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Inledning 

Gamla Uppsala fornlämningsområde har en historia av arkeologiska undersökningar 
som går tillbaka till 1600-talet. Under lång tid låg fokus på de monumentala läm-
ningarna, som Uppsala högar, kyrkan och kungsgårdsområdet. Under stora delar av 
1900-talet gjordes vid olika tillfällen antikvariska insatser men dessa fick aldrig någon 
större betydelse för tolkningsbilden. Under 1980-talets slut skedde en omsvängning 
av järnåldersforskningen i Sverige och Gamla Uppsala kom att ingå i den allmänna 
kunskapsuppbyggnaden om järnålderns bebyggelse (se t.ex. Vinberg 1995; Anund & 
Göthberg 1998; Ljungkvist 2000; Frölund 2005; Göthberg 2008). De många små 
boplatsundersökningarna har kommit att få allt större betydelse för helhetsbilden av 
området. 
 
Inom dagens mångfacetterade arkeologiämne finns det ett medvetande om att inget 
material, vare sig det är gravar, bebyggelse eller landskap, är tillräckliga för en helhets-
förståelse av en plats. Man bör sträva efter en helhetssyn, men det betyder också att 
komplexiteten ökar och utmaningen blir större. I ett fall som Gamla Uppsala till-
kommer att de tidigare arkeologiska insatserna är många, ofta små och utförda med 
ytterst varierande metodik och dokumentation.  
 
Den arkeologiska verksamheten i Gamla Uppsala har lidit av att den ofta inte har 
bedrivits i form av strategiskt genomtänkta och långsiktiga projekt. Forsknings-
projekten har utförts med vitt skilda målsättningar och exploateringsuppdragen har 
som alltid varit styrda av andra syften. Det finns ett konstant behov av att samman-
ställa resultaten från de olika insatserna. 
 
Denna rapport och studie är ett led i målet att fördjupa den övergripande kunskapen 
om Gamla Uppsala. Avsikten är att studera ytor på, mellan och utanför de områden 
som berörts av utgrävningar. Undersökningen utfördes 2002 och har sedan hösten 
2008 kompletterats genom en mindre ytkartering i åkermark (Ljungkvist & Lindkvist 
2009) (fig. 3). Till detta har förts sammanställningar av tidigare undersökningar vilka 
bearbetats med hjälp av GIS i ett försök att skapa helhetstolkningar av olika delom-
råden i särskilt norra Gamla Uppsala. Förhoppningsvis kommer det att framgå att yt- 
och metalldetektorkartering är värdefulla och därtill icke destruktiva metoder som 
kan generera betydelsefulla resultat i vissa fornlämningsmiljöer.  
 
Undersökningarna hade inte varit möjliga utan tillstånd från ägarna  och förvaltarna 
av de berörda fastigheterna och i förekommande fall även arrendatorerna av marken. 
Vi vill rikta ett varmt tack till dessa. Vi har med tacksamhet även fått stöd med 
digitalt material från Uppsala kommun samt förvaltningsavdelningen vid Uppsala 
Universitet. 
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Fig. 1. Utdrag ur terrängkartan 11I NV med undersökningsområdet markerat. Skala: 1:50 
000. Ur Terrängkarta©Lantmäteriverket Gävle 2007. 

Bakgrund 

Undersökningen berör som sagt främst åkrarna i Gamla Uppsalas norra delar (fig. 1). 
De ingick under 1600-talet i Gamla Uppsala bys Norra och Östra gärde (Rahmqvist 
1986) (fig. 2). Hela Norra Gärdet och västra delen av Östra gärdet brukades under 
1640-talet och med all sannolikhet även tidigare av gårdarna intill kyrkan, dvs. 
Kungsgårdarna, Backegården, Prästgården, Lötgården och Klockargården. Rahm-
qvist menar att dessa gårdar är avstyckningar från en stor kungsgård med ett 
ursprung i yngre järnålder. Resterande del av Östra Gärdet och huvuddelen av Stora 
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och Lilla gärdet, brukades av den s.k. Kyrkbyn som hade gårdarna förlagda öster om 
Gamla Uppsala Kyrka.  
 
Karteringen 2008 berörde även gränsen mot och utkanterna av byn Myrby. Denna 
samling gårdar var under historisk tid och troligen under yngre järnålder, förlagd i 
direkt anslutning till Gamla Uppsala by. Ägogränsernas läge varierar lite på de 
historiska kartorna. Det finns emellertid en markant topografisk gräns som består av 
det idag utdikade Myrby träsk som i sin norra förlängning övergår i en svacka mellan 
höjdpartier, som fram till 1900-talet var täckta av gravar.  
 
Denna undersökning berör främst Gamla Uppsalas bebyggelse i anslutning till de 
centrala delarna, förhållandevis nära den historiska byn. Därför utelämnas i stort sett 
de nyligen presenterade resultat som kommit fram vid undersökningar kring främst 
Berget och Lövstaholm (Frölund 2005; Häringe Frisberg & Seiler 2007).  
 
Åkerområdena i norra Gamla Uppsala började uppmärksammas på allvar i slutet av 
1980-talet och under tidigt 90-tal. Den första egentliga boplatsundersökningen av en 
gård från äldre järnålder skedde vid Gamla Uppsala skola (Vinberg 1995; Göthberg 
2002) (fig. 4). Strax därefter konstaterades omfattande boplatslämningar i de norra 
delarna av åkermarken i samband med undersökningar inför en optisk kabel och 
inför cykelvägen mellan Gamla Uppsala och Vattholma (Fagerlund & Frölund 1993; 
Karlenby 1993). Resultaten har sedan kommit att kompletteras av en rad 
undersökningar (Anund & Göthberg 1998; Ljungkvist 2000; Ljungkvist & Hulth 
2000; Göthberg 2002; Lindkvist 2005). Med hjälp av dessa har man i allt högre 
utsträckning ringat in områdets bebyggelse från främst järnåldern. I anslutning till 
norra Gamla Uppsalas efterreformatoriska bebyggelse finns det bebyggelselämningar 
som kan spåras tillbaka till förromersk järnålder (Anund & Göthberg 1998). Här 
finns en till stor del utgrävd gård från romersk järnålder och en rad belägg för 
bebyggelse från folkvandringstid till medeltid. Undersökningarna har bland annat 
kunnat visa att ytor som under 1600-talet utgjorde åkermark, var bebyggda under 
yngre järnålder och delvis t.o.m. medeltid. Sigurd Rahmqvist (1986) har framfört 
tesen att ägo- och bebyggelsestrukturen i området omvandlades under tidig medeltid. 
Det stämmer säkert i hög grad. Men den vikingatida och troligen även den medeltida 
bebyggelsesituationen har visat sig vara betydligt mer komplicerad än vad man 
tidigare kunnat ana. Förutom en strukturomvandling, som troligen skedde i samband 
med att kungsgårdsområdet övergick i kyrklig ägo under tidig medeltid, har man 
troligen såväl tidigare som senare utfört omstruktureringar där gårdslägen flyttat, 
jordlotter har omfördelats mellan gårdar osv. En viktig process som inte diskuterats i 
större omfattning är vad som hände med den ekonomiska strukturen i Gamla 
Uppsala när Östra Aros växte fram som centra för utbyte, handel och administration. 
Under tidig medeltid flyttade kungamakten och snart även ärkebiskopsbordet 
successivt fokus från den ena platsen till den andra. För Gamla Uppsala som 
samhälle innebar det att platsens centrala och administrativa funktioner upphörde 
eller minskade väsentligt. Denna process och dess följder för Gamla Uppsala återstår 
det att utreda. Vi vet fortfarande lite om den profana bebyggelsen från både yngre 
järnålder och medeltid. 
 
Metalldetektorkarteringen utfördes för att utöka förståelsen för bebyggelse-
lämningarna och de förstörda gravfälten i området. Tidigare undersökningar i 
åkermarken visade att bebyggelselämningarna från yngre järnålder innehöll daterbara 
fynd av kopparlegering vilket borgade för goda resultat. Ytterligare en viktig faktor 
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var att utgrävningarna genererat spår efter metallhantverk. Det rörde sig om främst 
smide men även indikationer på brons- och annan ädelmetallhantering hade 
påträffats. Allra viktigast var resultaten från en metalldetektorkartering av Henrik 
Stolt (1999) som tydligt underströk dessa tendenser. Fynden från Stolts kartering är 
inkorporerade i detta arbete och har nummer 1-50 i fyndlistan. Detta förklarar även 
varför vissa viktangivelser saknas i fyndlistan.   
 
Metalldetektorkartering ansågs vara en lämplig metod av tre orsaker: 

• Den är en icke destruktiv och kan användas för att komplettera bilden av 
tidigare konstaterade boplatsers utbredning. 

• Den lämpar sig för att skapa mer kunskap om metallhantverket i området.  
• Den ger via fynd ett dateringsunderlag för bebyggelse och överplöjda gravar. 

Vid utgrävningar, särskilt små sådana, är det i regel inte möjligt att datera en 
stor andel anläggningar som inte ingår i t.ex. tydliga huskonstruktioner. Detta 
blev mycket tydligt när Stolts karteringsresultat jämfördes med dateringarna 
från 1996 års utgrävning. 

 

 
Fig. 2. Karta över Gamla Uppsala bys mark från 1640 (från Rahmqvist 1986, fig. 80). 
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Syfte 

I undersökningsplanen redovisades följande syften med undersökningen: 

• Lokalisera och avgränsa boplatsytor och andra fornlämningsytor inom under-
sökningsområdet. 

• Med hjälp av fynd datera kända boplatsytor närmare.  
• Försöka lokalisera koncentrationer av fynd som indikerar bronshanterings- 

och järnsmidesytor. 

Metod 

Vid metalldetektorkarteringen prioriterades en sökning efter ädelmetaller och 
legeringar av dessa. Även bly och tennföremål gav förhållandevis höga utslagsvärden, 
vilket i praktiken betydde att endast järnföremål nedprioriterades. Det fanns två 
anledningar till att minimera tillvaratagandet av järn. För det första hade en sökning 
efter järnföremål lett till mycket stora fyndmängder att registrera och avsökningen 
hade gått långsammare. För det andra hade konserveringskostnaderna blivit orimligt 
höga. Metalldetektorn hanterades huvudsakligen av Hans Alm som har mycket stor 
erfarenhet, vilket ökade möjligheterna att göra bra prioriteringar. Uppenbart recenta 
föremål av kopparlegering och järn återdeponerades på plats. 
 
Parallellt med detektorkarteringen tillvaratogs lösfynd som indikerade förhistorisk 
bosättning i åkern. Detta ledde till att en mindre mängd föremål av bearbetad 
bergart, flinta, samt keramik och slagg tillvaratogs.  
 
Samtliga tillvaratagna fynd mättes in med en handburen GPS-navigator av märket 
Garmin GPS 12 XL. Koordinaterna har efter inmätning konverterats från RT 90 2,5 
gon V till Uppsala kommuns lokala koordinatnät för att underlätta GIS-arbetet. En 
större noggrannhet i inmätningarna hade kunnat fås med totalstation. Anledningen 
till att en sådan inte användes var dels att samtliga fynd ändå var rubbade från 
ursprungligt läge, dels att en till några meters mätavvikelse ansågs vara acceptabel. En 
användning av totalstation hade medfört betydligt högre kostnader och större logistik 
som hade gått ut över resurserna för själva karteringen. Här bör det betonas att 
fynden som mättes in vid karteringen av Stolt (fynd 1-50 i denna rapports fyndlista) 
är inmätta med totalstation. 
 
Vid karteringen avsöktes de olika delområdena systematiskt i en strävan efter att få 
en bild över tendenser i fyndspridningen. Tidsbrist och elektromagnetiska störningar 
från kablar medförde vissa problem med att täcka en del områden i sin helhet. Detta 
är en delförklaring till varför metallfynden är få utmed den västra sidan av järnvägs-
vallen (se fig. 10). 
 
