelade tomter existerat åtminstone 1231. Ett kungligt mynthus har
funnits i staden från omkring sekelskiftet 1200. Befolkningsunderlaget har ansetts tillräckligt för
en etablering av ett Fransiskanerkonvent vid mitten av 1200-talet.
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De materiella spåren av Östra Aros
Stadsområdets förhistoria
Inom stadsområdet för det moderna Uppsala har arkeologiska iakttagelser av förhistorisk
karaktär gjorts vid ett antal tillfällen. Det följande är ett försök att sammanfatta de viktigaste
uppgifterna men återkommande källkritiska problem är att uppgifterna ofta är gamla, oftast har
tillvaratagandet inte skett med arkeologiskt kunnande och de exakta fyndomständigheterna är
därmed oftast höljda i dunkel.
I kvarteret Ubbo, ca 200 m sydväst om domkyrkan, på Uppsalaåsens krön och omkring 20 meter
över havet, har det påträffats lämningar i form av asklager och flintföremål. Fynden tolkades som
rester av en boplats eller andra strandnära aktiviteter under senneolitikum (Sundqvist 1953:119).
Till lämningar från bronsålder hör ett fåtal lösfynd som upphittats runt om i staden. Under
bronsålder tycks istället den mesta aktiviteten i närområdet ha koncentrerats till Hagaåns dalgång,
några kilometer sydväst om staden. Inte heller den äldre järnålderns bebyggelse har avsatt några
direkta spår inom stadsområdet om än det finns rikligt av gravar från perioden i närområdet
(Carlsson, manus).
Den yngre järnåldern har avsatt betydligt fler spår i stadsområdet.
Framförallt fanns tidigare spår av aktiviteter under yngre järnålder i
form av omfattande gravfält, särskilt i anslutning till Uppsalaåsen,
vilka numer till stora delar är förstörda. I samband med
slottsträdgårdens flyttande under 1600-tal undersökte Olof Rudbeck
en gravhög med brända ben, keramik och pilspetsar som
publicerades i Atlasbandet av Atlantican (Rudbeck 1679, Odencrantz
1933:121f). År 1719 beskriver dessutom Peringskiöld både stora och
små ”gamle hedniske ättebackar” vid ”Österaros”. I synnerhet vid slottet
och i anslutning till åsen skulle det ha funnits ”oräkneliga gravhögar …
fast en stor del af dem nu yttermera til åker uppkörde och till Rennarbanen
planerade äro” (Peringskiöld 1719). Vidare nämner han att det i de till Figur 4. Teckning av
stadskärnan angränsande stadsdelarna Luthagen och Tegelhagen gravurna från en hög vid
funnits många så kallade Jarlebackar (ibid.). I Uppsala har det även Slottsbacken i Uppsala.
påträffats ett stort antal runstenar, särskilt i anslutning till stadens Ur Atlas till Atlantican
kyrkor och en del av dessa kan möjligen komma från dessa gravfält 1679.
runt omkring och inom staden (se nästföljande kapitel). Därtill har ett ornerat gravklot med dekor
av knutornament, inristade bågar och hästfigurer från vendel- eller vikingatid påträffats vid
platsen för det under 1200-talet anlagda Fransiskanerklostret på den östra åstranden och invid
nuvarande Gamla torget (Gezelius 1986:210).
Inom, eller så gott som inom, stadsområdet har det
sannolikt funnits tre storhögar som kallats kungshögar.
Två av dessa ska ha funnits på västra sidan om ån och en
på den östra, emedan de nu samtliga är försvunna. Ingen
av dem kan beläggas utom i historiska källor och
möjligheten finns därför att någon eller några av dessa
utgjort naturbildningar. Den nuvarande Nedre
Slottsgatan, sydväst om Domkyrkan, kallades mellan
Figur 5. Ornerat gravklot funnet vid Fransiskanerklostret i
kvarteret Torget. Ur Sundqvist 1953.

19

1600-tal och 1840-talet för Kungshögagatan (Wahlberg 1994:89). Detta syftade möjligen på en av
Johannes Messenius under 1600-talet omtalad hög över sagokungen Ubbo, Uppsalas grundare,
som ska ha legat något sydväst om Domkyrkan. Den andra högen på den västra sidan har
troligen legat omedelbart utanför stadsområdet i väster och omtalas av Peringskiöld som liggande
”wid Fierdingz tullporten”, dvs området vid universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, Engelska
parken och stadens gamla kyrkogård (Carlsson manus). Av högen finns idag inga synliga spår.
Den historiskt bäst belagda högen har legat på den östra sidan av staden, troligen i nuvarande
kvarteret Sandbacken. Även denna ”konungshög” omtalas av Peringskiöld under 1700- tal och i
två bevarade dokument från 1407 och 1410 omtalas en gård vid namn Kunnungshøgen norr om
Fransiskanerklostret (DMS 1984:277). Inga spår av högen kunde påträffades vid arkeologiska
undersökningar i kvarteret Sandbackens sydvästra delar under 1980-talet (Ersgård 1984:17).

Figur 6. Rekonstruktion av Uppsalas högmedeltida bebyggelse och gatunät utifrån äldre kartmaterial och
arkeologiska observationer. De viktigaste förhistoriska observationerna i form av fornlämningar och fynd
från yngre järnålder utprickade. Ring = uppgift om storhög. G = uppgift om förhistoriska gravar. S =
skelettfynd. R = Fyndplats för runsten. Trekant = fyndplats för viktigare förhistoriskt fynd. Alla lägen är
ungefärliga. Bakgrundskarta efter Anund 2008.

Ett antal skelettfynd som daterats till vikingatid har påträffats runt om i staden. Ett fynd hittades
tillsammans med rester av en båt och vikingatida föremål vid muddringar i Fyrisån söder om
Islandsfallet 1884. Kraniet har under senare tid 14C-daterats till vikingatid (Syse 2003:35). I
kvarteret Kaniken, på den västra åstranden, påträffades ett kranium 1886 som 14C-daterats till
900-talets slut (Syse 2003:36). Det har även antagits att fyndet av tre skelett vid Riddartorget,
sydväst om domkyrkan, i samband med uppförandet av Värmlands nation 1928-1930 kan vara
från yngre järnålder även om dessa aldrig kommit att dateras (Mogren 1986:5). Ytterligare ett
fynd bör i sammanhanget beröras och detta är fyndet av en kistbegravning av ”förmodligen
förhistorisk karaktär” som återfunnits inom kvarteret Torget, invid Gamla Torget på den östra
åstranden (Sundqvist 1953:241f).
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Runstenarnas Aros
Uppsala är näst Sigtuna den runstenstätaste staden i Sverige. I staden har ett drygt 30-tal
runstenar och runstensfragment påträffats. Runstensmaterialet från Uppsala har diskuterats vid
ett flertal tillfällen (se H. Gustavsson 1986 och där i anförd litteratur) och den senaste
sammanställningen presenteras av Ronnie Carlsson som i sin sammanställning upptar 39
runstenfynd (Carlsson manus). Av de 39 stenarna anges fem som förkomna och fem stenar har
dessutom, enligt Carlsson, bevisligen flyttats till staden under historisk tid. En sten är funnen
utanför stadsområdet men inom den moderna stadens begränsning. För övriga stenar är det
oklart om, och i så fall var, de ursprungligen varit resta i staden. Det är tydligt att så gott som
samtliga runstensfynd kommer från, eller hittats i nära anslutning till, de medeltida
kyrkobyggnaderna. Endast ett fynd av en runsten, U938
Antal
från kvarteret Torget, kan betraktas som möjligen Fyndplats
återfunnen på sin ursprungliga plats inom stadsområdet Domkyrkan
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om än inte detta heller är säkerställt. Den i särklass Kv Torget/Klostret
10
runstensrikaste fyndplatsen inom stadsområdet är S:t Per
2
domkyrkan där inte mindre än 18 runstensfynd gjorts. Med Vårfrukyrkan
1
den närliggande stenen från ärkebiskopsgården uppgår
1
antalet till 19 i området. Därefter följer kvarteret Torget, Svartbäckstull
med lämningarna av Fransiskanerklostret, och Gamla Figur 7. Tabell över runstensfynd från
Torget med sammanlagt 10 stenar. Därefter följer två Uppsala. Sammanställningen utgår
stenar från kvarteret S:t Per och dess kyrka. Endast ett från fyndområden. För full redogörelse
över enskilda runstensfynd hänvisas
fynd kan kopplas till den ännu inte till fullo undersökta till bilaga 4. Stenar med känt ursprung
Vårfrukyrkan och i övrigt finns endast en solitär från utanför Uppsala har utelämnats.
Svartbäckstull.
Sambandet mellan runstensfynd och kyrkobyggnader har diskuterats livligt av en rad forskare.
Carlsson har sammanfattat diskussionen i två huvudstråk som han kallar för konflikt- eller
samförståndsmodellerna. Konfliktmodellen betonar kyrkans vilja att bryta med det gamla
hedniska samhället och den släkttillhörighet som stenarna representerar. Konfliktmodellen
rimmar, som Carlsson påpekar, illa med det stora antalet kristna stenar som inmurats i kyrkorna.
Samförståndsmodellen bygger istället på tanken om att släkten genom att bidra med ”sin” sten till
kyrkobyggnaden visade sitt stöd för kyrkobygget. Ett tredje mer pragmatiskt perspektiv har också
präglat debatten där man mer ser de flata runstenarna som ett idealiskt byggnadsmaterial
(Carlsson manus). Mycket av diskussionen kring de runstenar som inmurats i kyrkor har kretsat
kring just den symboliska innebörden av inmurandet. Lars Wilson har i avhandlingen ”Runstenar
och kyrkor” kommit fram till slutsatsen att inte någon symbolisk innebörd eftersträvats
regelmässigt då bland annat läsbarheten hos många stenar är en sekundär effekt av praktiska skäl,
dvs. att den ristade sidan är den slätare och vänts uppåt (Wilson 1994:131ff). Wilson påpekade
även att runstenarna inte verkar ha transporterats långa sträckor för att muras in i kyrkor och att
landsbygden runt kyrkorna inte systematiskt rensats på runstenar. Wilson menar därför att
orsaken till att så många runstenar inmurats i kyrkorna är att de ursprungligen stått på eller vid
platsen, som redan innan kyrkobyggnaden uppfördes, tjänat som samlingsplats för kult eller ting.
Dessa stenar är då framförallt av arten gravstenar och t ex tingsplatsrelaterande (Wilsson
1994:131-136). Av inskrifterna1 på Uppsalastenarna att döma har samtliga uttydbara stenar rest
som minnesmärken över döda släktingar och är därmed att betrakta som gravstenar.