För att utesluta att föremål från intakta kulturlager togs upp, utfördes karteringen 
enbart i åkermark som brukades eller nyligen lagts i träda. Inga utslag grävdes djupare 
än ploglagret som generellt var ca 0,25 m djupt. De allra flesta fynden låg mindre än 
0,15 m under markytan.  
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Delområden 

De undersökta ytorna har delats in i fem delområden (fig. 1, 3). Område A-D var 
föremål för metalldetektorkartering. Område E ytkarterades under hösten 2008 och 
resultaten härifrån har betydelse för de övergripande tolkningarna (Ljungkvist & 
Lindkvist 2009). Avgränsningen av delområdena är huvudsakligen administrativ för 
karteringens skull och för relationen till undersökningar som tidigare utförts i 
området. Gränserna mellan delområdena utgörs av diken, järnvägen och vägar. De 
benämns:  
 
Område A – Storvad (Gamla Uppsala 74:3). 
Område B – Åkern nordöst om kyrkan (Gamla Uppsala 77:8, 77:19). 
Område C – Åkern norr om Kaplansgården och öster om järnvägens banvall (Gamla 
Uppsala 21:49). 
Område D – Öster och norr om brandstationen (Gamla Uppsala 21:55). 
Område E – norr om Disagården (Gamla Uppsala 74:3).  
 

E B

C

D

Myrby

Högåsen
Matts-
gården

Skolan

Brand-
stationen

Disa-
gården

Kyrkan

j

Delområde
Metallkarteringsområde
Ytkarteringsområde 0 100 200 m

 
Fig. 3. Lokaliseringen och utbredningen av Område B-E lagda på Uppsala kommuns 
detaljkarta. 

 6



 
I diskussionen av Område B har även området som berördes av Alström och 
Duczkos utgrävningar inkorporerats då resultaten har betydelse för helhetsbilden. De 
påverkar även tolkningarna av Område E (1993; 1996). 
 
Ytor på vardera sidan av 1996 års schakt och fram till banvallens västra sida har i hög 
utsträckning karterats två gånger liksom södra och västra kanten av Område B som 
gränsar mot Alström och Duczkos schakt. Det förklarar delvis varför vissa ytor i 
detta område innehåller fler daterbara fynd än Område C på den andra sidan av 
banvallen (se fig. 7, 10, 11).  

Resultat 

Resultaten från respektive delområde redovisas separat. Under rubriken 
Övergripande studie förs sammanfattande diskussioner baserade på resultaten från 
respektive delområde. I början av redovisningen för respektive område, beskrivs och 
diskuteras tidigare undersökningar som gjorts. Därefter ställs metalldetektor-
karteringen i relation till de tidigare resultaten. 

Område A – Storvad 
Från Område A (fig. 1) fanns vare sig lösfynd, eller registrerade fornlämningar i form 
av gravar eller boplatser. Registrerade och historiskt belagda fornlämningar i 
närområdet utgjordes av vägar och vadställen (RAÄ 249:1; 257:1; 260:1; 266:1) i 
anslutning till den kommunikationsmässiga knutpunkten Fyrisån-Samnan. Detta 
motiverade en undersökning om det fanns belägg för aktiviteter i området från 
järnålder-medeltid, t.ex. i form av tillfällig bebyggelse eller om området använts som 
tilläggsplats och varvsplats för båtar som trafikerat Fyrisån. 
 
Åkerytor i anslutning till Storvad rekognoscerades en gång av Ljungkvist och 
Område A avsöktes sedan med metalldetektor. I det karterade området hittades 
varken metallfynd eller andra boplatsindikerande fynd som var äldre än från modern 
tid. Inte heller iakttogs boplatsspår som koncentrationer av skörbränd sten eller 
upplöjda härdar. Några fynd tillvaratogs inte. 
 
Utifrån karteringen kan det inte beläggas några aktiviteter från medeltiden eller äldre 
perioder. Det bör dock betonas att karteringen inte täckte hela området. I nuläget 
kan det inte beläggas att åkermarken i anslutning till Storvad haft en bebyggelse från 
järnålder till medeltid. För dåtidens infrastruktur hade det emellertid kommu-
nikationsmässig signifikans. Det är fortfarande av betydelse för helhetstolkningen av 
Gamla Uppsala och framtida intressanta resultat kan inte uteslutas. 

Område B – Västra Norra gärdet/Östra gärdet 
Området avgränsas i öster av banvallen och i väster av diket/ägogränsen till Gamla 
Uppsala 77:8 (fig. 3). På grundval av tidigare undersökningar var ytorna i detta 
område intressanta av flera skäl. I synnerhet var det angeläget att närmare utreda 
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utbredningen av de konstaterade boplatslämningarna. Utgångspunkten för 
undersökningen var ett antal tidigare utgrävningar (Fagerlund & Frölund 1993, 
Alström & Duzcko 1993; 1996 och Ljungkvist & Hulth 2000) (fig. 4). Beskrivningen 
av områdets lämningar inleds med resultaten från Fagerlund och Frölunds 
undersökning och följs av övriga undersökningar i kronologisk ordning. 
 

 
Fig. 4. Schakten och lokaliseringen av undersökningar i norra Gamla Uppsala som 
särskilt nämns i rapporten. Publikationsdatum är satt inom parantes. 

1 Alström & Duczko nedanför kungsgårdsplatåerna 1992-1994 (Alström & Duczko 
1993, 1996). 

2 Kabelschaktet 1990 (Fagerlund & Frölund 1993).  
3 Ljungkvist & Hulth 1996 (2000). 
4 (Norra) Gärdet 2002 (Lindkvist 2005). 
5 Förundersökningarna för järnvägstunneln 1996-1997 (Anund & Göthberg 1998). 
6 Cykelvägen (Karlenby 1993). 
7 Undersökningarna vid Skolan (Vinberg 1995, Göthberg 2002). 
8 Schakten norr om brandstationen (Anund & Göthberg 1998). 
9 Södra platån och kungsgårdsområdet (Hedlund 1993, Nordahl 1993). 
10 Brandstationsfynden (ATA Dnr 5104/51, SHM 24570).  
11 Matsgården (Ljungkvist et al 2000). 

Fagerlund & Frölunds (1993) undersökningar visade att den östra delen av området, 
kulturlagerområde 1, var mycket anläggningstätt. Två anläggningar daterades till 
vendeltid. Kulturlagret var upp till 0,36 m tjockt med tydliga lagerskillnader. Det 
innehöll bl.a. keramik, pärlor, ett skavjärn, järnfragment mm. Inga tecken på 
hantverk finns omnämnda förutom skavjärnet. Inte heller nämns indikationer på 
medeltida aktiviteter. Ytorna som undersöktes vidare västerut, dvs. strax söder om 
1996 års undersökning (se nedan) och fram till gränsen för ytan/åkern som 
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undersökts av Alström och Duczko (se nedan), kallades av undersökarna för 
kulturlagerområde 2 och 3. Även dessa ytor var till stor del täckta av kulturlager. I 
kulturlagerområde 2 iakttogs två stolphål och en nedgrävning. I kulturlagerområde 3, 
norr om Alström och Duczkos schakt, framkom två härdar. Kulturlagerområde 2 
angavs vara 0,05-0,5 m i tjocklek. I motsats till kulturlagren österut (se Område C 
nedan) angavs det vara kraftigt lerinblandat och ha en närmast grå färg. Vid 
snösmältningen 2009 noterades att denna, relativt sett lågt belägna del av åkern (se 
fig. 4 och 6), vara delvis vattenfylld. Det är i viss mån en uppsamlingsplats av vatten 
från högre liggande nivåer och därmed ett olämpligt boplatsläge. Det kraftigt 
lerinblandade kulturlagret tolkas här som plogmassor och/eller svämsediment som 
fyllt ut lägre terräng och därmed framträder som ett diffust kulturinblandat lager 
under dagens ploglager. I nordvästra delen av sistnämnda område fanns det fjärde 
kulturlagerområdet som var 0,10 m tjockt och bestod av svart sotbemängd 
kulturjord. Mängden anläggningar var liten och lagret var inte lika kulturpåverkat 
som kulturlagerområde 1. 
 
Alström och Duczkos undersökningar genomfördes 1992 till 1994 i åkermarken norr 
om kungsgårdsplatåerna (Alström & Duczko 1993; 1996) (fig. 4, 5). Anläggningarna 
och konstruktionerna kunde delas in i två huvudfaser. Den äldre fasen, i schakt B, 
som gränsar mot metalldetektorfynden från 2002 års kartering, representerades av en 
rödfärgad kulturlageryta, full med lerklining, till vilken man kunde knyta flera stolphål 
(Alström & Duczko 1996, s. 115f.). Lagret innehöll en stor mängd vävtyngder. 
Helhetsintrycket är att det rör sig om en brandtomt som är stratigrafiskt låst av den 
yngre fasen (se nedan). Endast den östra gruppen av schakt grävdes till botten. I det 
östliga schakt L undersöktes en brunn som inte grävdes till botten. Den tolkades som 
möjligtvis hörande till den äldre fasen. Såväl 14C-dateringar som fynd daterade fasen 
till yngre romersk järnålder och folkvandringstid. 
 

 
Fig. 5. Västra schakten från Alström & Duczkos undersökning med 
stenpackningen/vägen och de bakomliggande utfyllnadslager med järnåldersdiken (från 
Alström & Duczko 1996, fig. 34). 
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Den yngre fasen har en betydligt mer komplicerad stratigrafi. Mest framträdande är 
en ca två meter bred stenkonstruktion som kunde följas i en längd av 65 m. Den 
bestod av två flerskiktade kantrader av sten mellan vilka det fanns tätt ställda 
stenskodda stolphål, mestadels i par. Undersökarna tolkade denna välbevarade 
konstruktion som en vallanläggning som omgärdade kungsgården (Alström & 
Duczko 1996, s. 117ff.). Det finns emellertid flera skäl som gör en valltolkning 
osäker. För det första löper stenpackningen parallellt med dagens väg, utmed foten 
av åsen (se fig. 4). Vidare finns ingen antydan om att den skulle kringgärda 
kungsgården vilket ytterligare talar emot en vallanläggning. Om det skulle vara en 
sådan har den en unik och märklig konstruktion och undersökarna anger inte några 
paralleller. Ser man specifikt på den topografiska placeringen är den 
uppseendeväckande. Vallar och inhägnader brukar ligga på eller i höjdpartier och inte 
nedanför sådana. 
 
Som ett alternativ till en vall kan konstruktionen tolkas som en väg, vilket under-
sökarna till en början också gjorde (ibid. s. 116). Ett argument för en väg är att 
sträckningen löper parallellt med dagens väg som topografiskt är lämpligt placerad 
vid åsfoten. Den skulle kunna anses vara en föregångare till den dagens väg-
sträckning som verkar vara densamma som under 1600-talet. Ett känt exempel på en 
undersökt väg från yngre järnålder i Mälardalen är processionsvägen från Rösaring 
som daterats till äldre vikingatid. Kanterna på denna vägbana bestod av två parallellt 
lagda strängar av sten. Bredden mellan dessa är ca 3,5 m. Mellan stensträngarna i 
Rösaring var utrymmet uppfyllt av åsmaterial som tagits från ett antal gropar som 
fortfarande är synliga i terrängen (Damell & Östmark 1984; Damell 1985; Bratt & 
Andersson 2000). Bredden på anläggningen i Gamla Uppsala är betydligt mindre än i 
Rösaring men den är samtidigt tillräcklig för hästdragna fordon. 
 
Förslagsvis representerar stenraderna och stolphålen fundamenten för en plankbyggd 
väg. Det är en funktionell och praktisk konstruktion i områdets säsongvis blöta lera 
(se ovan). Man kan tänka sig att en plankbyggd väg på stenfundament haft betydligt 
bättre bärighet och jämnhet jämfört med stenar, som lättare sjunkit ner i leran och 
gjort vägbanan ojämn. 
 