1

Utifrån de 34 runstensinskrifter från Uppsala som publicerades och translittererades av Helmer Gustavsson
1986 i Uppsala stads histora VII (se H. Gustavsson 1986:35-40).
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Arkeologiska utgrävningar i Östra Aros
Uppsala hör till de arkeologiskt mest undersökta medeltida städerna i Sverige, sett till antalet
undersökningar. Antalet utgrävningar och enskilda observationer är omkring 400. Tyvärr saknas
ändå kunskap om flera centrala platser Nr Kvarter/Gata
Typ av
År
på grund av omfattande utschaktningar
und
som skett framförallt i stadskärnans 1 Disa
SU
1993
östra delar under 1950 - 1970-talen. 2 Domen
SU
1981
Därtill kommer att den dokumentation 3 Domkyrkoplan
SCH
1992
som finns från flera av de större och 4 Domkyrkan
SCH
2006
äldre unders-ökningarna ofta är
5
Studentholmen
SU
1907-1909
fragmenterad,
obearbetad
och
6
Näktergalen
SU
1934
ofullständigt publicerad. I andra delar av
SU
1963,1972,1974,1976
staden, framförallt den västra sidan, har 7 Rådhuset
SCH
1975
ingreppen varit relativt få. Situationen 8 Gamla Torget
9
Torget
?
1992,
1972-73
på den västra sidan har dock förbättrats
SU
1978
något under senare år, blandannat 10 Kransen
SU
1990
genom forskningsundersökningen av S:t 11 Pantern
Eriks kapell och flera utgrävningar invid 12 Kroken
FU
1977
och i Domkyrkan. I projektet 13 Bangårdsgatan
SCH
2006
Medeltidsstaden framhölls dock att det 14 Bangårdsgatan
SCH
1994
arkeologiska forskningslägets framtids- 15 Bryggaren
SU
1990
utsikter för Uppsala, tillsammans med 16 Toven
SU
1981
ett antal andra städer i samma situation,
17 Örtedalen
SU
1999,2004
är ”förhållandevis gott i förhållande till
18 Svartbäcken
SCH
1995,1996
andra problemområden” (Andersson
1990:23).
Figur 8. Tabell över arkeologiska undersökningar i Uppsala där

lämningar från tiden före 1270 redovisats.

Figur 9. Rekonstruktion av den högmedeltida bebyggelsen i
Uppsala med de för tiden före 1270 viktigaste arkeologiska
undersökningarna redovisade. För numrering se figur 8.
Karta efter Anund 2008.
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I uppsatsen har tillgängligt material från ett stort antal arkeologiska undersökningar granskats.
Framförallt har information hämtats från olika publicerade utgrävningsrapporter från de
undersökande institutionerna och när sådana saknats har information även hämtats från
Stadsarkeologiskt register, Upplandsmuseets undersökningsregister, ATA och Upplandsmuseets
topografiska arkiv. Sammanlagt har 18 undersökningar (se figur 7 och 8 ovan) identifierats som
innehållande information om äldre förhållanden och bebyggelsen i Östra Aros.
Informationsvärdet är varierande och i stor grad avhängigt typen av undersökning. I
sammanställningen ingår både större stratigrafiskt mer eller mindre väl undersökta ytor och
mindre schaktningsövervakningar. Undersökningarna har sammanställts utifrån tolkningar av den
första bebyggelsens etableringen inom respektive yta och de äldsta naturvetenskapliga
dateringarna (se bilaga 2 och 3 för enskilda dateringar). Gemensamt för de här redovisade
undersökningarna är att de alla angetts ha en bebyggelse från tiden före eller omkring 1270. I de
flesta fall har rapportförfattarnas egen tolkning av dateringarna fått vara avgörande. I några fall
saknas fullständiga utgrävningsrapporter och här hänvisas i stället till de naturvetenskapliga
dateringarna eller andra daterande fynd. Ofta har ett antal undersökningar genomförts i samma
kvarter och i redovisningen har dessa sammanförts till ett nummer för varje kvarter. För närmare
upplysningar om de olika undersökningarna inom ett kvarter hänvisas till de enskilda
undersökningsrapporterna och den nedan framställda översiktliga presentationen av de olika
undersökningsplatserna.

Nr 1. Kvarteret Disa

Kvarteret Disa var föremål för arkeologiska undersökningar 1973, 1974 1992 och 1993 (Anund
2000). Bebyggelsen i kvarteret etablerades senast under senare delen av 1100-talet. Bebyggelsen
anläggs i ett från andra orter välkänt förfarande med utläggning av kvarter och tomter genom
dikesgräving. För datering har använts 14C- och dendrokronologiska analyser, fyndstudier av
keramikmaterialet samt stratigrafiska tolkningar. Rapportförfattarna medger vissa svårigheter med
dateringen av de äldsta faserna och diskuterar detta källkritiskt med utgångspunkt från en analys
av kulturlagerdepositionen (Anund 2000:296).

Nr 2. Kvarteret Domen

En arkeologisk särskild undersökning skedde i kvarteret Domen 1981. Tyvärr har aldrig
utgrävningen rapporteras i sin helhet och här hänvisas därför till den preliminära
resultatredovisningen från en artikel av Bent Syse (Syse 1987), samt den kortfattade
sammanställningen av utgrävningsresultaten som publicerades i en sammanläggningsrapport av
äldre undersökningar vid Riksantikvarieämbetet 2000 (Beronius- Jörpeland m.fl 2000). En
sammanställning av samtliga äldre dendrokronologiska dateringar (ur Bartolin och Krieg 1993)
presenteras vidare i bilaga 2. Den äldsta aktivitetsfasen i kvarteret Domen representeras av olika
nedgrävningar, främst rännor och stolphål, i den underliggande opåverkade marken. I den
efterföljande fas 2 förekommer rester av en mindre byggnad med syllstensgrund, kammakeriavfall
och fynd av en vågskål. Under fas 3 förekommer ett större byggnadskomplex med en tredelad
huslänga med fähusdel och bostadsdelar parallellt med en gränd (Beronius- Jörpeland m.fl
2000:19). Det finns inga daterade prover från fas 1 och 2, emedan fas 3 uppvisar sex prover med
en datering mellan 1063-1295 (Syse 1987:314). Det är oklart vilka prover som avses vilket
omöjliggör en jämförelse med de dendrokronologiska uppgifterna. Det enda säkert knutna
provet till fas 3 kan dateras till 1169. I den senare bearbetningen av resultaten från
undersökningen 1981 har fas tre preciserats till andra kvartalet av 1200-talet och
bebyggelseetableringen till andra hälften av 1100-talet (Beronius- Jörpeland m.fl 2000:19). Av
uppgifterna från provsammanställningen i bilaga 2 kan utläsas att möjligen ett par mindre
byggnader kan dateras till 1100-talets senare del. En bearbetning av fyndmaterialet, främst i form
av kammar och keramik antyder att fas 3 avsatts under 1200-talets första hälft och fas 1 och 2
under 1100-talet, möjligen med en centrering till 1100-talets mitt (Syse 1987:318).

23

Nr 3. Domkyrkoplan

1992 utfördes en arkeologisk undersökning på Domkyrkoplan då bland annat en kraftiga
stödmur för fyllnadsmassorna under domkyrkan undersöktes (Anund 1992). Muren överlagrade
en äldre stenläggning, troligen en gata. Material från ett lager under stenläggningen 14C-daterades
till 1061–1195 (Anund 1994). Anund daterar den första människopåverkade fasen till 1100-tal
och anger att det redan i detta skede troligen funnits en väg, som senare stenlagts. Troligen var
området redan från första användningsfasen även bebyggt med bostadshus (Anund 2008:77).

Nr 4. Domkyrkan

I samband med schaktningar för radonbrunar invid domkyrkan utfördes en antikvarisk kontroll
2006. Två gropar upptogs på den södra och norra sidan av kyrkan. I den södra gropen
påträffades endast sentida begravningar emedan det i den norra påträffades ett kulturlager med
ovanliggande stenläggning. Ett kolprov togs från lagret (se bilaga 2) som gav en datering till 9901160 och ansågs representera den första brukningsperioden på platsen. (Syse 2006:15). Fyndet
kan tillsammans med den närliggande undersökningsytan vid Domkyrkoplan 1992 tolkas som
spår av en äldre bebyggelse från tiden innan domkyrkan anlades.

Nr 5. Studentholmen

Utgrävningarna vid studentholmen 1907 leddes av Knut Stjerna. Då denne avled kort där efter
kom resultaten aldrig att fullständigt presenteras. Delar av resultaten presenterades i ett föredrag
som som senare även trycktes som artikel (Lithberg 1921). Därefter har keramikmaterialet
bearbetats i ett avhandlingsarbete (Elfendahl 1999) och senast presenterades delar av
fyndmaterialet i en artikel i Fornvännen (Svensson 2007).
De äldsta anläggningarna utgjordes av risgärdesgårdar som troligen anlagts som skydd mot
översvämningar och dateras av Lithberg till 1000-talet. Därefter följer en period av
kajanläggningar i fyra faser, varav de två första dateras av Lithberg till 1100-talet och de senare
fram till 1200-talets mitt (Lithberg 1921:259-263). Därefter dominerar högmedeltida
bebyggelselämningar materialet. Elfendahl använder i sin avhandling en annan fasdatering än
Lithberg och som han baserar på ett brev från Knut Stjerna, daterat 1907 (Elfendahl 1999:175). I
brevet anger Stjerna att lämningarna tillhörde fyra olika tider och att de av honom föreslagna
dateringarna är ungefärliga. Enligt Elfendahl daterade Stjerna den första fasen till 1100-talet eller
tiden omkring 1200 utifrån föremålsfynden och fas 2 till omkring 1300. Keramikmaterialet från
Studentholmen dateras av Elfendahl till perioden efter 1200 (Elfendahl 1999:189f). Elfendahl
konstaterar dock i likhet med Lithberg att de första faserna helt saknar keramik.

Nr 6. Kvarteret Näktergalen

1934 genomfördes en större arkeologisk undersökning vid den så kallade Rudbecksgården i
kvarteret Näktergalen. Någon fullständig redogörelse för grävningsresultaten finns inte
sammanställd men delar av materialet har publicerats i Uppsala stads historia I (Sundqvist 1953:
234-40 och 287-293), och i en artikel i Upplands fornminnesförenings tidskrift 1935 (Sundqvist
1935). I kvarteret påträffades lämningar av ett 10-tal trähus i olika byggnadstekniker (däribland
stav- och skiftesverkskonstruktioner samt lerklinade hus) kavelbroar och stenlagda gator, brunnar
och gärdsgårdar och omkring 2000 så kallade ”lösa fynd” av exempelvis husgeråd, båtar och
vagnar (Sundqvist 1935:72). I mängden av föremål fanns ett antal som bedömdes vara av
”ålderdomlig typ” (Sundqvist 1953:240). Fynden tolkades tillsammans med byggnaderna som att en
första etablering skett i området redan under 1000- talet, möjligen dess senare hälft, men det
saknas ännu naturvetenskapliga dateringar som styrker detta påstående. Det har av i senare
forskning även påpekats att bebyggelsen till stor del utgörs av byggnader som även förekommer i
senare material från staden.
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Nr 7. Kvarteret Rådhuset

Kvarteret Rådhuset har under ett antal tillfällen berörts av arkeologiska undersökningar.
Utgrävningar har skett av olika omfattning i kvarteret från 1927-1976. Tre av de senare och mera
omfattande undersökningarna utfördes 1972, 1974 och 1976. Undersökningarna rapporterades
inte för än 2000 i en sammanläggningsrapport (Beronius- Jörpeland m.fl 2000). Vid
undersökningen 1972 kunde den äldsta
bebyggelsen inte preciseras närmare än till
1100-talet och representerades där av ett
grophus. I den efterföljande fasen som
dateras till 1200-talets andra kvartal uppträder
även en tomtgräns. Vid undersökningen 1974
beräknas en bebyggelseetablering ha skett
under 1100-talets andra hälft, med bland
annat anläggandet av en gata. Undersökningen
1976 bekräftade bilden men visade även att
bebyggelsen föregåtts av ett vikingatida skede
(Beronius- Jörpeland m.fl 2000:20ff). Det
vikingatida skedet utgörs av en byggnad med
centralt placerad härd och i profilerna syns Figur 10. Schematisk framställning av de äldsta
från ett antal Uppsalaundersökningar,
även möjligen samtida diken och rännor. byggnadstyperna
däribland kvarteret Rådhuset. A och B= grophus med
14
Detta skede har daterats genom C-analys av datering 1050-1150. C-F = träbyggnader av stav- och
ett överlagrande gödsellager till 690-1000
skiftesverk samt knuttimrade byggnader med datering
1100-1300. Efter Anund 2001:641.
( Beronius- Jörpeland m.fl 2000:20).

Nr 8. Gamla Torget

Under 2006 genomfördes en större schaktningsövervakning med en serie schakt utmed Östra
Ågatan, från Gamla torget till och med Bangårdsgatan. I schakt 20, delvis på Gamla torget och i
anslutning till Dombron, framkom djupt liggande kulturlager som tolkades som tillhörande en
äldre bebyggelse än det efter 1383 uppförda torget (Kjellberg & Qviström 208:29). Kulturlagret
avgränsades av två grunda diken vilka tolkades som tomtgränser och träflis från kulturlagret 14Canalyserades till perioden 980-1160. Dateringen ansluter därmed till de närliggande dateringarna
från kvarteret Rådhuset.

Nr 9. Kvarteret Torget

Kvarteret Torget har undersökts vid ett par tillfällen. Den största utgrävningen skedde 1971-72
och berörde lämningarna från det 1247 skriftligt belagda och grundade Fransiscanerklostret.
Utgrävningen visade på att den undersökta och fullt utbyggda klosteranläggningen troligen inte
byggdes vid denna tid, utan att kyrkan och klostret mer sannolikt stått färdiga först omkring
sekelskiftet 1300 (Gezelius 1986:194). En dendrokronologisk datering till 1135, från en
förundersökning 1992 i kvarteret, har påträffats vid uppsatsens sammanställning men någon
rapport härom har inte kunnat lokaliseras.

Nr 10. Kvarteret Pantern

I kvarteret Pantern genomfördes en arkeologisk slutundersökning 1992. Undersökningen
påträffade sju bebyggelsefaser varav de två första daterades till mitten- och andra halvan av 1200talet genom fynd och dendrokronolgisk analyser. Här påträffade även en träpalissad och ett dike
som troligen utgjorde den östra begränsning för staden under 1200-talets slutskede, samt
bebyggelse, däribland ett gjuteri utanför det egentliga stadsområdet (Anund m.fl. 1992:227).
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Nr 11. Kvarteret Kransen

I Kvarteret Kransen genomfördes 1978 en större arkeologisk undersökning. Resultaten har aldrig
presenterats i sin helhet men en populärt hållen bok utgavs efter undersökningen som
presenterade undersökningsresultaten översiktligt (Ehn & Gustavsson 1984). Ur boken kan
utläsas att bebyggelsen kan indelas i tre faser. Under fas 1, som inte daterats närmare än till 1200talet, lades en gränd från Fyrisån ut till stadsgränsen och vidare ut mot Vaksala före bebyggelsens
etablering. Bebyggelsen utmed gränden tillkom först under fas 2 som dateras till 1300-talets
början (Anund 2000:262).

Nr 12. Kvarteret Kroken

I kvarteret Kroken genomfördes en arkeologisk förundersökning 1977. Ingen fullständig rapport
har upprättats men det finns uppgifter om att en etablering av bebyggelsen kunde dateras till
1200-talet (AIS 1977). I kvarteret undersöktes 1982 även 215 gravar från Vårfrukyrkans
kyrkogård och dess bogårdsmur med datering till 1300-talet påträffades. Det fanns även spår av
profan bebyggelse i anslutning till kyrkogrården. Den äldsta fasen daterades till 1200-talet, genom
fyndmaterial, och utgjordes av bland annat av en smedja och kraftiga trä- och stenskodda diken,
(Zerpe 1996:9). Själva kyrkobyggnaden har delvis dokumenterats vid flera tillfällen och är känd
från 1220 men kyrkan som institution är troligen betydligt äldre (Anund 2008:23). Möjligen är det
dock ett annat läge för kyrkobyggnaden som avses i de tidiga skriftliga beläggen (Lovén
muntligen).

Nr 13. Bangårdsgatan 2006

I samband med schaktningsövervakningen i Östra Ågatan 2006
berördes den västra delen av Bangårdsgatan närmast Fyrisån. I
schaktet framkom kulturlager, bebyggelselämningar och fynd med
en 14C-datering till 1020-1160 (se bilaga 3). Det analyserade provet
togs ur en liten flätverkshägnad som påträffades ett kulturlager i
anslutning till bebyggelselämningar och ett dike som tolkades som
en möjlig tomtgräns (Kjellberg & Qviström 2008:13, 28).
Figur 11. Uppsalas äldsta tomtgräns? Den lilla flätverkshägnaden från
undersökningen i Bangårdsgatan 2006. En kvist från flätverket har
daterats till tidig medeltid. Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet, ur
Kjellberg & Qviström 2008.

Nr 14. Bangårdsgatan 1994

1994 genomfördes en schaktningsövervakning i Bangårdsgatan i anslutning till
undersökningsytan från Bangårdsgatan 2006. Trots den begränsade undersökningsytan framkom
bebyggelselämningar och kulturlager som kunde separeras i tre faser, varav fas 1 utgör aktiviteter
under 1100-talet och fas 2 av aktiviteter omkring år 1200 (Anund 2008:44). I likhet med resultatet
från undersökningen i det närbelägna kvarteret Bryggaren tolkades bebyggelsen som möjligen
framkommen i anslutning till en kungsgårdsbebyggelse i stadens sydöstra delar (Anund 2008:49).
Vid undersökningarna påträffades även ett ovanligt fynd av en tidigmedeltida hästfigurin med
koppling till kult och religiösa föreställningar.

Nr 15. Kvarteret Bryggaren

1990 undersöktes en större yta i kvarteret Bryggaren närmast Fyrisån. Bebyggelseetableringen är
svår att tidsfästa på grund av ett knappt fyndmaterial, som tillsammans med dendrodateringar, ger
en dateringsperiod på omkring 100 år från slutet av 1100-talet till slutet av 1200-talet (Carlsson
m.fl. 1991:338). Bebyggelsen under denna första fas kan karakteriseras som en mot Fyrisån
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orienterad urban bebyggelse ”med en struktur som antyder en rektangulärt utformad ägoenhet med en smal
sida vänd mot vattnet eller ett sammanbindande kommunikationsstråk” (Carlsson m.fl 1991:338). Under
nästföljande fas, som daterats till 1200-talet, etablerades en bebyggelse öster om den tidigare,
vilket även ledde till etableringen av ett antal vattugränder ned mot ån. Vattugrändernas tillkomst
tolkades som resultatet av en bebyggelseexpension inom en given topografisk begränsning. Det
bör även påtalas att bebyggelsen i kvarteret Bryggaren legat på ovanligt låg höjd över havet,
omkring + 4 möh., vilket motsade den tidigare bilden av en bebyggelseetablering i området som
tidigast till 1400-talet. De arkeologiska, osteologiska och paleoekologiska resultaten indikerar en
närvaro av ”överheten, dvs kungamakten”, i kvarteret och lämningarna tolkades som tillkomna i
närheten av en möjlig kungsgårdsbebyggelse utan att för den delen utgöra direkta spår av själva
kungsgården (Carlsson m.fl. 1991:339).

Nr 16. Kvarteret Toven

I kvarteret Toven påträffades vid en undersökning 1981 bebyggelselämningar med en
huvudsaklig datering till 1300-tal (Anund 2008:19, Svensson muntligen). Bland annat påträffades i
kvarteret lämningar från senmedeltida grytgjuteriverksamhet som berörts i olika sammanhang.
Däremot har inget om den övriga bebyggelsen publicerats och grävningen har aldrig rapporterats
fullständigt. En serie om fyra dendrokronologiskt prov från undersökningen har dock redovisats
där samtliga prov gav en datering till mellan 1239 och 1269.

Nr 17. Kvarteret Örtedalen

Två större undersökningar har genomförts i kvarteret Örtedalen. Dessa var en slutundersökning
1999 i kvarterets sydöstra del (Carlsson m.fl. 2000) och en slutundersökning 2004 strax nordväst
därom (Kjellberg 2005). Kvarteret Örtedalen ligger i utkanten av fornlämningsområdet och
förefaller i äldre kartmaterial utgöras av odlingsmark. Trots detta har spår av bebyggelse med
förvånansvärt tidig datering påträffats vid båda undersökningarna. Vid undersökningen 1999
påträffades under fas 1, daterad till mitten eller slutet av 1200-talet, huvudsakligen agrara
lämningar tillsammans med spår av en trampad väg utan vägbeläggning. Vägen utgjorde en
relativt fast struktur och tolkades som den huvudsakliga vägen ut mot Gamla Uppsala. Vägen
kom därmed att påverka etablering av en hantverkspräglad bebyggelse under 1200-talets slut och
stenlades under 1300-talets första del (Carlsson m.fl. 2000:161ff). Även de senmedeltida
bebyggelselämningarna som påträffades vid undersökningen 2004 sattes i samband med hantverk
utmed vägen (Kjellberg 2005). En första aktivitetsfas, i form av en anlagd brunn, kunde genom
14
C-analys dateras till 1210-1300. Ingen av undersökningarna har därmed trots relativt tidiga
dateringar kunnat uppvisa några spår av en urban bebyggelse men har i stadens närhet sannolikt
påverkats indirekt.