Dateringen av den ovan diskuterade stenkonstruktionen och omgivande 
anläggningar bygger på en kombination av stratigrafiska förhållanden, 14C-prover och 
fynddateringar. Alström & Duczko förmodade att konstruktionen började byggas 
under sent 500-tal eller tidigt 600-tal (ibid. s. 122). En osäkerhetsfaktor är en härd 
som stratigrafiskt låg under stenpackningen och som 14C-daterades till 1000-talet. 
Söder om konstruktionen fanns ett påfört lager av lera med en tjocklek på 0,20-0,50 
m. Det var i östra delen delvis stört av yngre markingrepp. I den västra delen fanns 
två diken i lagret och dessa sträckte sig inte längre fram än till stenpackningen. 
Fynden i dikena och lerlagret verkade uteslutande vara av yngre järnålderkaraktär, 
med viss betoning på 700-talet. Dikena i västra delen verkar dela in området innanför 
vallen i sektioner eller parceller. I utfyllnadslagret fanns det anläggningar i form av 
härdar och stolphål men inga huskonstruktioner urskiljdes. Det bör dock betonas att 
undersökningsytorna var små. Tillkomsten av dessa lager kopplade undersökarna till 
700-talet eller början av 800-talet. Då inga 900-talsfynd hittades, antogs ytorna vara 
övergivna under slutet av 800-talet. Utmärkande förutom konstruktionen, var fynden 
av några tessera och smält glas som indikerar pärltillverkning i närområdet. Här 
behöver det utredas ytterligare hur också skärvor från glaskärl ska relateras till hant-
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verksmaterialet från ytan. Är det sekundäranvänt dryckesglas avsett för pärl-
tillverkning eller krossat glas (skräp) från den närbelägna kungsgården? 
 
Sammanfattningsvis rymmer denna del av område B dels en äldre boplats som 
dateras från yngre järnålder till folkvandringstid, dels en stenkonstruktion/väg med 
intilliggande dikesindelade aktivitetsytor från vendeltid till tidig vikingatid, som utgör 
utkanten av kungsgården.  
 
I östra delen av Område B gav undersökningarna 1996 data om bebyggelsens 
utbredning, datering och karaktär (Ljungkvist 1996, Ljungkvist & Hulth 2000). 
Undersökningen utgick ifrån 1990 års undersökning för kabelschaktet (se ovan) och 
syftade till att få en nordlig avgränsning på boplatsområdet. I det största schaktet 
undersöktes merparten av de framtagna lämningarna. Bland dessa ingick fyra 
stolpbyggda hus, ett grophus, minst fyra ugnar och smidesgropar samt en mängd 
härdar och stolphål. I övriga mindre schakt undersöktes anläggningar och kulturlager 
extensivt. Här prioriterades inmätning, ytdokumentation och i viss mån prov-
rutegrävning för att fastställa kulturlagrets karaktär och innehåll. Anläggningstätheten 
var huvudsakligen mycket hög och det fanns gott om bevarade kulturlager. Utifrån 
fyndbilden antogs merparten av boplatslämningarna vara från vikingatid men det 
fanns även minst en anläggning, fylld med kalksten, som utifrån ett fynd av glaserat 
C-gods daterades till hög- eller senmedeltid. Boplatsstrukturen är intressant såtillvida 
att det finns distinkta ytor som kan karakteriseras som hus- respektive aktivi-
tetsområden, dvs. gårdar. Undersökningen berörde troligen två gårdar på vardera 
sidan om en idag igenlagd liten bäck. Detta har betydelse för tolkningarna av 
metalldetektorfynden i området. 
 
Stolt (1999) genomförde med utgångspunkt från 1996 års utgrävning en 
metalldetektorkartering i samband med en C-uppsats i arkeologi. Den utfördes på 
ömse sidor av undersökningsytan. I öster tangerade den banvallen och i väster 
påträffades även fynd på ytor som gränsade mot området som undersöktes av 
Alström & Duczko. Det kanske viktigaste resultatet var att de preliminära 
dateringarna från 1996 års undersökning (Ljungkvist 1996) visade sig vara allt för 
snäva, då nästan alla fynd och urskiljbara hus från utgrävningen daterades till 
vikingatid. Undersökningsytan har snarare varit kontinuerligt bebodd från 
åtminstone sen folkvandringstid till hög-/senmedeltid. 
 
Vid 2002 års kartering avsöktes området återigen. Inom ytorna på ömse sidor av 
1996 års schakt var det förvånansvärt fyndfattigt med tanke på mängden fynd från 
Stolts kartering. Man vet av erfarenhet att en åker inte töms på metallföremål genom 
en avsökning varför det borde ha dykt upp betydligt mer. Hans Alm, som har mycket 
stor erfarenhet av metalldetektorkartering, misstänkte starkt att ytan blivit plundrad. 
Ett intressant sammanträffande var att daterbara fynd dök upp nära boningshuset i 
åkerns södra kant. Slutsatsen är att plundrare kan ha varit i denna åker bortsett från 
närmast boningshuset. 
 
I områdets östliga kant, parallellt med banvallen, gjordes förvånansvärt få metall-
detektorfynd med tanke på fyndmängden strax västerut och även på den andra sidan 
av banvallen (se Område C nedan). Det är fortfarande osäkert om bristen på fynd är 
en avspegling av elektromagnetiska störningar från järnvägen, att karteringen inte var 
heltäckande, eller om det var en reell avspegling av koncentrationer av aktiviteter 
från järnålder till medeltid. Den östliga delen behöver karteras ytterligare eftersom 
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Fagerlunds och Frölunds anläggningstäta telekabelschakt ligger strax norr om yttre 
gränsen för ytorna med koncentrationer av metallfynd (se fig. 4, 14).  
 
Omkring 20 m väster om 1996 års schakt noterades vid båda karteringarna en tydlig 
avmattning av järnåldersrelaterade fynd (se fig. 7). Åkervandringar i detta område har 
inte heller gett indikationer på stora mängder skärvsten eller andra distinkta 
boplatsspår. Med utgångspunkt från resultaten av Fagerlund och Frölunds 
kabelschakt finns ett kulturlager, men detta var diffust, kraftigt lerinblandat och 
innehöll få anläggningar. Samma resultat kom vid ett nordligare parallellt ställt schakt 
(Lindkvist 2005) (fig. 4). Framöver vore det angeläget att metodiskt gå över den 
”tomma” ytan för att utreda rådande tendenser. I sydvästra till västra delen av 
Område B, på en förhållandevis liten yta som gränsade dels mot kungsgårds-
terrasserna, dels mot Alström och Duczkos undersökta yta, fanns en mindre 
koncentration av vikingatida föremål. Detta verkar vara utkanten av kungsgårds-
komplexet. Mellan kungsgårdsområdet och området omkring 1996 års schakt är det 
glest med såväl anläggningar som fynd (fig. 6). Kungsgårdsområdet är med andra ord 
rumsligt åtskilt från ett bebyggelseområde i öster som inkluderar östra Område B och 
Område C (se nedan). 
 

 
Fig. 6. Bild tagen från norra kungsgårdsplatån över västra delen av Område B. Den på 
bilden högra, plöjda ytan, ligger direkt öster om Alström & Duczkos undersökning och 
visar att området säsongvis är vattensjukt (jfr Alström & Duczko 1993, fig. 22). Centrum 
på den infogade kartbilden är den fotograferade ytan och pilen anger fotografens 
placering. Foto: John Ljungkvist. 

De medeltida fynden från Område B är angelägna att beröra närmare då fokus 
tidigare helt legat på lämningar från yngre järnålder. Något förvånande fanns två 
säkra medeltida fynd i området som definitivt ligger skilt från den historiskt 
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dokumenterade bebyggelsen. De visar sig kunna relateras till flera undersökta 
anläggningar. Mest utmärkande är en kalkstensfylld avlång grop. Den tolkades som 
en eventuell kalkbränningsgrop/ugn och innehöll en skärva av glaserat C-gods 
(Ljungkvist & Hulth 2000, s. 18). I utgrävningsområdets södra del fanns även 
gropar/stolphål som innehöll tegel. Sammantaget antyder fynden och dessa 
anläggningar på att det fanns markanta aktiviteter eller t.o.m. bebyggelse i området så 
sent som under hög- eller senmedeltid.  
 
I sydöstra delen av Område B fanns vidare en tydlig koncentration av fynd som på 
ytan sammanfaller med en till synes förtätad förekomst av tegel. Här hittades också 
två medeltida fynd men inga säkra järnåldersfynd. I direkt anslutning till ytan finns 
flera historiska gårdar dokumenterade under 1700-talet och senare (se fig. 9). 
 
Beträffande hantverk, hittades som ovan nämnts flera smidesgropar och indikationer 
på bronshantverk i form av kopparsmältor på ugnsväggfragment och en kluven 
rågranat vid 1996 års undersökning. Anläggningsspridningen tillsammans med 
förekomsten av fynd tyder på att det finns flera hantverksytor i området. Metall-
karteringen har genererat ytterligare indikationer i form av slagg, bronssmältor och 
bronsklipp. Som framgår längre fram (se även fig. 15, 16) är det emellertid inte lika 
stora mängder karteringsfynd som på andra ytor. I sydöstra ytan, där det fanns 
medeltida fynd, fanns även en mindre koncentration av hantverksrelaterade fynd.  

Område C – Östra gärdet, öster om banvallen 
Detta delområde är i praktiken en fortsättning av östra delen av Område B (fig. 3, 7). 
Arkeologiska undersökningar i denna åker hade utförts vid tre tillfällen före 
metalldetektorkarteringen. Den första undersökningen var i samband med telekabel-
dragningen (Fagerlund & Frölund 1993) varvid ett schakt drogs från åkerns sydöstra 
hörn och åt nordväst fram till banvallen. I samband med förundersökningarna för en 
planerad järnvägstunnel och undersökningen för en cykelbana har ytor undersökts i 
områdets sydöstra del och i nord-sydlig sträckning utmed åkerns östra kant, varvid 
en del boplatslämningar påträffades (Anund & Göthberg 1998, s. 92ff; Karlenby 
1993, s. 13ff.).  
 
Schaktet för en cykelväg utmed Vattholmavägen (Karlenby 1993) resulterade i 
stolphål, pinnhål, en härdgrop i söder samt en möjlig syllstensgrund med lergolv. 
Dock saknades kulturlager (se nedan). Det fanns antydan till en koncentration av 
anläggningar i söder och en i norr. Inga anläggningar daterades. 
 
Telekabelschaktet tangerande i öster schakten/ytorna som undersöktes för cykel-
vägen (fig. 4). En rad anläggningar underströk bebyggelsespåren i östra delen av 
åkern även om anläggningarna låg glest och kulturlager saknades. Ett tiotal meter 
från banvallen förändrades emellertid situationen markant genom ett grophus med 
rikt fyndinnehåll och en kam som dateras från sent 800- till 900-tal e.Kr. I direkt 
anslutning dök det upp kulturlagerrester som tillhör kulturlagerområdet på andra 
sidan banvallen (Område B). 
 
Vid förundersökningarna för en järnvägstunnel genom samhället drogs schakt 
parallellt med Vattholmavägen, strax väster om cykelvägsschaktet (se ovan). Inte 
heller vid dessa undersökningar framkom kulturlager eller påtagliga koncentrationer 
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av anläggningar. Längst i söder påträffades spridda anläggningar i form av stolphål, 
en härd och en stor grop som kanske är ett grophus (Anund & Göthberg 1998, s. 
93). Ytan tolkades som utkanten av en boplats vilket är rimligt då en betydligt större 
koncentration av anläggningar dök upp ca 50 m längre söderut (ibid, s. 88f.). En härd 
i detta område daterades till vendeltid.  
 

 
Fig. 7. Fynd från olika faser i relation till schakt med indikation, dvs. med kulturlager eller 
anläggningar.  

Inför metalldetektorkarteringen var kunskapen om Område C betydligt mindre i 
jämförelse med Område B. Utbredningen av fynd var förhållandevis jämn och det 
var svårt att urskilja tydliga koncentrationer. En glesare förekomst kunde anas i öster 
utmed Vattholmavägens sträckning, vilket i viss mån överensstämmer med tidigare 
utgrävningsresultat (se ovan). Även i norra delen av den avsökta ytan fanns det en 
viss avmattning av fynd även om en säker nordlig avgränsning ännu inte gjorts.  
 
Det äldsta daterbara fyndet i området är ett hänge daterat till yngre romersk 
järnålder/tidig folkvandringstid (se F385 nedan). I relation till tidigare undersök-
ningar verkar det inte ligga i direkt anslutning till tidigare konstaterade anläggningar 
från perioden. Å andra sidan är det inte särskilt långt mellan fyndplatsen och gården 
vid skolan varför man inte kan utesluta boplatsytor väster om fyndet (se Vinberg 
1995; Göthberg 2002).  
 
Fynd som säkert kan dateras till vendeltid saknas i Område C och i motsats till 
Område B finns det än så länge inte heller några 14C-dateringar från denna period. 
Däremot finns det ett hänge från yngre romersk järnålder/tidig folkvandringstid, en 
folkvandringstida sölja samt minst sju fynd från vikingatid (fig. 10, 11). Dateringen av 
de sistnämnda stämmer överens med det undersökta grophuset som bl.a. innehöll en 
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kam (Fagerlund & Frölund 1993, s. 14). Det finns också minst tre medeltida fynd 
(fig. 11) från området.  
Det finns en tydlig överensstämmelse mellan utbredningen av undersöknings-
schakten, daterbara fynd från järnålder till medeltid och den nordliga gränsen för 
ytan med anläggningar (fig. 7, 10, 11). Anläggningsspridningen och i viss mån också 
fyndspridningen talar för att boplatslämningarna är koncentrerade till de västra, södra 
och sydvästra delarna av området.  Inom samma område konstaterade Hans Alm en 
tät koncentration av skärvsten som gav utslag med metalldetektor. Hösten 2008 
noterades också ett stort antal upplöjda härdar i området.  
 
Utmärkande för Område C är det stora inslaget av smältor av kopparlegering. Dessa 
fanns över en stor del av området med en distinkt koncentration i den södra delen. 
Någonstans i dessa omgivningar verkar det ha funnits en bronsgjutarverkstad. 
Anmärkningsvärd är även den stora mängd slagg som hittades i sydvästra hörnet vid 
2008 års kartering och de antydningar till en koncentration som hittades strax norrut 
i närheten av det undersökta grophuset (se ovan). Mycket talar för att hantverks-
aktiviteterna i detta område varit minst lika intensiva som i Område B.  

Område D – Öster och norr om brandstationen 
I Område D har arkeologiska undersökningar utförts vid fyra tillfällen (Vinberg 
1995; Anund & Göthberg 1998; Göthberg 2002; ATA Dnr 5104/51). Vid 1947 års 
byggnation av brandstationen påträffades åtminstone två säkra brandgravar från 
vikingatid samt två anläggningar som vid undersökningen betecknades som grav med 
frågetecken, men som här är tolkade som härdar. En av de senare, anläggning 3, var 
överlagrad av grav 2 och innehöll slagg, troligen smidesslagg (ATA Dnr 5104/51, 
SHM 24570). Anläggningarna låg i utkanten av det stora gravfält (RAÄ 240) som är 
utritat på Truls Arnvidssons karta (se fig. 7, 9).  
 
Norr om gravfältet har det utförts arkeologiska undersökningar av dels en gård från 
äldre järnålder intill Gamla Uppsala skola, dels en yta längre söderut, strax norr om 
brandstationen. Förstnämnda ytan har undersökts vid två tillfällen. Vid 
undersökningen 1988 undersöktes det första stolpbyggda huset i Gamla Uppsala 
(Vinberg 1995). Efter en kompletterande undersökning kunde sammanlagt fyra hus 
och aktivitetsytor urskiljas (Göthberg 2002). Hus 1, ett långhus, daterades till både 
yngre romersk järnålder och vendeltid. Den äldre dateringen är med tanke på husets 
konstruktion troligen mest rimlig. Hus 2 daterades från yngre romersk järnålder till 
folkvandringstid. Det finns antydningar om flera hus-/gårdsfaser, vilket i viss mån 
bekräftar 14C-dateringarna som sträcker sig från tidig romersk järnålder till vendeltid. 
 
I området söder som skolan, strax norr om brandstationen, undersöktes en yta i 
samband med förundersökningarna för järnvägstunneln (Anund & Göthberg 1998, s. 
89ff.). Här var anläggningstätheten mycket hög. Lämningarna var huvudsakligen av 
boplatskaraktär i form av stolphål, härdar, gropar, ett möjligt grophus och 
kulturlager. En ränna i det sydligaste schaktet tolkades som en möjlig grav. Det 
förmodades finnas en rumslig kontakt med det kända gravfältet vilket också verkar 
bekräftas av anläggningen med trolig smidesslagg som var stratigrafiskt överlagrad av 
en brandgrav (se ovan). I ett kulturlager hittades två amulettringar, troligen från 
vendel/vikingatid. En härd från ytan daterades till romersk järnålder. 
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Metalldetektormaterialet i området är av en blandad karaktär och har ett 
spridningsmönster som skiljer sig från övriga områden. Delvis beror det på att ytor 
med gravar och boplatslämningar tangerar och delvis överlagrar varandra. En yta 
som särskiljer sig markant ligger i områdets sydvästra hörn. Här fanns nära de 
undersökta gravarna en tydlig koncentration av sex vikingatida föremål (F218, 219, 
220, 222, 226, 228). Ett sprundspänne (F215) från vikingatid låg också i anslutning 
till det av Arnvidsson inritade gravfältet (RAÄ 240). Fyndsammansättningen och 
indikationer på att vissa föremål är brandskadade, tyder på att vi funnit föremål från 
sönderplöjda gravar. Detta överensstämmer med det historiska kartöverlägget över 
gravfältets utbredning som presenterats av Anund & Göthberg (1998, fig. 32). 
Intressant är att samtliga föremål dateras till 800-900-talet, vilket överensstämmer 
med gravarna från den närbelägna brandstationen. 
 
I nuläget förmodas samtliga vikingatida fynd vara relaterade till gravar eller snarare 
det område där gravar tidigare påträffats. I boplatsområdet norr om brandstationen 
finns en kontinuitet av 14C-dateringar från förromersk järnålder till vendeltid. 
Mönstret verkar bekräftas av fyndet av ett vendeltida rembeslag (F 139, bil. 3) som 
var det enda daterbara fyndet från järnålder i anslutning till bebyggelsen.  
 
Metalldetektorundersökningarna från Område D bidrog främst till att förtydliga 
bilden av att den södra delen var ett gravfält under vikingatid. Gravarna verkar delvis 
överlagra boplatslämningar som sträcker sig från romersk järnålder till vendeltid. Ett 
annat intressant resultat är att det dök upp ytterligare spridda indikationer på 
hantverk i området. Från utgrävningar kommer järnslagg från ovannämnda härd 
under en grav och vidare slagg i en härd från skolan (Göthberg 2002, s. 21). Öster 
om ytan norr om brandstationen fann vi med metalldetektor ytterligare en bit slagg 
och tre smältor av kopparlegering. Sådana fanns också inom samma yta som de 
gravindikerande fynden, men i detta fall kan det även röra sig om 
brandgravsrelaterade fynd. Osäkerheterna till trots blir hantverksindikationerna allt 
fler även i detta område. Dateringen av hantverket är osäker; härden med slagg under 
grav 2 dateras stratigrafiskt till vikingatid eller tidigare. Tidsintervallet romersk 
järnålder till vendeltid verkar vara det mest rimliga med tanke på de boplatsdateringar 
som framkommit hittills. 

Område E – Norr om Disagården 
Resultaten från ytkarteringen av Område E (Område 1) har tidigare beskrivits 
(Lindkvist & Ljungkvist 2009) (fig. 8). Längst i väster hittades spår efter ett idag 
mycket skadat gravfält (RAÄ 250) som på Arnvidssons karta (fig. 9) var 
förhållandevis stort men som idag endast består av två registrerade gravar. Fynden 
bestod av brända ben och en pärla. Öster om gravhöjden sluttar marken nedåt mot 
en svacka som kan ses som en förlängning av en naturlig sänka, som mellan 
höjdpartier sträcker sig fram till Myrby träsk. Där marken i öster höjer sig något, 
finns en koncentration av boplats- och hantverksindikerande fynd. Koncentrationen 
är intressant eftersom de förhistoriska fynden verkar representera västra kanten av 
det område (se ovan) som undersöktes av Alström & Duczko (1993, 1996). Det 
finns m.a.o. antydningar om en förtätning av boplatslämningar som sträcker sig från 
västra delen av Område B till östra kanten av Område E (se fig. 14). Fynd- och 14C-
dateringarna från ytan spänner från romersk järnålder till 1600-talet. Åtminstone 
vissa av lämningarna bör ses som en nordlig utlöpare av Kungsgården. Kanske har vi 
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identifierat den nordvästra kanten av det bebyggelsekomplex som utgör yngre 
järnålderns och kanske medeltidens kungsgårdsområde. Västerut vidtar den svacka 
som är en förlängning av Myrby träsk och som varit en naturlig topografisk gräns 
mellan Gamla Uppsala och Myrby. 
 

 
Fig. 8. Fyndspridningen i Område E. 

Beträffande utbredningen av de bebyggelselämningar som lokaliserades 2008 finns 
det i fyndspridningen antydningar till en avmattning av fynd såväl norrut som 
västerut. Fagerlunds och Frölunds telekabelschakt löpte strax norr och nordöst om 
det karterade området (se fig. 4, 14). Detta var helt tomt på anläggningar. 
Fyndkoncentrationen tolkas därmed som den norra utkanten av ett sammanhållet 
boplatsområde som sträcker sig söderut, under nuvarande Disagården och Kungs-
gården. 
 
Järnåldersdateringarna är oprecisa bortsett från pärlan vid gravfältsområdet i öster. 
Denna kan troligen dateras till sen vendeltid/tidig vikingatid. Tre fynd av 
trefotsgrytor dateras rimligen från senmedeltid till 1600-tal. Mängden 
hantverksmaterial i form av tung, trolig smidesslagg var så pass stor att den inte kan 
avfärdas som enstaka spridda fynd. Rimligen har det funnits smidesgropar i eller i 
direkt anslutning till området. I motsats till Område B och D går det ännu inte att 
datera hantverksindikationerna närmare. Till skillnad från andra områden har inte 
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heller detta karterats med metalldetektor. Fynden från ytkarteringen visade sig vara 
av sådan karaktär att en metallkartering mycket väl kan ge goda resultat. Detta gäller 
såväl boplatsen som gravfältet. I fråga om boplatsdelen är ytplockade järnåldersfynd i 
regel svårdaterade. Metallfynd kan däremot ge en större insikt om lämningarna och 
på ett bättre sätt relatera denna yta till andra.  
 

 
Fig. 9. Truls Arnvidsson karta över Gamla Uppsala från 1709. 1. Gravfältet i området i 
Område E, 2. Kungsgårdsområdet, 3. Gravfältet söder om Brandstationen i Område D, 4. 
Myrby. 5. Gårdar i södra och sydvästra kanten av område B och C. Källa: ATA. 

Fyndmaterialet 

Nedan presenteras en översikt av materialet med betoning på daterbara fynd och 
hantverksmaterialet. Detaljstudier av enskilda föremål görs generellt inte då det 
kräver mer ingående materialstudier. I vissa fall redovisas emellertid lite mer utförlig 
information om fynd av särskilt intresse. En rad fynd kan inte dateras närmare än till 
t.ex. järnålder, järnålder till medeltid eller medeltid till nyare tid.  

Daterbara fynd 
Inga daterbara metallfynd har kunnat placeras in i tidsintervallet bronsålder till äldre 
romersk järnålder. Vi vet emellertid att Gamla Uppsalas norra åkermark har ut-
nyttjats från och med förromersk järnålder (Anund & Göthberg 1998).  
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Från tiden sen romersk järnålder till tidig folkvandringstid finns det äldsta metall-
föremålet i form av ett hänge (F385) i kopparlegering (fig. 10, bil. 3). En variant av 
typen, dock i guld, finns representerad i den närbelägna Fullerögraven (Arwidsson 
1948). Nerman daterar hängen av typen till period VI:1, dvs. äldre folkvandringstid 
(1935, s. 7, fig. 99-102). Liknande fynd är få och geografiskt vitt spridda. Nerman 
hänvisar till ett fynd från Finland. I övrigt omtalar han fynd från Norge, Bohuslän 
och ett filigranguldhänge från Västmanland (Montelius 1872 fig. 367). Detta skiljer 
sig dock markant från hänget i Gamla Uppsala. Gravfynd av Fullerövarianten finns 
från Sejlflod i Danmark (Nielsen 2000, s. 95).  
 