Nr 18. Svartbäcken

I Svartbäcksgatan genomfördes arkeologiska schaktningsövervakningar 1995 och 1996. I området
närmast S:t Olofsgatan påträffades ett stort antal bebyggelselämningar och kulturlager med tät
stratigrafi. Dendrokronologi och 14C-datering av den äldsta bebyggelsen indikerar en
bebyggelseetablering i området senast under 1200-talet. Den äldsta dateringen, enris från en
rustbädd som daterats till mellan 985-1262, tolkades som ett indicium på att området närmast
Fyrisån var det som först utnyttjats (Qviström 1997:52).
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Föremålsfynd från Östra Aros - en sammanställning
Från stadsområdet finns ett antal föremålsfynd av ålderdomlig karaktär som bör särskilt
uppmärksammas i detta sammanhang. Till de mer intressanta föremålsfynden från järnåldern hör
en grupp vapen- och miniatyrvapenfynd från Fyrisån. Fynden gjordes under 1880- talet vid
muddringsarbeten i stadens södra delar och direkt utanför det medeltida stadsområdet. Fyndet,
som tillvaratogs utan arkeologisk expertis, framkom sannolikt inom ett begränsat område invid
Islandsfallet och något längre västerut (se figur 6). Fyndet består av sammanlagt 23 föremål
fördelade på fyra svärd, tolv spjutspetsar, sex yxor och en doppsko till en svärdsskida. Tre av
föremålen är miniatyrföremål (Ljungkvist 2006:174, se figur 12). Fyndet har tolkats som
upprepade rituella deponier under vikingatid och möjligen tidig medeltid (Ljungkvist 2006:174ff).
Deponierna har varit knutna till en krigarelit och högre samhällsklass och sannolikt skett i en vid
tiden öppen vattenspegel, inte i anslutning till strandlinjen. Därmed är det möjligt att tolka fyndet
som en offerhandling i samband med avsegling eller hemkomst av exempelvis en krigsflotta
(ibid). Området där föremålen påträffades ligger i anslutning till det vattensjuka område som
under medeltid benämndes Islandet. I området påträffades även vid Bangårdsgatan en så kallad
”nordisk Katshiro” (figur 12) - en tidigmedeltida hästfigurin som kan ha ingått i rituella offer i
eller nära den dåtida strandzonen. Även denna handling kan knytas till en elit genom närheten till
den i området troligen liggande kungsgården (Anund 2008:9 och 37ff).

Figur 12. Två tidiga föremål med kultisk koppling från
och invid Fyrisån. Ovan: ett av miniatyrföremålen från
fyndet vid Islandsfallet, här ett ca 30 cm långt
miniatyrsvärd av vikingatida modell,. T.h. den så
kallade nordiska ”Katshiron”, en 15,8 cm lång
tidigmedeltida hästfigurin av bark, som påträffades vid
den närliggande Bangårdgatan. Ur Ljungkvist 2006
och Anund 2008.

Vid arkeologiska undersökningar i staden har vid ett antal tillfällen föremål från yngre järnålder
och tidig medeltid påträffats. Glaspärlor av järnålderskaraktär har hittats vid undersökningar i
kvarteren Kransen, Rådhuset och Bryggaren på den östra sidan av staden (Beronius- Jörpeland et
al. 2000:13) och nu senast även vid Sysslomansgatan 2008 på den västra sidan (Qviström
muntligen). Flera spännen från yngre järnålder har påträffats. Däribland finns ett rundspänne av
finsk typ som daterats till senare delen av 1000-talet från kvarteret Domen (Figur 13, Syse
1987:317). Ännu ett vikingatida eller möjligen vendeltida spänne påträffades i kvarteret Panthern i
senmedeltida kontexter (Anund muntligen). En så kallad Baltisk doppsko, som vanligen dateras
från vikingatid till 1200-talets mitt, påträffades vid schaktningar i Sysslomansgatan 2008
(Qviström muntligen). Därtill ska ett tidigmedeltida hänge, troligen tillverkat i Sigtuna, ha
påträffats vid undersökningar i kvarteret Näktergalen och en malsten av järnålderstyp hittats i en
brunn vid Ärkebiskopsgården (Beronius- Jörpeland et al 2000). Uppgifter om föremål av
ålderdomlig karaktär återfinns även i det bristfälligt publicerade materialet från de äldre
undersökningarna i staden, bland annat Studentholmen 1907 och kvarteret Näktergalen 1934 2.
Från Studentholmen finns bland annat fragment av en vågarm som stilistiskt har daterats till
2

Material från dessa undersökningar har aldrig publicerats i sin helhet. Det inte varit möjligt inom ramen för
denna uppsats att fördjupa sig i olika institutioners föremålssamlingar utan i denna sammanställning har endast
de publicerade fynden medtagits.
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1000-talet (Lithberg 1921:262f). Från kvarteret Näktergalen finns ett ornerat trästycke som av
Sundqvist daterats till 1200-talets början (Sundqvist 1953:239) och andra föremål av ”ålderdomlig
typ”, däribland en åra och ett handtag till en kåsa med flätornamentik (Sundqvist 1953:240 och
Sundqvist 1935:76ff). Ännu en del till ett dryckeskärl med tidig datering påträffades i kvarteret
Näktergalen, vid Östra Ågatan 33, redan år 1875. Detta är en del av ett handtag till en kanna med
sniderier som stilistiskt kan dateras till senare delen av 1000-talet (Odencrants 1929-33:180ff).
Slutligen påträffades en väskbygel av ben med paralleller till fynd från Birka 1908 vid Östra
Ågatan 37, i samma område som Vårfrukyrkan och Bangårdsgatan (Julius 1918-21:89f).

Figur 13. Rundspänne av finsk typ från kvarteret
Domen och ett dryckeskärl från Östra Ågatan 33.
Båda har daterats till 1000-talets slut. Ur Syse 1987
och Odencrants 1929-33.

Förutom de ovan nämnda föremålsfynden finns även ett större fyndmaterial i form av keramik
från de olika utgrävningarna runt om i staden att tillgå. Detta material sammanställdes senast av i
ett avhandlingsarbete (Elfendahl 1999). Elfendahl indelar stadsutvecklingen i sex faser varav den
första spänner över perioden 1160-1250. Keramikskärvorna från denna period representeras
endast av material från utgrävningar vid Studentholmen och i kvarteret Bryggaren. Skärvorna är
få till antalet men enligt Elfendahl fördelade på två huvudgrupper. Den första gruppen består av
grova reduktionsbrända kärl, av inhemskt produktion och med stora likheter med vikingatida
kärlformer. Kärlen har i huvudsak använts för matlagning och kärltypen upphör mot slutet av
perioden. Den andra gruppen utgörs av så kallat äldre rödgods i form av importerade och
blyglaserade kannor och tillbringare som använts tillsammans med tvättfat av metall vid
serveringen (Elfendahl 1999:147f). Därtill förekommer under tiden från omkring 1100-talets slut
– 1400 kannor och grytor av så kallat yngre svartgods i staden. Fynd av såväl lokala som
importerade svartgodsskärvor och äldre rödgodsskärvor finns från långt fler undersökningar än
vad som bearbetats av Elfendahl. Exempelvis förekommer skärvor av sten- och lergods med
datering till tiden före 1270 bland annat i kvarteren Disa, Örtedalen, Rådhuset och Domen (se
Bäck 2000a:196f, Elfendahl 2000:109, Kjellberg 2005:48, Bäck 2000b:92ff, Syse 1987:315). En
översiktlig sammanfattning av keramikmaterialet, huvudsakligen utifrån godstypernas fördelning
från en lång rad äldre undersökningar i Uppsala gjordes under tidigt 1990-tal (Elfendahl 1994).
Studien, som skulle behöva kompletteras med resultaten från senare undersökningar, visade på
flera intressanta ingångsvinklar för fortsatta och mer detaljerade studier av keramikmaterialet som
med undantag av Elfendahls avhandling tyvärr aldrig kommit att genomföras.
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Bebyggelsen i Östra Aros – en kritisk granskning av de
arkeologiska källorna och avslutande diskussion
Hur såg då bebyggelsen i Östra Aros egentligen ut och framförallt hur gammal är den? För att
besvara frågan har det arkeologiska kunskapsläget om bebyggelseetableringen sammanställts i fem
grafiska illustrationer som kommer att diskuteras källkritiskt nedan. Därefter följer en
sammanfattande analys av bebyggelsen utifrån arkeologisk och skriftligt källmaterial som syftar
till att definiera bebyggelsens funktion och karaktär.
I de grafiska översikterna (Figur 15-19) har dateringen av bebyggelsens etablering använts som
utgångspunkt. De naturvetenskapliga dateringarna från respektive undersökning har
sammanställts i bilaga 2 för dendrokronologiska prover och i bilaga 3 för 14C-analyser.
Dateringarna har, med undantag för figur 15, sammanställts med intervall om 50 år i ett försök
att spegla rörelser i bebyggelsens etablering.
Den grafiska presentationen har för
tydlighetens skull förenklats något där olika
undersökningar i ett kvarter sammanfört till
en markering. De undersökningar som har en
datering från den aktuella perioden har
markerats med blåa punkter. Dateringarna
från föregående perioder, där bebyggelsen
fortsatt under efterföljande perioder, har
markerats med röda punkter. De äldsta
möjliga dateringarna inom ett intervall, har
markerats med röd ofylld ring (figur 16-19).
Då en datering av bebyggelsen klarlagts vid en Figur 14. Bebyggelsebilden som den presenterats i en
senare period har denna markerats med en blå rad tidigare redogörelser av bebyggelseutvecklingen i
punkt inom den röda ringen, därefter som röd Uppsala och Aros. Här den senaste presentationen ur
Anund 2008, efter Nordström 1996: ”Aros omkring år
punkt. Några generella problem med metoden 1200. Det skrafferade området täcker in de platser där
och illustrationerna bör dock dryftas redan det finns arkeologiska belägg för bebyggelse”.
här.
För det första har underlaget till illustrationerna i hög grad påverkats av undersökningssituationen
i Uppsala. Frånvaron av en datering i ett visst område kan bero på att området aldrig exploaterats,
att källmaterialet förstörts utan undersökning eller att där helt enkelt saknas bebyggelse under den
aktuella tiden. Därtill tar presentationen ingen hänsyn till den enskilda undersökningens typ. Det
är självklart så att dateringsunderlaget från en stratigrafiskt väl undersökt större utgrävning vilar
på betydligt säkrare grund än från en ledningsschaktning med dateringar ur sektioner. Här har
undersökarens utsaga om dateringarna och en bedömning av deras representativitet fått vara
avgörande. Genom det relativt stora utbudet av undersökningar i staden och att uppgifter om
dateringar, om än av varierande art, finns fördelade över i stort sett hela det medeltida
stadsområdet bedöms att de här upptagna dateringarnas representativitet är relativt tillförlitlig.
Vidare kommer dateringarna att diskuteras som enskilda nedslag eller kluster, inte som i tidigare
sammanställningar som delar av ett sammanhängande bebyggelseområde. Detta har gjorts som
ett medvetet försök att utvärdera bebyggelsen i staden utifrån ett delvis annorlunda perspektiv än
tidigare redogörelser, trots en medvetenhet om risken med att små förändringar i de enskilda
dateringarna medför stora konsekvenser. Tidigare studier av bebyggelseutvecklingen i de
medeltida städerna har ofta presenterats genom att sammanbinda enskilda dateringar till
sammanhängande generella områden (se ex. figur 14). Med tanke på undersökningssituationen i
de flesta städer, däribland Uppsala, och de problem som ofta finns med långa avstånd mellan de
säkra dateringarna anser jag att den bild som därigenom framställs bör problematiseras. Metoden
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kan möjligen anses vara präglad av en centralistisk syn på platser och antyder en ofta implicit bild
av att bebyggelseetableringen spridits från ett enskilt centrum, med flera funktioner. Bebyggelsen
antas ha expanderat utåt/bortåt mot en periferi och från en mindre kompakt ”stad” till en större.
Möjligen finns orsaken till detta betraktelsesätt att söka i stadsdefinitionen i sig självt, där en
”stad” oftast i äldre forskning varit liktydigt med ett tättbebyggt område. Om istället
stadsbegreppet definieras utifrån ett antal urbana funktioner är det möjligt att se ett annat
bebyggelseförlopp, där en bebyggelse istället uppkommit utifrån ett antal centrala punkter som
samverkat inom ett stadsområde, innan bebyggelsen förtätats till en enhetlig och tätt bebyggd yta.
En stad som det högmedeltida Uppsala, med kyrkocentrum på den västra sidan och en profan
köpstad på den östra, skulle rent teoretiskt kunna utgöra ett exempel på en plats med olika
centrumgrupperingar med skilda funktioner i sin samtid och därmed sannolikt olika dateringar av
bebyggelsen där emellan. Vidare kan ett område mellan två samtidigheter överges och därefter
komma att sakna bebyggelse under lång tid. Ytor mellan bebyggelsen kan utgöras av såväl
odlingsmark som obebyggd men funktionellt eller symboliskt viktig mark. Det är för övrigt
frapperande att det i samtliga ovan redogjorda undersökningar endast är bebyggelsespår,
framförallt huskonstruktioner, som daterats. Trots att daterbara och förmodade äldre
konstruktioner och aktiviteter kunnat påvisas vid flera av platserna. Det bör understrykas att det i
denna uppsats anses självklart att ett större område runt de nedan redovisade punkterna nyttjats
av bebyggelsens invånare för olika aktiviteter och att de påvisade bebyggelseenheterna samverkat,
och därmed avsatt spår, inom ett större område utan att för den skull nödvändigtvis detta utgjort
ett sammanhängande bebyggelseområde.

Före 1100

Undersökningar med en äldsta möjlig datering
till perioden före 1100 har sammanställt i figur
15. Dateringarna utgår i huvudsak från
naturvetenskapliga dateringar, särskilt 14Canalyser. De tidiga dateringarna fördelas över
tre potentiella områden: norr om domkyrkan
och ned mot ån på den västra stranden, invid
Gamla Torget och från ett område söder om
Vårfrukyrkan på den östra sidan.
Från området närmast invid domkyrkan finns
två dateringar från undersökningarna vid
Domkyrkoplan och domkyrkan (nr 3 och 4 i
figur 8). Båda är 14C-analyser av kvistar från
Figur 15. Undersökningar med äldsta möjliga
kulturlager som överlagras av senare datering av bebyggelse till tiden före 1100.
konstruktioner.
Materialet
från
Domkyrkoplan har en äldsta möjlig datering
till 1031 och undersökningen vid domkyrkan finns en datering till 990. Från den västra stranden
finns även undersökningarna vid Studentholmen medtagna även om dateringar och
fyndmaterialets representativitet till 1000-talets senare del har ifrågasatts. Från den östra stranden
finns sex dateringar från Svartbäcken, Gamla Torget, kvarteret Rådhuset, Bangårdsgatan och
kvarteret Bryggaren (nr 18,8,7,13,14 och 15 i figur 8). Dateringarna utgörs av 14C-analyser med
undantag för två dendrokronologiska prover från kvarteret Bryggaren. Proverna från kvarteret
Bryggaren kan dateras till 1079 respektive 1086. Provet med datering till 1079 tillhör en senare
bebyggelsefas och representerar därmed troligen återanvändning av äldre timmer med okänt
ursprung och funktion. Det andra provet från Bryggaren, med en datering till 1086, tillhör fas 1
men förefaller utgöras av löst virke i kulturlager. Provet kan därmed inte knytas till någon specifik
konstruktion (Carlsson m.fl 1991). Från Bangårdsgatan finns 14C dateringar från två
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schaktningsövervakningar. Från 1993 finns en datering av en kvist ur en risbädd till som tidigast
1030 och från 2006 en flätad hägnadsrest med äldsta datering till 1020. Den enda dateringen som
med säkerhet visar på en vikingatida bebyggelse kommer från kvarteret Rådhuset. Där har ett
kulturlager som överlagrade den äldsta bebyggelsefasen daterats till perioden 700-1000.
Bebyggelsen i detta äldsta skede utgjordes av en enda byggnad och fasen saknar kontinuitet med
den senare bebyggelsen i kvarteret. Under senare delen av 1200-talet finns belägg för en bro över
Fyrisån i anslutning till Gamla Torget. Möjligen skulle de tidiga dateringarna och även
runstensfynden i området kunna förklaras av att en bro eller vadställe funnits på platsen redan
tidigare.
För samtliga 14C- analyser finns som alltid med metoden ett intervall där det föreligger en högre
sannolikhet att provet kan dateras till en senare period än den äldsta möjliga. I figur 15 har just
den äldsta möjliga dateringen ändå valts att lyftas fram som ett led i den forstatta diskussionen
nedan. Nedslagen i figur 15 visar även på frånvaron av ännu äldre dateringsunderlag, emedan de i
samtliga fall mycket väl kan vara senare. Ingen av de ovan återgivna dateringarna är heller
samstämmig med den mer generella tolkningen av bebyggelsens etablering som i uppsatsen
förlagts till senare perioder vid respektive undersökning, se nedan och bilaga 1. Dessutom är det
viktigt att diskutera de daterade provernas representativitet. Inget av proverna i
sammanställningen kan kopplas direkt till byggnader utan utgörs av material från kulturlager.
Utan en närmare diskussion och bedömning av kulturlagerdepositionen i respektive fall är det
svårt att bedöma den enskilda dateringens riktighet. De tidiga dateringarna ger dock, om inte
annat än genom sitt antal och relationen till den efterföljande bebyggelsen, anledning till att
fundera över deras betydelse. De kan knappast, med undantag från kvarteret Rådhuset, användas
till att definiera, karaktärisera och placera en vikingatida bebyggelse i formell mening.
Dateringarna kan dock påvisa aktiviteter som avsatt spår på båda sidor om ån från och med
åtminstone 1000-tal. Vilka aktiviteter detta avspeglar kan inte närmare avgöras utifrån dagens
källäge. Det är notabelt att spridningen av de tidigaste dateringarna trots allt uppvisar vissa
likheter med såväl spridningen av runstensfynd, och därmed även de senare kyrkoetableringarna,
som den följande profana bebyggelsens utbredning.

1100-1150

Från perioden 1100-1150 finns en något
tydligare bild av bebyggelsen i Östra Aros.
Sammanlagt fem undersökningar har tolkats
som innehållande spår av bebyggelse under
perioden. Dateringarna utgår i huvudsak från Figur 16. Undersökta platser med bebyggelse 1100de enskilda undersökningsrapporternas fas- 1150.
dateringar och kombinerar därmed flera olika
källor (se bilaga 1 och ovan). Undersökningarna på den västra åstranden är åter
Domkyrkan och Studentholmen (nr 4 och 5 i
figur 8). Dateringen från undersökningen
bygger på 14C-analys av kulturlager och från
Studentholmen är det en tolkning av uppgifter
från tidigare publicerade arbeten som varit Figur 16. Undersökta platser med bebyggelse
avgörande (se s. 21 ovan). Undersökningarna 1100-1150.
på den östra stranden utgörs av kvarteret
Näktergalen och Bangårdsgatan (nr 6 och 14 i figur 8). Uppgifterna från kvarteret Näktergalen
bygger i likhet med Studentholmen på en tolkning av tidigare publicerade arbeten, emedan
undersökaren själv har velat förlägga bebyggelseetableringen redan i 1000-tal. Det har av flera
forskare påpekats att denna tidiga datering bör ifrågasättas och att de konstruktionstyper som den
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till stor del bygger på även förekommer i senare material (se Anund 2001 och däri anförd
litteratur). Dateringen från Bangårdsgatan bygger till stor del på kolprov och analogier med
närliggande undersökningar.
Det är svårt att uttyda några eventuella grupperingar på grund av det ringa antalet nedslag. En
tendens finns till en fördelning på två områden om man undantar den något osäkra dateringen av
lämningarna i kvarteret Näktergalen. Det ena är området för den tidigare antagna kungsgården
Ulleråker och det andra området är beläget söder om Vårfrukyrkan, även det utpekat som den
möjliga platsen för ännu en kungsgårdsbebyggelse. Enkom det arkeologiska materialet är allt för
magert för att avgöra bebyggelsens karaktär närmare utan en mera djuplodande analys av enskilda
kulturlager. Karakteriseringar av bebyggelsen under 1100-talet har försökt att göras av flera
forskare (se ex. Anund 2008: 9ff) men det är oklart om detta även gäller för perioden 1100-1150.

1150-1200

Under perioden 1150-1200 klarnar bilden
ytterligare och antalet platser med spår av
bebyggelse ökar markant. I figur 17 har åtta
undersökningar markerats. Dessa är kvarteret
Domen, domkyrkoplan och kvarteret Disa (nr
2, 3 och 1 i figur 8) på den västra sidan. På den
östra sidan finns undersökningarna i kvarteret
Bryggaren, Bangårdsgatan 2006, kvarteret
Rådhuset, Gamla Torget och Torget (nr
15,13,7,8 och 9 i figur 8). Dateringen utgår
huvudsakligen från rapportförfattarnas egen
bedömning, som i några fall inte preciserats
närmare än till 1100-tal eller dess senare delar.
Dateringarna från schaktningsövervakning- Figur 17. Undersökta platser med bebyggelse
arna vid Domkyrkoplan, Bangårdsgatan och 1150-1200.
Gamla Torget baseras i hög grad på 14Cresultat. Från undersökningen vid kvarteret Torget finns endast ett dendroprov med datering till
1135 men då inget mera är känt om undersökningen har bebyggelsen förlagts till 1100-talets slut.
Dateringarna från kvarteren Rådhuset, Bryggaren, Disa och Domen vilar på betydligt säkrare
grund då de alla är från relativt omfattande undersökningar. Från flera av undersökningarna i
kvarteret Rådhuset finns belägg för en bebyggelseetablering, bland annat i form av grophus,
härdar, smidesverksamhet och en gata under 1100-talets andra hälft. De daterade lämningarna
från Bryggaren kan inte direkt kopplas till någon enskild byggnad, men åtminstone en
fragmentarisk byggnad finns inom undersökningsområdet under denna period. Från kvarteret
Disa finns ingen daterad bebyggelse till perioden men väl utlagda tomtgränser med gränsdiken. I
undersökningen i kvarteret Domen påträffades rester av en byggnad med lergolv och
flätverksväggar, en byggnad på syllstensgrund, spår av kammakeriavfall och en vågskål.
Dateringen av bebyggelsen i Domen vilar på dateringen av efterföljande bebyggelsefaser och
etableringen av bebyggelsen har inte presenterats närmare än till 1100-talets slut.
Under perioden 1150-1200 expanderar bebyggelsen i de tidigare etablerade områdena vid
domkyrkan och söder om Vårfrukyrkan. Bebyggelsen på den västra sidan förefaller vara av
profan karaktär och reglerad till avgränsade tomter. Här finns spår av både hantverk och handel.
I området söder om Vårfrukyrkan är bebyggelsen svårare att karaktärisera men i materialet finns
föremål med koppling till högreståndsmiljö. Ett tredje bebyggelseområde etableras i området runt
Gamla Torget.
Bebyggelsen förefaller vara reglerad och det är möjligt att belägga
smidesverksamhet och grophusbebyggelse i området. Genom bebyggelsens etablering vid Gamla
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Torget binds även de tidigare relativt isolerade områdena vid Domkyrkan och söder om
Vårfrukyrkan samman. Det är under perioden första gången möjligt att ana en sammanhängande
bebyggelse inom stadsområdet som lokaliserats utmed Fyrisåns stränder.