 
Fig. 10. Utbredningen av fynden daterade till övergången romersk 
järnålder/folkvandringstid till vikingatid. 

Antalet folkvandringstida föremål uppgår till tre. En agraffknapp (F24) är av Hines 
B1, type vi (Hines 1993, s. 29). Det andra fyndet är en hyska som troligen varit 
underlag för en stor agraff av sen typ som t.ex. det ovannämnda F24 (se Waller 1996, 
pl. VII:2). Tredje fyndet, F261, är en till synes unik sölja som består av två 
sammanfogade ramar som är gjutna i skarp vinkel (se bilaga 3). Inga paralleller till 
detta fynd har hittats. Formen på ramarna motiverar en osäker datering till 
folkvandringstid.  
 
Fynden daterade till vendeltid uppgår till fem (F9, 10, 17, 111, 139) (fig. 10, 11, bil. 
3). Tre av föremålen är smycken. Det första, F9, är ett mindre likarmat spänne från 
tidig vendeltid. Två föremål är armringsfragment (F10, 111) där F10 har mycket nära 
paralleller till ett fynd från Bornholm (Jørgensen & Nørgård Jørgensen 1996, pl. 
25:4). Exemplaren från Mälardalen är förhållandevis få (se t.ex. Biuw 1992, s. 90).  
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Fig. 11. Utbredningen av fynd daterade till vendeltid-medeltid fram till medeltid. 

De två övriga föremålen är beslag som kan kopplas till antingen vapen eller bälten. 
Beslaget, F139, ornerat i Stil C, har en för Sverige mycket ovanlig ornamentik. Den 
enda nära parallell som hittats kommer från Gotland (Nerman 1969, taf. 190:1581). 
Det andra beslaget, F17, är ett förgyllt trapetsoid föremål, ornerat i stil II, troligen 
tidig och som rimligen suttit på en hästmundering eller ett vapen. Ornamentiken är 
tämligen grund och svårt skadad. Inga nära paralleller har hittats.  
 
Två fynd dateras till mellan yngre vendeltid och vikingatid. Det är dels ett delvis 
smält hänge (F323) och dels en pärla hittad vid RAÄ 250 under 2008 års 
ytinventering (Ljungkvist & Lindkvist 2009). 
 
Fynden daterade till vikingatid uppgår till 24 (F4, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 27, 55, 94, 215, 
218, 220, 219, 222, 226, 228, 297, 308, 343, 347, 358, 361, 381). Därtill kan läggas 
fyndet av en dragen glaspärla som gjordes 2008 (Ljungkvist & Lindkvist 2009). Ett 
urval av dem avbildas i bil. 4. 
 
Elva av föremålen är spännen varav alla utom två är fragmentariska. De utgörs av 
sex likarmade spännen (F5, 7, 9, 55, 220, 222), tre spännbucklor (F226, 228, 297, bil. 
4), en lös krona till aningen ett likarmat spänne eller spännbuckla (F308) och ett 
sprundspänne (F215). Föremål som kan knytas till personlig utrustning av annat slag 
är en ringnål (F219), ett bronshuvud till ett järnföremål (F343), en fingerring av silver 
(F13) och ett svärdshjalt till ett svärd av Petersen typ H eller närbesläktad typ (F218). 
F8 och 347 är rembeslag från orientaliskt influerade bälten och dateras till andra 
hälften av vikingatid.  
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Ett fynd (F286) dateras till antingen vikingatid eller medeltid. Det är ett runt 
dekorerat rembeslag med genomgående nit. Det förefaller vara från ett sen-
vikingatida bälte till vilket det finns paralleller från Gotland (Thunmark Nylén 1995, 
Abb. 109:7-20).  
 
Bronshuvudet (F343) är det kanske mest anslående föremålet från undersökningen 
(fig. 12). Detta huvud, inom projektet kallat Batman, med fastsittande rest av en 
järnten med kvadratisk genomskärning, kanske en pincett eller syl/nål, är 
människoliknande. Figuren är försedd med två korta böjda horn och tillhör en grupp 
av behornade figurer som finns under vendeltid och vikingatid (Helmbrecht 2008). 
Det som skiljer den från nästan alla i gruppen är att hornen är mycket små och i 
avslutningen inte övergår i fågelhuvuden. Helmbrecht redovisar två föremål med 
figurer som bär mindre spetsiga horn (2008, fig. 3c-e). Det ena av dessa finns på 
Osebergstapeten. De konstruktionsmässigt närmaste parallellerna tillhör 
Helmbrechts subgroup 4. Dessa har betydligt större horn än F343 men saknar också 
fåglar som avslut på hornen. Ett fynd från Uppåkra verkar ha en mycket likartad 
infattning för järnföremålet (ibid. fig. 4a).  
 

 
Fig. 12. Bronshuvudet ’Batman’ (F343).  

Vikingatida föremål relaterade till värde och vikt är också en distinkt grupp. Den 
består av fem viktlod (F1, 4, 6, 27, 381) varav fyra runda med flat pol av Kyhlberg 
Typ A (1986, Abb 17:7) och en polyedrisk av Kyhlberg Typ B.  
 
Tre vikingatida silvermynt har hittats med metalldetektor varav två under 2002 års 
kartering. Det tredje myntet (se F19), hittat av Stolt (1999, s. 50), är inte närmare 
bestämt. Övriga två mynt (F 358, 361) är från abassidiska dynastin och dateras till 
775-785, respektive 786-809 e.Kr. (bil. 2). 
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Fynd som är daterade till medeltid uppgår till åtta (F26, 60, 78, 79, 136, 284, 292, 
372) (bil. 5). Ytterligare ett fynd dateras med tveksamhet till medeltid (F74).  
 
F26 är ett beslag i form av en ängel som blåser i basun. Paralleller från Vreta 
klosterkyrka och Gudhems kloster är tolkade som bokbandsknäppen (SHM 
18011:282, 428; 23950:1943:24).  
 
Tre av föremålen är söljor. F284 är troligen en stor ringsölja från medeltid (SHM 
34524). F136 är en söljeram med paralleller från t.ex. Eketorps borg. Typen verkar 
huvudsakligen dateras till 1200-talet (Borg 1998, s. 274). F78 är en s.k. profilerad 
enkelsölja i brons. Typen verkar vara förhållandevis vanlig (Schmidt Wikborg 2006, s. 
62). Fyndet har t.ex. paralleller från Korsbetningen på Gotland, m.a.o. från år 1360 
(SHM 19325 Rå8:t). 
 
F292 är ett knivskaft med beslagsplattor av kopparlegering från sen medeltid, 
försedd med ornamentik som inte har kunnat tydas. Paralleller finns till en rad 
skånska fynd (Heimer 2008). 
 
F372 är ett försilvrat eller förtennat gjutet blybeslag med liljeliknande motiv.  
 
Proportionellt sett dominerar alltså fynden från vikingatid i området (fig. 13). 
Intressant nog verkar samma relativa frekvens av metallföremål i silver och främst 
brons uppträda även i Mälardalens brandgravsmaterial. Fynd från gravar daterade till 
yngre romersk järnålder och äldre folkvandringstid är mycket få. Det sker definitivt 
en ökning av bronser under senare delen av folkvandringstid och under vendeltid blir 
de än vanligare. I gravmaterialet ökar mängden metallföremål dramatiskt. Det är en 
utveckling som syns tydligt på Helgös och Lovöns gravfält (Waller & Hallinder 1970; 
Petré 1984, 1999, 2000; Sander 1997; Melin & Sigvallius 2001). I Uppåkra var den 
statistiska fördelningen av järnåldersfynd enligt följande (Hårdh 1998, s. 114): 
förromersk och romersk järnålder (10%), folkvandringstid (7%), vendeltid (40%) och 
vikingatid (43%). I motsats till i Gamla Uppsala är det vendeltida materialet i 
Uppåkra nästan lika stort som det vikingatida och materialet från romersk järnålder 
är mycket större än det folkvandringstida, samtidigt som det täcker en betydligt 
längre period. Intressant är att man här liksom i Gamla Uppsala har betydligt fler 
fynd från vendeltid och vikingatid jämfört med folkvandringstid och äldre järnålder. I 
Uppåkra bör man dock betänka att fynden från de äldre faserna inte är upplöjda i 
samma grad som de yngre dito. 
 
Period Antal fynd 
Romersk järnålder/äldre 
folkvandringstid 

1 

Folkvandringstid 3 
Vendeltid 5 
Vikingatid 25 
Medeltid 8 
Fig. 13. Fördelningen av fynd daterade till en enskild period från karteringar med 
metalldetektor i Gamla Uppsala.  
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Boplats- och hantverksrelaterade fynd 
De hantverksrelaterade fynden består av slagg, smältor, klipp och skrot av koppar-
legeringar och bly, samt ett fåtal verktyg av järn.  
 
Slagg tillvaratogs i tolv fall under karteringen 2002. Så gott som samtliga samlades in 
genom ytobservation. Hade järn prioriterats vid karteringen så hade mängden slagg 
troligen blivit mångfaldigt större. Vid 2008 års ytkartering registrerades ytterligare 
förekomster av slagg (fig. 15) men samtliga dessa fynd återdeponerades på plats.  
 
Karakteristiskt för denna undersökning är mängden föremål som kan kopplas till 
hanteringen av kopparlegeringar, främst i form av just föremål av kopparlegeringar 
men också blyföremål (fig. 16). Smältor är den mest karakteristiska föremålstypen. 
Sammanlagt har 19 kopparsmältor, två blysmältor och en silversmälta registrerats. 
Vidare finns det ett troligen delvis smält föremål (F323) och en eventuell blysmälta 
(F395). I hög grad bör dessa föremål kopplas till gjuteriverksamhet. Vissa är utsmälta 
och andra ser ut som stelnade klumpar från bottnen av deglar. Enstaka kan även 
tänkas vara kopplade till exempelvis brandgravar likt brandgravfältet i Område D (se 
ovan). Ett troligt gjuthuvud (F 31) har hittats.  
 
Förutom smälta föremål finns det ett antal fynd av klipp och bleck samt tenar. 
Många av dessa svårbestämbara föremål är troligen skrot, råmaterial och 
restprodukter från bronshantverk.  Att i enskilda fall avgöra om föremål 
representerar hantverk eller helt enkelt är skrot/skräp som spritts ut i åkermarken 
från järnåldern till idag, är problematiskt. I viss mån verkar de emellertid vara 
relaterade till koncentrationerna av smältor.  
 
Av bly hittades sammanlagt 14 föremål varav fem tolkades som möjligen relaterade 
till hantverk. De utgjordes av en ten, ett fragment av en barr, två säkra och en osäker 
smälta. Den största smältan (F395) var iögonenfallande stor och vägde hela 1392,9 
gram. Ett annat intressant föremål är en blytacka (F66) som vägde hela 630,9 gram. 

Järnföremål 

Järn prioriterades inte men en del sådana föremål dök ändå upp och tillvaratogs. De 
utgörs av två knivar (F65, 334), en säker och en möjlig mejsel (F59, 333), en möjlig 
pryl (F312), ett spetsföremål (F75), ett hyvelblad (F310) och sex nitar (F243, 324, 
328, 330, 349, 353).  

Sten 

Eldslagningsflinta samlades in två fall (F306, 316). Fynden sammanfaller med 
koncentrationer av bronssmältor. Vid 1996 års undersökning visade det sig att 
merparten av de funna flintorna hittades i området med koncentrationer av härdar 
och ugnar. En trolig löpare av bergart (F105) tillvaratogs, likaså ett fragment av ett 
skifferbryne (F320). 

Bränd lera och keramik 

Av keramik insamlades fyra föremål varav tre var av förhistorisk typ och ett härrörde 
från foten till en trefotsgryta från senmedeltid. Ifråga om lera tillvaratogs en nästan 
komplett diskusformad vävtyngd eller stor sländtrissa (F61). 
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Övergripande studie 

Avgränsning av bebyggelseområden 
Ett av undersökningens huvudsyften var att få ett bättre underlag för att avgränsa 
bebyggelsen i området. Innan några tolkningar framförs bör det betonas att 
metallfynd inte kan ersätta sökschaktning och att aktivitetsområden eller tidsperioder 
där man inte använt metallfynd faller bort vid en kartering. Utifrån de 
metalldetektorkarteringar som gjorts i Uppsalaområdet, förefaller det generellt som 
om äldre järnålderns boplatser är mycket metallfattiga, i synnerhet ifråga om föremål 
av kopparlegeringar. Några studier kring detta förhållande har emellertid troligen inte 
utförts. Mönstret verkar gälla även i Gamla Uppsala där metallfynd från denna 
period är ytterst få (se ovan). 

Äldre järnålder till folkvandringstid 
Från tiden äldre och yngre romersk järnålder och tidig folkvandringstid finns det 
som framgått ovan ytterst få metallfynd som bidrar till att fördjupa kunskapen om 
bebyggelsestrukturen och därmed det är endast utgrävningsresultat som kan bidra till 
förståelsen. Två tydliga gårdslägen kan kopplas till perioden. Det ena ligger vid 
skolan och är till stor del undersökt (Göthberg 2002). Det andra gårdsläget utgörs av 
det komplex av anläggningar som Alström och Duczko fann under stenpack-
ningen/vägen strax norr om kungsgårdsplatåerna. Vidare finns det även dateringar 
från kyrkan och Matsgården som antyder ytterligare gårdar även om inga spår efter 
konstruktioner hittats (Ljungkvist et al 2000; Göthberg 2008). Det enda fyndet från 
övergången sen romersk järnålder till folkvandringstid är hänget (F385), hittat i 
nordöstra delen av Område C (fig. 10, bil. 3).  
 
Beträffande folkvandringstid ser situationen något annorlunda ut. Under denna 
period verkar det finnas en kontinuitet av bebyggelsen vid såväl skolan som norr om 
kungsgårdsplatåerna. Intressant är att tre metalldetektorfynd som ligger i östra halvan 
av Område B och västra delen av område C, indikerar att det finns folkvandringstida 
bebyggelse även i dessa delar, dvs. ytterligare minst ett troligt gårdsläge i norra Gamla 
Uppsala.  

Vendeltid 
Under vendeltid verkar bebyggelsen finnas kvar i området vid skolan och 
brandstationen. Som Göthberg konstaterat (2002) har bebyggelsen i detta område 
dock omstrukturerats vid minst ett tillfälle. Från Område C finns inga dateringar från 
vendeltid. I Område B kan man dock utifrån anläggningsspridningen, flera 14C-
dateringar och metallfynd förmoda att minst två samtida gårdar funnits i delområdet 
(fig. 10). Vissa ligger så pass nära Område C att bebyggelse från vendeltid förefaller 
trolig även här (se även Fagerlund & Frölund 1993; Ljungkvist & Hulth 2000; 
Lindkvist 2002).  
 
Anmärkningsvärt för de vendeltida lämningarna i området är att monumen-
taliseringen, som symboliseras av Uppsala högar, verkar sammanfalla i tid med nya 
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former av byggnadsverk i området, något redan Alström & Duczko noterade (1996, 
s. 122). Enligt dem anläggs stenpackningen/vägen under slutet av 500-tal eller tidigt 
600-tal. Det undersökta huset på södra kungsgårdsplatån, är yngre än 
stenpackningen/vägen. Konstaterade äldre kulturlager, anläggningar och 14C-
dateringar (Hedlund 1993, s. 68) talar emellertid för att husplatån har flera äldre 
faser. Någon av dem kan i tid stämma förhållandevis väl överens med byggnationen 
av Öst- och Västhögen under sent 500- till tidigt 600-tal (Ljungkvist 2008) och då 
även ovan diskuterade stenkonstruktion/väg. Lerterrasserna i anslutning till 
stenkonstruktionen tycks i sin tur vara anlagda under sen vendeltid. 
Sammanfattningsvis betyder det att den centrala gården i området genomgår flera 
omstruktureringsfaser likt motsvarigheterna i Tissø, Järrestad och Helgö (Herschend 
1995; Jørgensen 2003; Söderberg 2005). Det finns en tydlig monumentaliseringsfas 
under åtminstone tidig vendeltid. Hur det förhåller under tidigare perioder återstår 
det att utreda. Vi är bara i början av en process att förstå kungsgårdsområdet i sin 
helhet. 

Vikingatid  
Under vikingatiden finns det inte några belägg för en bebyggelse i norr mellan skolan 
och brandstationen. I den södra delen av området visar såväl undersökta gravar som 
gravindikerande metalldetektorfynd att delar av området är gravfält under 800- och 
900-talet. Längre västerut finns det i Område C talrika spår av bebyggelse från 
perioden i form av ett grophus och flera metallfynd. (se fig. 10, 14). Söder om dessa 
indikationer finns också en vikingatida 14C-datering från en anläggning (Anund & 
Göthberg 1998, s. 99). Området fortsätter rakt västerut och i västra delen av Område 
C talar anläggningsspridningen, fynd och hus för att området varit intensivt utnyttjat 
och mycket väl kunnat ha rymt flera gårdar. Längre västerut finns område B och 
1996 års undersökning som knyter an till lämningarna från Område C. Flera hus från 
vikingatid framkom vid undersökningen och som ovan nämnts talar anläggnings-
spridningen för att det rör sig om två gårdslägen (Ljungkvist & Hulth 2000, s. 39f.). 
Kungsgårdsområdet verkar även under vikingatid vara rumsligt skilt från den 
västligare liggande bebyggelsen genom ett förhållandevis anläggningsglest stråk (se 
fig. 14).  

Medeltid till 1600-tal 
Medeltiden är den period som är svårast att tolka i Gamla Uppsala. Det finns inga 
konstruktioner eller anläggningar i vare sig Område C eller D. Vid 1996 års 
undersökning undersöktes som ovan nämnts en kalkstensfylld grop, kanske en ugn 
med stengods från 1300-talet och framåt. Några mindre anläggningar som innehöll 
tegel skulle också kunna vara från medeltiden. Intressant är att det finns flera fynd 
från antingen medeltid eller järnålder till medeltid spridda i såväl Område B som C 
(fig. 11). Mängden fynd är så pass stor att det knappast kan betraktas som resultatet 
av t.ex. gödselspridning/jordförbättring. Det verkar som om det funnits någon form 
av bebyggelse från hög- och senmedeltid ute i åkermarken. Det är en förhållandevis 
annorlunda placering jämfört med bebyggelsens läge på 1640 års karta och senare.  
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Ny kunskap om bebyggelsestrukturen 
I relation till en tidigare sammanställningar om bebyggelsestrukturen i Gamla 
Uppsala (se Anund & Göthberg 1998; Ljungkvist 2000) har detta arbete genererat 
flera betydelsefulla resultat (fig. 14). Det blir allt tydligare att bebyggelsespåren i 
mitten av Område B är få och att Kungsgårdsområdet är rumsligt skilt från 
boplatsområden längre österut. I Område C har bebyggelselämningarna fått bättre 
dateringar och visat sig vara mer omfattande än vad man tidigare haft möjlighet att 
se. I Område D kan den tidigare kända boplatsen beläggas längre österut och 
utbredningen av gravfältet söder om brandstationen har varit något större än tidigare 
känt. I Område E finns har vi lokaliserat spår efter en tidigare okänd bebyggelse och 
spår efter gravar i åkermarken runt ett impediment.  
 

 
Fig. 14. Tolkning av boplatsområden i norra Gamla Uppsala utifrån fyndspridning och 
schakt. (jfr Ljungkvist 2000, Göthberg 2008, fig. 5). 

Hantverket i ny dager 
Gamla Uppsala rymmer flera delvis utgrävda hantverksytor med smidesgropar som 
ligger i komplex där gropar, härdar och grophus ingår. Komplex av detta slag har 
dykt upp i Norra Gärdet och vid Matsgården (Ljungkvist & Hulth 1996; Ljungkvist 
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et al 2000). En grop med slagg (SHM 24570) har noterats vid brandstationen; 
keramiktillverkning och bronstrådshantering finns belagd från Matsgården och från 
Groaplan finns en troligen medeltida bronsgjutningsgrop (Hallgren 2001). Vidare har 
spridda bitar med slagg dykt upp vid ett antal undersökningar.  
 
Fynd har tillvaratagits vid yt- och metalldetektorkarteringar (fig. 15, 16). Möjligen kan 
man här också räkna in fynd som gjorts i anläggningar och i kulturlager där 
potentiella ugnar och smidesgropar ännu inte är undersökta.  I dessa fall är det 
mängden och koncentrationen av olika fyndtyper, samt deras relation till daterbara 
fynd, som avgör vilka tolkningar som kan göras.  
 

 
Fig. 15. Spridningen av funnen järnslagg i undersökningsområdet 

Även andra fynd tycks kunna kopplas ihop med hantverk. Det verkar som att fynden 
av vikter sammanfaller med hantverksytor. Samtliga tre vikter funna i anslutning till 
1996 års schakt gjordes på samma yta som aktivitetsytorna med smidesgropar. Likaså 
verkar det finnas korrelation mellan fynden av flinta och hantverksrelaterade fynd. 
Det är ett logiskt men samtidigt intressant samband som grovt sett kan säga något 
om andra ytor där flinta hittas i ploglagret.  
 
Sammanvägningen av dessa data leder till följande slutsatser. I Område B finns det i 
1996 års schakt ett delvis undersökt hantverkskomplex bestående av smidesgropar, 
gropar, grophus och härdar. Det kan mycket väl vara så att ytterligare en sådan yta 
tangerades vid undersökningen och smältor av ugnsfragment från undersökningen, 
samt metalldetektorfunna smältor av kopparlegering och bly antyder bronshantering. 
I Område C finns det minst två koncentrationer av slagg varav en mycket distinkt 
och en tydlig anhopning av bronssmältor som tyder på att det finns flera 
hantverkskomplex i detta område. Med utgångspunkt från daterbara fynd bedöms de 
i nuläget vara från vikingatid eller medeltid.  
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Fig. 16. Spridningen av smältor av kopparlegering och bly, samt andra 
hantverksrelaterade fynd. 

I västra delen av Område B i stötte Alström & Duczko på spår av smide, men också 
bronsgjutning och pärlhantverk även om själva verkstadsytorna inte låg i schakten. 
Likaså fanns smidesslagg bland ytkarteringsfynden i Område E. I område D finns 
också flera fynd av slagg och en härdliknande anläggning som innehöll tolv bitar 
smidesslagg. I samma område har bronssmältor hittats med metalldetektor. Som ett 
tillägg kan nämnas att två smidesgropar, slagg, keramiktillverkning och spår efter 
hantering av bronstråd hittades vid undersökningarna vid Matsgården (Ljungkvist et 
al 2000). 
 