1200-1250

Under 1200-talets första hälft förtydligas bilden
från föregående period och bebyggelsen förtätas
ytterligare genom att en profan bebyggelse etableras
i kvarteret Kroken (nr 12 i figur 8). Ingen direkt
expension av bebyggelsen utanför området från
föregående period kan ses i materialet. Däremot
finns en äldsta möjlig datering, en 14C.-analys, från
en brunn från kvarteret Örtedalen (nr 17 i figur 8).
Här finns även möjligen de första spåren av en väg
mot Gamla Uppsala. Det skall dröja till den
efterföljande perioden innan en egentlig bebyggelse
etableras i området.
Figur 18. Undersökta platser med bebyggelse 12001250.

1250-ca 1300

Perioden har avgränsats till mellan 1250-1300.
Materialet innefattar även undersökningar med en
inte närmare preciserad datering än till andra
halvan av 1200-talet, ex kvarteret Toven och
Kransen. Bebyggelsen under perioden är svår att
avskilja från den senare expansionen av bebyggelse
som sker till följd av domkyrkoetableringen i
staden efter 1270. Bedömningen har varierat från
fall
till
fall.
Undersökningar
med
en
bebyggelseetablering under perioden är Örtedalen,
Toven, Svartbäcken, Kransen och Pantern (nr 17,
16, 18, 10 och 11 i figur 8). Dateringarna av
respektive undersökning bygger i första hand på
uppgifter från respektive undersökare och i
Pantern och Toven även på dendrokronologiska
resultat.

Figur 19. Undersökta platser med bebyggelse 1250ca 1300.

Sannolikt skall den expansion av bebyggelsen som tydligt framgår i figur 19 ses i ljuset av
domkyrkoetableringen på den västra sidan. Kyrkoetableringen och kyrkans materiella behov
medförde med ökande näringstillfällen för ett stort antal av Aros och den framväxande staden
Uppsalas invånare. Det är tydligt att bebyggelsen på den östra sidan expanderade inåt land under
perioden istället för längre uppströms och nedströms Fyrisån. Spår av hantverk återfinns nu i
bebyggelsen längst bort från Fyrisån. Utifrån eftermedeltida kartmaterial vi att en stor del av
stadens handelsbodar var etablerade närmast Fyrisån, men huruvida detta även gäller för tiden
före 1270 är ännu inte klarlagt. I Örtedalen, Toven och Pantern finns spår av smidesverksamhet
och i efterföljande perioder även gjuteriverksamhet. Bebyggelsen från schaktningsövervakningen i
Svartbäcken låter sig knappast karaktäriseras närmare än ordinär stadsbebyggelse även om spår av
såväl skomakeri som benhantverk förekommer. Bebyggelsen i kvarteret Torget kan i hög grad
kopplas till Fransiskanerklostret som etablerades där efter 1247 och står färdigt omkring 1300.
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Stad eller …?
Utifrån det arkeologiska material som sammanställts ovan kan möjligheten att avgöra när
bebyggelsen i Östra Aros kan anses utgöra en stad tyckas begränsad. För det första beror
möjligheten, som redan framhållits tidigare i denna uppsats, på vilken definition av
stadsbegreppet som används. De arkeologiska källorna förmår sällan att självständigt uppvisa
tydliga svar på centrala frågor för en stads tillblivelse, så som aktörer och judiciella förhållanden.
Kombineras de arkeologiska källorna däremot med skriftligt material ökar vår förståelse för
städernas tillblivelse betydligt.
I fallet med Östra Aros har platsens urbanisering diskuterats vid flera tillfällen. De flesta
arkeologer och historiker har vanligen ansett att urbaniseringen nått så långt i Uppsala att
bebyggelsen fått stadskaraktär någon gång under första halvan av 1200-talet (ex. Ferm 1986,
Beronius- Jörpeland 2000:36). I äldre forskning har en önskan om att skjuta denna gräns bakåt,
ibland ända till 1000-talet, funnits. Den senaste att diskutera hela den äldre bebyggelsens
urbanisering utifrån ett stadsbegrepp är Anund som pekar på att Aros redan under senare delen
av 1100-talet uppfyller kriterierna för en stad (Anund 2008:10f).
De skriftliga källorna ger belägg för att Östra Aros varit centralort i Tiundaland redan från
omkring 1160. I Aros har då funnits både prostsäte och myntslagning. Under 1100-talet har
minst två kyrkor, Vårfrukyrkan och Helga Trefaldighetskyrkan, funnits på platsen även om det
ännu är oklart var de legat exakt. En tydlig kunglig närvaro i staden och kungligt markägande kan
utläsas i källorna från omkring 1200. Det har funnits en tomtindelning från åtminstone 1230talet.
Tillsammans med de arkeologiska källorna kan en bild av bebyggelsens utveckling sammanfattas
på följande vis: en kontinuerlig och reglerad bebyggelse, med avgränsade tomter och gator, finns
från och med mitten av 1100-talet på båda sidor av Fyrisån. I bebyggelsen förekommer ett
varierat husbestånd i form av bostadshus, fähus och grophus av olika konstruktioner under
senare delen av 1100-talet. Olika former av specialiserade hantverk, så som smidesverksamhet
och kammakeri kan beläggas i bebyggelsen från och med andra halvan av 1100-talet. Det finns
tecken som tyder på en social differentiering av bebyggelsen från och med slutet av 1100-talet,
där delar av befolkningen omgivit sig med föremål som indikerar en urban eller åtminstone elitär
identitet. Tyvärr saknas någon genomgång av det osteologiska materialet från perioden där en
urban identitet hos ett bredare befolkningslager möjligen skulle kunna få ett starkare, eller för den
delen svagare, uttryck. Kulturlagertillväxten inom flera undersökningsområden har varit relativt
stor, vilket tolkats som att en omfattande och hög aktivitet pågått i Aros under slutet av 1100talet. Det är dock inte möjligt att avgöra bebyggelsetätheten inom staden som helhet utifrån det
begränsade antalet undersökningar. Däremot kan ett sammanhängande stadsområde med mer
eller mindre spridd och varierad bebyggelse anses existera, genom etableringen av bebyggelsen
vid Gamla Torget, efter 1100-talets mitt.
Det är därmed fullt möjligt att vi, med undantag av skriftligt belagda stadsprivilegier, kan
karaktärisera bebyggelsen i Östra Aros som en stadsbebyggelse från omkring 1100-talets mitt och
framåt. Den kanske största kritiken mot detta, undantaget bristen på skriftliga källor, är
svårigheten att avgöra bebyggelsetätheten under detta tidiga skede. Att bebyggelsen förtätas, och
därmed även uppfyller tätortskriteriet, först under 1200-talet kan anses vara av mindre betydelse.
En jämförelse med andra platser visar att öppnare 1100-talsbebyggelser under senare år ändå
tolkats som urbana miljöer av en rad forskare (jmf Anund 2008:11 och där anförd litteratur).
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Stadsbegreppet kan knappast appliceras på de spår av bebyggelsen som finns i Aros från perioden
före 1100-talets mitt. Därtill är materialet allt för magert. Den stora frågan är vad detta preurbana skede representerar. Granskningen av de arkeologiska källorna ovan visar att det finns en
möjlighet att utpeka två primära bebyggelseenheter inom stadsområdet på var sin sida om
Fyrisån. Båda platserna har av tidigare forskare utpekats som möjliga kungsgårdmiljöer med
eventuella rötter i förhistorisk tid. För Ulleråker finns utifrån sagamaterial och senare källor ett
relativt gott underlag för ett sådant resonemang. Här har dock domkyrkans etablering avsevärt
försvårat möjligheterna för framtida undersökningar av kungsgårdsplatsen. Möjligheten att avgöra
kopplingen till kungamakten är mindre för den östliga bebyggelsen söder om Vårfrukyrkan.
Under 1200-talet finns skriftliga belägg för kungligt ägande i området men det är oklart om så
även varit fallet tidigare. Är det därtill möjligt att Vårfrukyrkan tidigare haft ett annat läge i
bebyggelsen faller en stor del av de senare källorna. Möjligen skulle kungsgården ha flyttats till
den östra stranden, från det tidigare läget vid Domkyrkan, omkring 1270. Om kungsgården
flyttats dit först under 1200-talet är det oklart vad den redan under 1100-talet påvisade
högreståndsmiljön söder om Vårfrukyrkan representerar. En annan möjlighet är att platsen redan
tidigare trots allt utgjort en kungsgård. Ett argument häremot skulle kunna vara den relativa
närheten till Ulleråker. I sammanhanget kan dock påpekas att gårdarna i så fall legat i varsitt
hundare. Sannolikt skall båda gårdarna åtminstone betraktas som kopplade till en elit, om än inte
den direkta kungamakten. Utifrån en bebyggelsebild med de båda gårdarna, den senare belagda
tingsplatsfunktionen, det stora antalet gravar från yngre järnålder, föremålsfynden och de talrika
runstenarna är det möjligt att argumentera för att området utgjort en centralplats från åtminstone
1000-talets senare del. I detta skede är det dock möjligt att flera centrala funktioner av
överregional betydelse, däribland Distingsmarknaden, ännu knutits till Gamla Uppsala. Om
området vid Aros även utgjort en handelsplats, eller för den delen marknadsplats, före 1100talelts mitt är enligt uppsatsens definitioner inte möjligt att avgöra utifrån dagens källäge.
Avslutningsvis kan konstateras det ännu finns stora luckor i vår kunskap om Östra Aros och dess
äldre bebyggelse. I den härmed avslutade uppsatsen har EN möjlig bebyggelsebild presenterats.
En bild som förhoppningsvis kommer förändras och förnyas genom framtida arkeologiska
insatser i Uppsala och i dess närområde. .
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Sammanfattning
Uppsatsen syftar till att källkritiskt bearbeta och diskutera de arkeologiska belägg som finns för
bebyggelsen i Östra Aros, Uppsalas föregångare, från tiden före 1270. För detta har arkeologiska
rapporter, dokumentation från enskilda undersökningar samt äldre statsmonografier legat till
grund. Antalet arkeologiska undersökningar i Uppsala har varit relativt många och den
stadsarkeologiska traditionen i staden har varit lång. Trots en tendens av mindre och mera
begränsade undersökningar under senare år har nya resultat framkommit med en delvis förändrad
bebyggelsebild som följd. Då endast få och begränsade summeringar av kunskapsläget publicerats
sedan slutet av 1980-talet har uppsatsens ambition varit att sammanställa samtliga
undersökningar, fram till 2009, som påvisat äldre bebyggelse och framställa detta på ett
överskådligt sätt. Av sammanställningen framgår att det finns källkritiska problem med
grunddatan och till det totala antalet underökningar sett relativt få spår efter bebyggelse som kan
föras till tiden före 1270.
I uppsatsen inledning diskuteras mera allmänt den stadsarkeologiska och stadshistoriska
forskningen med Uppsala som utgångspunkt. Diskussionen syftar till att skapa en förståelse för
den tidigare forskningen om staden och dess påverkan på dagens kunskapsläge samt att belysa
källkritiska problem med de äldre uppgifternas användande. En diskussion förs även om tre
grundläggande och centrala begrepp för uppsatsens avslutande diskussion: centralplats,
handelsplats och stad. I uppsatsen ges även en presentation av Uppsalaområdet utifrån topografi,
fornlämningsbild och omland. En presentation av de många runstensfynden från staden samt en
översikt av de skriftliga källorna om Östra Aros görs också.
Sammanlagt 18 undersökningsresultat från hela Uppsala har bedömts som tillförlitliga och
innehållande uppgifter om bebyggelsen före 1270. Undersökningarna utgörs av såväl mindre
schaktningsövervakningar som mer omfattande utgrävningar från en undersökningsperiod på
omkring 90 år. I uppsatsen har framförallt dateringsunderlaget för bebyggelsens etablering vid
respektive undersökning granskats källkritiskt. Särskilt naturvetenskapliga dateringar har studerats
men även bedömningar utifrån enskilda fyndkategorier och undersökningens stratigrafi har gjorts.
Den framkomna bilden av bebyggelseutvecklingen i Aros presenteras sedan i den avslutande
diskussionen, där ett antal figurer visar bebyggelsens etablering i intervaller om 50 år. De grafiska
illustrationerna tjänar som utgångspunkt för en vidare diskussion om bebyggelseutvecklingen vid
olika tidpunkter. Genom anläggandet av ett delvis nytt perspektiv på bebyggelsen, med betoning
på enskildheter över områden, framkommer i uppsatsen en delvis ny och förändrad bild av
bebyggelseutvecklingen i Aros. Här påvisas möjligheten av att bebyggelsen utgått från två primära
enheter, sannolikt kungs- eller huvudgårdar med rötter i ett åtminstone vikingatida samhälle. De
båda centralplatserna sammankopplas genom nyetablering av bebyggelse i ett senare skede till ett
gemensamt bebyggelseområde.
Vidare görs även ett försök att karaktärisera bebyggelsen och att definiera där ingående
funktioner. Karaktäriseringen används som utgångspunkt för en återkopplande diskussion kring
centralplats-, handelsplats- och stadsbegreppen och deras applicerbarhet på bebyggelsen i Östra
Aros. Uppsatsen avslutande diskussion visar att det, genom användandet av ett delvis modifierat
och moderniserat stadsbegrepp, är troligt att Aros uppfattats som stad redan under 1100-talets
slut, möjligen redan under 1100-talets förra del.
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Typ av und
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Bebyggelseeatblering
(x) = äldsta möjliga datering
? = osäker datering