Spåren efter metallhantverk i Gamla Uppsala har blivit allt tydligare. Aktiviteterna 
verkar inte vara knutna till enskilda eller särskilt utvalda gårdar utan tycks ha pågått i 
en huvudsakligen agrart präglad by. Det verkar snarare som att hantverksaktiviteterna 
har bedrivits mer eller mindre intensivt på ett stort antal gårdar. Gårdsstrukturen från 
1996 års undersökning påminner till viss del om regelrätta agrara gårdar, som på 
Helgö (Ljungkvist 1996, s. 59ff.). Det finns emellertid också tendenser till att 
hantverket bedrivits på tillfälligt bebodda ytor eller i utkanten av kungsgården, vilket 
verkar vara fallet med ytorna undersökta av Alström & Duczko (1996, fig. 33, 34). I 
det senare området verkar ytorna vara indelade i och avgränsas av diken (se vidare 
diskussion nedan). Hantverket sett i relation till bebyggelsens utbredning och 
karaktär i Gamla Uppsala, gör att det allt mer framträder en bild av en 
bebyggelsestruktur av avvikande karaktär. Allt fler fynd gör det relevant att börja 
diskutera i termer av urbana drag mellan perioden sen vendeltid och tidig medeltid.  
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Fyndmaterialet och statusindikationer 

Mängden fynd från metalldetektorkarteringen satta i relation till tidigare under-
sökningsresultat motiverar resonemang kring den sociala strukturen i området. Det 
kan vid en översiktlig genomgång av materialet konstateras att guldföremål och andra 
föremål som indikerar en högre elit saknas utanför kungsgårdsområdet (Ljungkvist 
2006, s. 38ff.). Utifrån vad vi vet om den rumsliga strukturen på platsen, faller detta 
väl in i tolkningsmallen. I den västra delen av Gamla Uppsala, dvs. kring, kyrkan, 
kungsgårdsplatåerna, Prästgården och Kungsgården, bör det rimligen finnas 
högstatusfynd utöver de kända gravfynden. Några har också dykt upp. Vid Disa-
gården, intill nuvarande Kungsgården, har man hittat ett fragment av ett tidig-
vendeltida ryggknappspänne av brons med guldinläggningar. Det är troligen det enda 
ryggknappspännet med dessa detaljer i Mälardalen. På Gotland finns det två exempel 
från Stånga i Kylver sn med motsvarande guldinläggningar och det är i båda fallen 
(SHM 13436:A5, 6; Nerman 1955) gravar med importfynd i form av elfenbensringar, 
kaurisnäckor, bronskärl och importerade pärlor. I Prästgården har båtgravar från 
vikingatid dykt upp (Nordahl 2001, s. 63). Härifrån finns också en liten, 
förhållandevis anonym brandgrav, grav 8, med ett intressant fynd. Graven innehöll 
ett fiskstjärtformigt hänge från tidig vendeltid. Utmärkande är att det till skillnad från 
alla andra fynd är gjort silver. Det är med andra ord ytterligare en liten indikation på 
en generellt högre kvalité på föremålen i anslutning till kungsgårdsområdet. Sist men 
inte minst hittades statusindikerande men ännu opublicerade fynd vid under-
sökningarna av södra kungsgårdsplatån. 
 
En del av de smycken och vapen som tillvaratogs vid metalldetektorkarteringen är av 
förhållandevis hög kvalitet. Man kan särskilt peka på gravfältet vid brandstationen 
där såväl undersökta gravar som metalldetektorfynd antyder att vissa personer 
begravts med fullständiga dräktuppsättningar och vapengravar. Kanske kan man dra 
paralleller till Helgö. Där antyder materialet från både gårdar och gravar att närvaron 
av en högre elit på den centrala gården har påverkat den materiella kulturen för 
befolkningen på öns övriga gårdar. På Helgö finns det en svårmätbar men distinkt 
indikation på att innehållet i gravarna och bebyggelsen på dessa platser är en 
reflektion av platsens dignitet (Sander 1997; Ljungkvist 2006, s. 62). I gravarna på 
Birka finns det en till synes frekvent och stor mängd importföremål i form av glas, 
importerad keramik och exotiska föremål etc. Detta gäller särskilt kammargravarna. 
Motsvarande mängder importvaror verkar inte var lika vanliga om man i sin helhet 
betraktar t.ex. båt- och skelettgravar i Vendel, Valsgärde, Tuna i Alsike och Tuna i 
Badelunda (jfr. Arbman 1940 med Stolpe & Arne 1912; Arne 1934; Nylén & 
Schönbäck 1994; Seiler 2001; Schönbäck & Thunmark-Nylén 2002). Mängden 
importvaror i kombination med de förhållandevis vanliga skelettgravarna på Birka är 
ett tecken på att det finns drag av utpräglade lokala kulturer på vissa platser i 
Mälardalen. En samverkan av aristokratisk närvaro, handel/utbyte och 
centralplats/samlingsplatsfunktion, har gett vissa eller alla av invånarna en speciell 
position eller speciella vanor. De har blivit del i en mikrokultur i det agrara 
landskapet, på sätt och vis föregångare till medeltidens borgare/stadsbor.  
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Den övergripande bebyggelsestrukturen 

Kunskapen och förståelsen av järnålderns och medeltidens Gamla Uppsala är en 
process som sakta rör sig framåt i takt med att nya undersökningar utförs. Nya 
pusselbitar faller även på plats i samband med bearbetningar av äldre material.  
 
Med utgångspunkt i tidigare undersökningar och resultaten från de karteringar som 
detta arbete kretsar kring, presenteras här det senaste kunskapsläget om dels 
kungsgårdsområdet, dels den östra delen av Gamla Uppsalas bebyggelse. Dessutom 
berörs den övergripande gravfältsbilden. En översikt över kunskapsläget kring 
kyrkan och lämningarna kring denna har senast presenterats av Göthberg (2008).  

Kungsgården 
De centrala och fortfarande mest synliga av lämningarna i kungsgårdsområdet är de 
två husgrundsplatåerna (Nordahl 1989, 1993; Hedlund 1993). Dessa är sannolikt 
delvis använda samtidigt men det faktum att platåerna är uppbyggda av olika material 
och att södra platån sannolikt är byggd i flera faser, talar för ett antal 
ombyggnadsfaser för området (Lindqvist 1936, s. 83f; Hedlund 1993). Flera 
undersökningar i och omkring kyrkan och i bebyggelselämningarna under vägen (se 
Område B ovan) visar att området är utnyttjat redan under romersk järnålder, kanske 
ännu tidigare (Alström & Duczko 1996; Göthberg 2008, s. 73ff.).  
 
Den kanske viktigaste frågan är emellertid när den bebyggelse vi kallar Gamla 
Uppsala Kungsgård tar form, dvs. när en högre elit etablerar sig på platsen. De 
främsta ledtrådarna i nuläget kommer från bebyggelselämningarna där flera visar på 
en monumentalisering av området. Av de två synliga husplatåerna dateras Södra 
platåns yngsta hus till mellan andra hälften av 600-talet och eventuellt in i 800-tal 
(Hedlund 1993; Ljungkvist 2000, s. 151). Tyngdpunkten ligger i 700-talet vilket 
betyder att byggnaden är minst en till två generationer yngre än Väst- och Östhögen. 
Under huset finns det emellertid fler kulturlagerhorisonter som pekar på äldre 
aktiviteter (Hedlund 1993). Det finns med andra ord indikationer på att kungsgården 
haft en föregångare, kanske redan under folkvandringstid, kanske något senare. För 
att föra en kvalificerad diskussion behövs det insatser som ger bättre data. Detta 
gäller både Södra platån som är delundersökt och Norra platån vars datering inte är 
fastställd och naturligtvis de omgivande ytorna, som utifrån erfarenheter från t.ex. 
Helgö och Tissö, utgjort mer än 90% av den egentliga gården.  
 
Ett annat tecken på monumentalisering utgörs av den stenlagda vägen. Den relativa 
stratigrafin visar att den är yngre än boplatslämningarna från yngre romersk järnålder 
till folkvandringstid. Utgrävarna daterade utifrån fynd och 14C-prover byggnationen 
av vägen till sent 500- eller tidigt 600-tal. Det skulle i så fall betyda att vägen är 
samtida med Öst- och Västhögen (Ljungkvist 2005, 2008). Dessutom är den troligen 
äldre än det undersökta huset på Södra platån.  
 
De påförda lerlager och anlagda diken som ligger intill vägens södra sida har 
dateringar med en tyngdpunkt i 700- och 800-talet. De är m.a.o. delvis samtida med 
huset på Södra platån. Lerlagren är intressanta ur minst två aspekter. Dikena i 
området tyder på att det finns en strukturerad indelning av ytor inom kungsgården. 
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Det ligger nära till hands att tänka på parcellindelningen av 700-talets Ribe. Intressant 
är också fynden av pärltillverkningsavfall. Ett degelfragment, slagg, smältor, vikter 
och klippta mynt är ytterligare starka argument för att såväl smide som bronsgjutning 
och pärltillverkning bedrivits i anslutning till kungsgården. Det finns kort sagt mycket 
kvar att utreda gällande kungsgårdens struktur.  
 
Spåren efter aktiviteter från 800-talet och senare har varit förhållandevis få om man 
utgår ifrån dateringarna från det undersökta platåhuset och utgrävningarna i åkern 
norr om kungsgården. Metalldetektorkarteringen har emellertid genererat flera fynd 
från tidig vikingatid och även medeltid som kompletterar tidigare gjorda fynd. De 
vikingatida aktiviteterna i detta område blir allt tydligare även om det södra 
platåhuset i sig inte verkar användas långt in i vikingatid. 

Bebyggelsen nordost om Kungsgården 
Metalldetektorkarteringarna har främst bidragit till att kunskap om lämningar utanför 
kungsgårdsområdet. I kombination med sammanställningen av utgrävningsresultat 
(se Område B ovan), framträder det som allt tydligare att ett område med få 
bebyggelselämningar ligger mellan kungsgården och det omfattande bebyggelse-
området i östra Område B och Område C (se fig. 14). I det senare området finns det 
av allt att döma bebyggelse från folkvandringstid, troligen tidigare och fram till 
medeltiden. Likt kungsgårdsområdet har vi belägg för bebyggelsekontinuitet men 
saknar kunskap om strukturella processer. Det har ovan flera gånger framhållits spår 
efter metallhantverk i området.  
 
Någonting som noterades vid 1996 års undersökning var grunda diken som dels 
överlagrades av kulturlager dels av anläggningar (Ljungkvist & Hulth 2000, fig. 7). 
Vidare påträffades två parallella stenpackningar som efter 2003 års undersökning 
med allt större tydlighet verkar vara stenlagda gator (Lindkvist 2005, fig. 5). Den ena 
överlagrar ett vikingatida hus som innehöll flera kronologiskt samlade fynd från ca 
875-950 e.Kr. Dikena och de stenlagda gatorna (se fig. 17) tyder på att det finns ett 
visst mått av planerad struktur i detta område, vilket spontant leder tankarna till 
reglerade tomtstrukturer. Ingen av konstruktionerna är ännu närmare daterade. 
Eftersom dikena är överlagrade av kulturlager respektive anläggningar, tillhör de 
dock inte den yngsta bebyggelsefasen i området. Stenpackningarna ligger parallellt 
med dikena och verkar därmed ingå i samma planerade struktur. Däremot vet vi att 
en av dem dateras till tidigast slutet av 900-talet då det överlagrar Hus 1. Vi vet inte 
hur dikena och de stenlagda gatorna förhåller sig till eventuella gårdar eftersom inga 
hus eller anläggningar ännu knutits till dem. Ytorna som grävts ut är dock 
fortfarande förhållandevis små. 
 
Det finns det flera tecken på regleringar av Gamla Uppsalas bebyggelse under olika 
delar av yngre järnålder och kanske även tidig medeltid. Intressant nog verkar 
strukturella drag av detta slag inte uppträda i vanlig agrar bebyggelse i Mälardalen. 
Om man vidare lägger till hantverksspåren som iakttagits i Område B och C, öppnar 
det för frågan om inte delar av Gamla Uppsalas vikingatida bebyggelse haft en 
tomtliknande struktur. 
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Fig. 17. Utvalda konstruktioner funna vid 1996 och 2002 års undersökningar i östra 
Område B.  

Om det finns en antydan till tomtindelning ute i åkermarken är det något som 
rimligen uppstått efter det att en bebyggelse etableras i området under 
folkvandringstid eller ännu tidigare. De tidigaste beläggen för tomtindelningar i 
Skandinavien är från 700-talet och platser som Ribe och Birka. I fallet Gamla 
Uppsala är problematiken speciell med tanke på den långa bebyggelsekontinuiteten. 
Ser man till 1996 års undersökta ytor (fig. 17) sträcker sig dateringarna från 
folkvandringstid till medeltid. Om det skett en reglering, har den utförts på ytor som 
varit bebyggda långt före den tid då reglerad bebyggelse av detta slag finns belagd i 
dessa delar av Skandinavien. Det är med andra ord högst nödvändigt att undersöka 
bebyggelsen närmare i framtiden. 
 
Urbaniseringsprocess eller inte så framstår Gamla Uppsala allt mer som en 
’productive site’ med antydningar till tomtregleringar. Om man utgår ifrån de sju 
kategorier på bebyggelse som Lars Jørgensen (2003) ställt upp utifrån 
bebyggelsestrukturella och ekonomiska kriterier i Danmark (fig. 18), så faller Gamla 
Uppsala definitivt in i den första kategorin Aristocratic sites med paralleller till Lejre, 
Gudme och Tissø. Mellan de danska exemplen finns det en rad skillnader liksom 
mellan motsvarande platser i Mälardalen (Ljungkvist 2006, s. 49). Vad gäller Gamla 
Uppsala kan vi konstatera att platsen rymmer en stor central gård, av allt att döma 
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kungsgård, likt motsvarigheter i t.ex. Fornsigtuna och Adelsö. Men till skillnad från 
nyss nämnda exempel finns det därtill en omfattande intilliggande bebyggelse där 
hantverket spelar en stor roll under i synnerhet vendel- och vikingatid; kanske även 
delar av medeltiden. Gamla Uppsala utmärker sig även genom att vara 
ärkebiskopssäte under tidig medeltid.  
 