Dat. Typ

Referens

Arkivmaterial

Föremål

1

Disa

FU,SU

1973,1974,
1992,1993

Anund, J

1150-

Dendro, fynd

Anund et al 2000

ATA

SHM

2

Domen

SU

1981

Ersgård, L

1150-

Dendro

Beronius- Jörpeland et al 2000,
Syse 1987

ATA

SHM

3

Domkyrkoplan

SCH

1992

Anund, J

(1050) 1100

14C,

Anund 1992a, 1994

ATA

SHM

4

Domkyrkan

SCH

2006

Syse, B

(1000) 1150

14C

Syse, B 2006

UM

UM

5

Studentholmen

SU

1907-1909

Stjärna, K

1050-1100?

Fynd, stratigrafi

Lithberg 1921,Elfwendahl 1999

ATA

GUS

6

Näktergalen

SU

1934

Sundqvist, N

1100?

Fynd, stratigrafi

Sundqvist 1953:234-242

?

SHM

Beronius- Jörpeland et al 2000

ATA

SHM

År

Nr

Bilaga 1. Tabell över arkeologiska undersökningar med bebyggelseetablering eller prover innan 1270 i Uppsala

stratigrafi

7

Rådhuset

SU

1963,1972,
1974,1976

Rudbeck, G

(700-1000) 1150

14C,

stratigrafi

8

Gamla Torget

SCH

1975

Kjellberg, J
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14C

Kjellberg och Qviström 2009

UM
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9

Torget

SCH, SU

1992, 1972-73

?, Gezelius, L

1150, 1250

Dendro

?, Gezelius 1986

?/UM

?
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Kransen

SU

1978

Gustavsson, J-H?

1250

?

Ehn och Gustavsson 1984
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SHM

11

Pantern

SU
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Anund, J
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Anund 1992b

ATA/UV

SHM

12

Kroken

FU, SU

1977, 1982

Rudbeck, G,
Zerpe. L
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Dendro

AiS 1977, Zerpe 1996

?/UM

SHM

13

Bangårdsgatan

SCH

2006

Qviström, L

(1000) 1150

14C

Kjellberg och Qviström 2009

UM

UM

Anund 2008

ATA/UV

SHM

14

Bangårdsgatan

SCH

1994

Anund, J

(1050) 1100

Dendro, fynd,

15

Bryggaren

SU

1990

Elfwendahl, M

(1050) 1150

Dendro, fynd

Carlsson et al 1991

ATA

UM

16

Toven

SU?

1981

Svensson, K

1250

Dendro

AiS 1981, Svensson muntligen

ATA

SHM

Carlsson mfl 1999.
Kjellberg 2004

UM
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Qviström 1997

ATA

SHM

17

Örtedalen

SU

1999,2004

Carlsson, R
Kjellberg, J

(1200) 1250

14C,

18

Svartbäcken

SCH

1995,1996

Qviström, L

(1000) 1250

14C
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stratigrafi

Undersökning

Prov nr

Datering av yttersta
årsringen

Fällningstid (v =
vinterhalvåret)

Prov från

Referens

Kv. Bryggaren

1991

62425

1137

>1157

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:192

A57 = mältningskar, framkom i bottenleran =
fel fas?) s.256

Kv. Bryggaren

1991

62430

1225

1245±5

Anl, Fas 3

Barholin & Kriig 1993

Anl 155, syllkubbar

Kv. Bryggaren

1991

62428

1132

>1132

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:192

Anl 100, plankläggning

Kv. Bryggaren

1991

62432

1183

>1183

Lager, Fas 2

Carlsson et al 1991:192

Lager G11, djurspillning

Kv. Bryggaren

1991

62448

1229

1249± 5

Anl, Fas 3

Carlsson et al 1991:193

Anl 155, syllkubbar

Kv. Bryggaren

1991

62453

1115

>1135± 5

Anl, Fas 4

Carlsson et al 1991:193

Anl 174, träkonstruktion

Kv. Bryggaren

1991

62454

1079

>1079

Anl, Fas 4

Carlsson et al 1991:193

Anl 174, träkonstruktion

Kv. Bryggaren

1991

62455

1087

>1107

Anl, Fas 4

Carlsson et al 1991:193

Anl 174, träkonstruktion

Kv. Bryggaren

1991

62456

1112

>1132 ±5

Anl, Fas 4

Carlsson et al 1991:193

Anl 174, träkonstruktion

Kv. Bryggaren

1991

62466

1164

>1184

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:193

A57 = mältningskar, framkom i bottenleran =
fel fas? s.256

Kv. Bryggaren

1991

62475

1237

V 1237-38

Lager, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Lager F6b, träflis

Kv. Bryggaren

1991

62484

1106

>1126

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Samma anläggning, A57 = mältningskar, framkom i
bottenleran = fel fas?) s.256

Kv. Bryggaren

1991

62486

1159

ca 1181

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Samma anläggning, A57 = mältningskar, framkom i
bottenleran = fel fas?)

Kv. Bryggaren

1991

62489

1178

V 1178-79

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Samma anläggning, A57 = mältningskar, framkom i
bottenleran = fel fas?)

Kv. Bryggaren

1991

62490

1181

V 1181-82

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Samma anläggning, A57 = mältningskar, framkom i
bottenleran = fel fas?)

Kv. Bryggaren

1991

62491

1170

1177 ±5

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Samma anläggning, A57 = mältningskar, framkom
ibottenleran = fel fas?)

Kv. Bryggaren

1991

62492

1182

V 1182-83

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Samma anläggning, A57 = mältningskar, framkom i
bottenleran = fel fas?)
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Anmärkning

Plats

Bilaga 2. Tabell över dendrokronologiska analyser med en datering innan 1270 i Uppsala

Undersökning

Prov nr

Datering av yttersta
årsringen

Fällningstid (v =
vinterhalvåret)

Prov från

Referens

1991

62493

1079

>1179

Anl, Fas 2

Carlsson et al 1991:194

Samma anläggning, A57 = mältningskar, framkom i
bottenleran = fel fas?)

Kv. Bryggaren

1991

62496

1086

>1086

Lager, Fas 1

Carlsson et al 1991:194

Enda datering förd till fas 1, Lager B6, djurspillning

Kv. Disa

1993

62574

-

>1240

Anl, Fas 6

Anund et al 2000:232

Svårtolkad stratigrafiskt

Bangårdsgatan

1994

4

-

V 1205-06

R9, stock

Anund 2008:50

Bangårdsgatan

1994

5

-

1140±5

Lager

Anund 2008:50

Bangårdsgatan

1994

8

-

>1120

R10, bilad stock

Anund 2008:50

Bangårdsgatan

1994

10

-

>1170

R11, stör

Anund 2008:50

Svartbäcksgatan

1995

10

-

>1227

Stock/kluva

Qviström 1997:88

Byggnad? Överlagrar flera lager

Domen

1981

-

-

ca 1160

Fas 3

Syse 1987:314

Inget säkert fällningsår, prel rapport

Domen

1981

-

-

ca 1166

Fas 3

Syse 1987:314

Inget säkert fällningsår, prel rapport

Domen

1981

-

-

ca1169

Fas 3

Syse 1987:314

Inget säkert fällningsår, prel rapport

Domen

1981

62003

1256+1

>1257

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62004

1252+1

>1553

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62005

1194+3

>1217

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62008

1245+1

>1266

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

620011

1257

1266±5

Anl

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

620012

1182

1199±5

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

620013

1261+1

V 1262-63

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

620017

1238

V 1238-39

Anl, sekundär

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62031

1125

>1130±5

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62032

1146+1

>1167

Anl

Barholin & Kriig 1993
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Anmärkning

Plats
Kv. Bryggaren

Anl 18, huskonstruktion

Anl 20, huskonstruktion. Sekundärt virke? övriga
dateringar i Anl 20 efter AD1270
Anl 33, huskonstruktion, se 62071

Plats

Undersökning

Prov nr

Datering av yttersta
årsringen

Fällningstid (v =
vinterhalvåret)

Prov från

Referens

Anmärkning

Domen

1981

62035

1148+1

>1169

Anl

Barholin & Kriig 1993

Anl 29, fähus

Domen

1981

62039,9

1235

V 1235-36

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62045

1109

>1130

Anl

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62061

1238

>1239

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62065,1

1266

>1268

Anl, sekundär

Barholin & Kriig 1993

Anl 53, härdpall? Sekundärt virke? Övrig
datering i anl 53 efter AD 1280

Domen

1981

62067,9

1216

>1217

Anl, sekundär

Barholin & Kriig 1993

Anl 53, härdpall? Sekundärt virke? Övrig
datering i anl 53 efter AD 1280

Domen

1981

62071

1222

>1223

Anl

Barholin & Kriig 1993

Anl 33, huskonstruktion, se 62032

Domen

1981

62073,9

1269

v 1269-70

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62074

1230+1

1234+5-3

Anl

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62075,9

1263

v 1263-64

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62077,9

1242

v 1242-43

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62079,9

1242

v 1242-43

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62081

1228

v 1228-29

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62084

1204

>1220±5

Anl

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62085

1229+1

v 1230-31

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62086

1260

1264+5-4

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62087

1260

1269±5

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62095

1221+1

>1242

Lösfynd

Barholin & Kriig 1993

Domen

1981

62100

1145+1

>1166

Anl

Barholin & Kriig 1993
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Anl 43, huskonstruktion

Anl 20, huskonstruktion. Sekundärt virke?
övriga dateringar i Anl 20 efter AD1270

Anl 34, huskonstruktion och broläggning,
se 62100, 62101,9

Anl 34, huskonstruktion och broläggning,
se 62084, 62101,9

Undersökning

Prov nr

Datering av yttersta
årsringen

Fällningstid (v =
vinterhalvåret)

Prov från

Referens

1981

62101,9

1138 +2

>1160

Anl

Barholin & Kriig 1993

Anl 34, huskonstruktion och broläggning,
se 62084, 62100

Domen

1981

62115,9

1235

v 1235-36

Anl

Barholin & Kriig 1993

Anl 54, resvirkesvägg

Toven

1981

62129

1269

>1269

Anl

Barholin & Kriig 1993

Syllstock

Toven

1981

62130

1264

>1264

Anl

Barholin & Kriig 1993

Syllstock

Toven

1981

62134

1250

>1250

Anl

Barholin & Kriig 1993

Plint

Toven

1981

62138

1238

>1239

Anl

Barholin & Kriig 1993

Plint

Pantern

1991

62530

1229

>1249

Anl

Barholin & Kriig 1993

Anl 104

Pantern

1991

62548

1242

>1262

Anl

Barholin & Kriig 1993

Anl 151f

Torget

1992

62566

1135

våren 1135

-

Barholin & Kriig 1993,
H. Eriksson Um top ark
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Anmärkning

Plats
Domen

Plats

Undersökningsår

Labnummer

14C- ålder BP

Kalibrerad datering, 1
sigma

Kalibrerad datering, 2
sigma

Prov från

Referens

Anmärkning

Bilaga 3. Tabell över 14C-analyser med datering innan 1270 i Uppsala

Disa

1993

Ua-6903

1125±60

AD 881-994

AD 780-1022

Anl, Fas 1b

Anund et al 2000:231

Golv i hus

Disa

1993

Ua-6904

815±60

AD 1163-1168,
1192-1202,
1205-1280

AD 1044-1081,
1119-1139,
1150-1293

Lager,
Fas 1b

Anund et al 2000:231

Disa

1993

Ua-7174

825±75

AD 1157-1281

AD 1026-1297

Lager,
Fas 1a

Anund et al 2000:231

Bangårdsgatan

1994

Ua-6897

875±60

AD 1040-1230

AD 1030-1260

Anl

Anund 2008:49

Risbädd

Svartbäcksgatan

1995

Ua-7296

935±70

AD 1021-1210

AD 985-1262

Anl

Qviström 1997:89

Risbädd

Svartbäcksgatan

1995

Ua-7297

805±75

AD 1162-1170,
1191-1285

AD1035-1142,
1148-1302,
1373-1380

Anl

Qviström 1997:89

Risbädd

Svartbäcksgatan

1995

Ua- 7298

760±80

AD 1214-1295

AD 1070-1081,
1124-1136,
1153-1331,
1345-1394

Lager

Qviström 1997:89

Gamla torget

2006

Ua-33782

985±30

AD 1010-1050,
1090-1150

AD 980-1160

Lager

Kjellberg och
Qviström 2008:27

I dikesfyllning

Bangårdsgatan

2006

Ua-33783

940±25

AD 1030-1060, 10801160

AD 1020-1160

Anl

Kjellberg och
Qviström 2008:27

Hägnad

Domkyrkoplan

1992

Ua-5512

890±50

AD 1061-1195

AD 1031-1238

Lager

Anund 1992:58

Under terassmur
till domkyrkan

Domkyrkoplan

2005

Ua-24906

970±40

AD 1010-1050,
1080-1160

AD 990-1160

Lager

Syse 2006:16

Under stenläggning
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Plats

Undersökningsår

Labnummer

14C- ålder BP

Kalibrerad datering, 1
sigma

Kalibrerad datering, 2
sigma

Prov från

Referens

Anmärkning

Örtedalen

2004

Ua-24120

755±40

AD 1243-1288

AD 1210-1300

Lager

Kjellberg 2005:40

I brunnsfyllning

Kaniken

1884/
2003

Ua-20082

1045±45

AD 900-920, 9601030

AD 890-1040,
1090-1120,
1140-1160

Fynd

Syse 2003:36

Kranium

Fyrisån

1884/
2003

Ua-20083

1220±45

AD 720-740, 770-890

AD 680-900,
920-950

Fynd

Syse 2003:34

Kranium

Rådhuset

2000

Ua-15655

1005±60

AD 970-1060, 10801160

AD 890-1190

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Ko, rörben

Rådhuset

2000

Ua-15656

905±65

AD 1030-1190, 12001210

AD 1020-1260

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Får/Get
Mellanhandsben

Rådhuset

2000

Ua-15657

1170±65

AD 770-900, 910-960

AD 690-1000

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Ko, mellanhandsben

Domen

2000

Ua-15431

935±65

AD 1020-1170

AD 990-1250

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Nöthår

Domen

2000

Ua-15432

945±65

AD 1020-1160

AD 980-1240

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Hår

Domen

2000

Ua-15433

990±80

AD 980-1160

AD 890-1220

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Tagel

Domen

2000

Ua-15562

670±70

AD 1280-1330, 15501640

AD 1220-1420

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Tagel

Domen

2000

Ua-15563

780±70

AD 1180-1300

AD 1030-1100,
110-1320,
1350-1390

Fynd

Beronius-Jörpeland
2000:18f

Får/Get käke
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NR

Runsten

Raä

Um nr

Fyndplats och
tillfälle

Ursprung

Ristningstyp (H.
Gustavsson
1986)

Bilaga 4. Tabell över runstensfynd i Uppsala

1

U922

501

-

Domkyrkan, pelare D14

-

Gravsten

2

U923

501

-

Domkyrkan, pelare A14

-

Gravsten

3

U924

501:2

-

Domkyrkan, pelare D13

-

Gravsten

4

U925

501

-

Domkyrkan, pelare D12

-

Gravsten

5

U926

-

-

Domkyrkan, pelare C9

-

Gravsten

6

U927

-

-

Domkyrkan, pelare C10

-

Ofullständig text

7

U928

-

-

Domkyrkan, pelare B9

-

Ofullständig text

8

U929

11:2/501(fd71)

-

Domkyrkan, pelare A12

-

Gravsten

9

U930

-

-

Domkyrkan, ?

-

Ofullständig text

10

U931

11:5/501

-

Domkyrkan, Yttermur NÖ, 1866

-

Gravsten

11

U932

1:1/501

-

Domkyrkan, Yttermur SÖ, 1863?

-

Gravsten

12

U933

11:1/501

-

Domkyrkan, Yttermur Ö, 1866

-

Gravsten

13

U934

11:6/501

-

Domkyrkan, Yttermur Ö, 1866

-

Gravsten?-

14

U935

11:4

-

Domkyrkan, Yttermur Ö, 1866

-

Gravsten?

15

NF1972:1

501:1

-

Domkyrkan, pelare A13, 1972

-

Ofullständig text

16

NF1972:4

501

-

Domkyrkan, DeGeerska koret, 1972

-

Ej text

17

NF1975:2

11:3/501 (fd69)

-

Domkyrkan, Yttermur SÖ, 1975

-

Gravsten

18

NF1975:3

11:7/501 (fd70)

-

Domkyrkan, Yttermur Ö, 1975

-

Gravsten
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NR

Runsten

Raä

Um nr

Fyndplats och
tillfälle

Ursprung

Ristningstyp (H.
Gustavsson
1986)

19

U936

-

-

Svartbäckstull

-

Ej text

20

U938

1:6

-

Kv. Torget/klostret 1910

-

Gravsten

21

U939

1:3

-

Kv. Torget/klostret 1941

-

Gravsten

22

U940

1:2

-

Kv. Torget/klostret 1940

-

Gravsten

23

U941

-

27901

Kv. Torget/klostret 1937

-

Ofullständig text

24

NF1940

-

26264

Kv. Torget/klostret 1930-t

-

Ofullständig text

25

NF1971

65

Kv. Torget/klostret 1971

-

Gravsten

26

NF1972

65

Kv. Torget/klostret 1972

-

Ofullständig text

27

NF1972

66

27905

Kv. Torget, 1972

-

Ofullständig text

28

U942

-

28601 m.fl

Bredgränd/Vårfrukyrkan, 1951

-

Gravsten

29

NF1966

63

21050a

Kv. S:t Per, 1966

-

Ej text

30

NF1966

63

21050b

Kv. S:t Per, 1966

-

Ofullständig text

31

NF1994?

-

26311

Kv. Torget/klostret 1994

-

Ej publicerad

32

U943

-

-

Ärkebiskopsgården

-

Gravsten?

33

944

-

-

Uppsala (Tunaberg) 1943

-

Gravsten

34

NF1959

97

-

Uppsala (kv Klostret), 1959

-

Gravsten?

35

U909

-

-

Gamla Torget 1992

Finnsta, Vänge sn

Ej publicerad

36

U937

1:4

-

Kv Torget, 1875

Broby, Funbo sn

Gravsten
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