 

1. Aristocratic sites with an unusually high density of buildings and evidence for extensive 
resource consumption in the form of many metals finds. 

2. Early towns/emporia from the eighth century and onwards. 
3. Landing/trading places with trading and crafts activities. 
4. Specialist production sites. 
5. More ordinary settlements with a presumed agrarian basic economy but with a clear 

element of craft activities. 
6. Ordinary farms and villages exclusively with crop and animal farming as the main 

occupation. 
7. Fortified sites with a defensive character (refuge forts) or with a definite garrison 

character. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18. Gruppindelning av danska boplatser från yngre järnålder enligt Jørgensen (2003, 
s. 175f.). 

Slutord 

Olika personer har vid skilda tillfällen påpekat att förståelsen av det forntida Gamla 
Uppsala är ett långsiktigt och komplicerat företag. Resultaten från denna 
undersökning har mycket gemensamt med vad särskilt undertecknad och även andra 
skrivit tidigare. Mycket är upprepningar men samtidigt är det tydligt att en reell 
kunskapstillväxt uppstår när fältkartering kombineras med sammanställningar av 
tidigare undersökningar. Det genererar nya tolkningar och en bättre såväl antikvarisk 
som forskningsmässig förståelse av platsen. 
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Bilaga. 1. Fyndlista 
 
Förklaring till förkortningar 
ATA- Antikvarisk Topografiska Arkivet (RAÄ). 
Cu-leg- kopparlegering.  
Fid – Fyndidentitet för registrerat föremål i SHMs samlingar. 
Fvt- folkvandringstid. 
GBA- Gun-Britt Aagård (Aagård 1984). 
H-N . Karen Høilund-Nielsen (Høilund-Nielsen 1987). 
Jäå- järnålder.  
Jäå-Met- järnålder till medeltid. 
Met- medeltid. 
Nyt- nyare tid. 
SHM – Statens Historiska Museum (Inventarienummer) 
SK- Iben Skibsted Klæsøe (Skibsted Klæsøe 1999). 
Odef- odefinierbar föremålskategori eller datering. 
Vet- vendeltid. 
Vit- vikingatid. 
Yjäå-Met- yngre järnålder till medeltid. 
Yjäå- yngre järnålder (vendeltid, vikingatid). 
Yrom-fvt- yngre romersk järnålder till folkvandringstid. 
 
 
FYNDNR MATERIAL OBJEKT VIKT KATEGORI DATERING KOMMENTAR 

1 Cu-leg Vikt  Hushåll/bopl Vit   

2 Cu-leg Beslag  Smycke/vapen Odef   

3 Cu-leg Sölja  Smycke/vapen Jäå-Met   

4 Cu-leg Vikt  Hushåll/bopl Vit   

5 Cu-leg Likarmat spänne  Smycke/vapen Vit   

6 Cu-leg Vikt  Hushåll/bopl Vit   

7 Cu-leg Likarmat spänne  Smycke/vapen Vit   

8 Cu-leg Bältebeslag  Smycke/vapen Vit   

9 Cu-leg Likarmat spänne  Smycke/vapen Vet   

10 Cu-leg Armring  Smycke/vapen Vet . 

11 Cu-leg Föremål  Odef Odef   

12 Cu-leg Holk, 
antropomorft 

 Smycke/vapen Yjäå-Met   

13 Silver Fingerring  Smycke/vapen Vit   

14 Cu-leg Spännenål  Smycke/vapen Yjäå Till ringnål? 

15 Cu-leg Skålla  Odef Odef   

16 Cu-leg Spännenål  Smycke/vapen Yjäå   

17 Cu-leg Beslag  Smycke/vapen Vet Förgyllt beslag 
med stil II.  

18 Vitmetall Beslag  Odef Odef   

19 Silver Mynt  Mynt Vit   

20 Cu-leg Smälta  Hantverk Odef   

21 Cu-leg Beslag  Smycke/vapen Yjäå   

 



22 Cu-leg Smälta  Hantverk Odef Skålla från degel. 

23 Cu-leg, järn Knapp  Smycke/vapen Odef   

24 Cu-leg Agraffknapp  Smycke/vapen Fvt Kraftigt 
korroderad. 

25 Cu-leg Föremål  Odef Odef   

26 Cu-leg Beslag  Smycke/vapen Met parallell SHM 
18011, Fid: 
436571. 

27 Cu-leg Vikt  Hushåll/bopl Vit Inventarienummer
. 

28 Cu-leg Knapp  Smycke/vapen Yjäå Undernummer. 

50 Cu-leg Knapp 3,0 Odefinierat Nyt Land. 

51 Cu-leg Klipp 0,9 Hantverk Odef Smal avklippt bit. 

52 Bly Musköt/pistolkula 14,0 Odef 1600-1700-t   

54 Järnslagg Smidesslagg 62,4 Hantverk Odef   

55 Cu-leg Likarmat spänne 27,5 Smycke/vapen Vit SK Typ 4, GBA 
typ IV A:1. 

56 Cu-leg Beslag 5,6 Smycke/vapen Yjäå Beslag till kniv. 

57 Cu-leg Skålla 1,4 Odef Jäå   

58 Cu-leg Nit 2,6 Odef Odef   

59 Järn Mejsel? 5,0 Hantverk Odef   

60 Cu-leg Beslag 2,2 Smycke/vapen Met Ornerat. 

61 Bränd lera Vävtyngd/sländtris
sa 

72,3 Hushåll/bopl Jäå   

62 Cu-leg Knapp 2,4 Odef Nyt   

63 Cu-leg Bleck 2,5 Hantverk Odef   

64 Cu-leg Knapp 4,4 Odef Nyt   

65 Järn Kniv 10,4 Hushåll/bopl Odef   

66 Metall "Tacka" 630,9 Hantverk Odef   

67 Järnslagg Smidesslagg 272,8 Hantverk Odet Bottenskålla. 

68 Cu-leg Sölja 5,5 Smycke/vapen Met-Nyt Ramfragment. 

69 Järnslagg Slagg 17,2 Hantverk Odef   

70 Järnslagg Smidesslagg 112,8 Hantverk Odef   

71 Keramik Trefotsgryta 88,6 Hushåll/bopl Nyt   

72 Cu-leg Luskam 72,3 Hushåll/bopl Met-Nyt   

73 Cu-leg Knapp 4,0 Odef Nyt   

74 Cu-leg Beslag 1,0 Smycke/vapen Met?   

75 Järn Spets 5,0 Odef Odef Pilspets med 
tånge? 

76 Järn Sölja 21,3 Odef Odef   

77 Cu-leg Smälta 2,9 Hantverk Odef   

78 Cu-leg Sölja 4,8 Smycke/vapen Met   

79 Cu-leg Beslag 2,9 Smycke/vapen Met Pilformat. 

80 Cu-leg Skålla 2,2 Odef Odef   

81 Järn Beslag 86,4 Hushåll/bopl Odef   

82 Cu-leg Beslag 18,8 Odef Odef   

84 Cu-leg Skivformat, 
fragment 

20,7 Odef Odef   

85 Cu-leg Platt fragment 17,8 Hantverk Odef   

87 Järnslagg Smidesslagg 120,3 Hantverk Odef Bottenskålla, del 
av. 

88 Cu-leg Bleck 2,1 Hantverk Odef   

 



89 Silver Ring 1,1 Smycke/vapen Met-Nyt Med fattning för 
nit. 

90 Cu-leg Bleck 0,8 Hantverk Odef Klipp. 

91 Cu-leg Beslag 4,9 Odef Jäå-Met Avbrutet med 
ornamentik. 

92 Cu-leg Bleck 6,4 Odef Odef   

94 Cu-leg Likarmat spänne 7,8 Smycke/vapen Vit Krona till SK Typ 
4, GBA typ I. 

95 Järn Handtag? 20,5 Odef Odef   

96 Keramik Keramik 7,4 Hushåll/bopl Jäå   

97 Keramik Keramik 3,5 Hushåll/bopl Jäå   

98 Bly Ampull? 56,1 Odef Nyt Dekorerad. 

99 Cu-leg Beslag 4,1 Odef Odef   

100 Cu-leg Halsring? 3,1 Smycke/vapen Jäå Import? Baltisk? 

101 Cu-leg Beslag 3,8 Hushåll/bopl Yjäå-Met Skrinbeslag? 

102 Järnslagg Smidesslagg 31,7 Hantverk Odef   

103 Koppar Mynt 6,8 Mynt 1600-t Mycket korrosion. 

104 Cu-leg Ten 3,5 Hantverk Odef   

105 Sten Löpare? 818,7 Hushåll/bopl Jäå   

106 Cu-leg Bleck 3,0 Odef Nyt   

107 Cu-leg Beslag/Hyska 2,2 Smycke/vapen Fvt   

108 Cu-leg Sölja 8,6 Odef Met-Nyt   

109 Cu-leg Knapp 2,7 Odef Nyt   

110 Cu-leg Beslag 3,7 Smycke/vapen Vet? Kvadratiskt med 
punktornering. 

111 Cu-leg Armring 0,7 Smycke/vapen Vet Fragment av typ 
H-N typ Q2C. 

112 Silver Mynt 3,2 Mynt 1600-t   

113 Cu-leg Bleck 0,2 Hantverk Odef   

114 Koppar Mynt 13,9 Mynt 1700-t   

115 Bly? Kula 5,8 Odef Odef   

116 Bly Smälta? 70,2 Hantverk Odef   

117 Cu-leg Bleck 2,0 Smycke/vapen Odef 2 stycken. 

121 Cu-leg Gångjärnsbeslag 10,1 Hushåll/bopl Met-Nyt   

122 Cu-leg? Plåt 6,4 Hantverk Odef Minst 1 nithål. 

123 Cu-leg Bleck 1,6 Hantverk Odef   

124 Cu-leg Beslag, ornerat 2,1 Hushåll/bopl Odef   

125 Cu-leg Vikt 42,2 Odef Met-Nyt   

126 Koppar Mynt 5,6 Mynt 1800-t   

127 Cu-leg Smälta 32,5 Hantverk Odef Utsmält ovansida, 
skålad undersida. 

128 Koppar Mynt 2,8 Mynt 1800-t   

129 Cu-leg Ten 1,8 Odef Odef   

130 Cu-leg Knapp 5,5 Smycke/vapen Vet-Met   

131 Cu-leg Gjuthuvud 12,6 Hantverk Odef Med symmetriskt 
hål. 

132 Cu-leg Nitat smycke? 5,1 Hantverk Odef Sönderskuret. 

133 Cu-leg Knapp 2,2 Odef Nyt   

134 Cu-leg Bleck 1,8 Hantverk Odef Linjeornerat. 

136 Cu-leg Sölja 3,3 Smycke/vapen Met Blomqvist 1947. 

137 Bly Beslag? 16,6 Odef Met-Nyt   

 



139 Cu-leg Beslag 5,7 Smycke/vapen Vet Djurornamentik 
stil II (C). 

140 Cu-leg Smälta 2,8 Hantverk Odef   

141 Bly Muskötkula 10,1 Odef Nyt   

142 Järnslagg Smidesslagg 117,8 Hantverk Odef   

143 Koppar Mynt 8,0 Mynt 1800-t   

144 Cu-leg Bleck 0,6 Hantverk Odef Klipp. 

201 Cu-leg Smälta 4,6 Hantverk Odef   

202 Cu-leg Knapp 3,2 Odef Nyt   

203 Koppar Mynt 4,1 Mynt 1800-t 1/3 skilling banco. 

205 Cu-leg Knapp 2,4 Odef Nyt   

206 Koppar Mynt 3,9 Mynt 1600-1700-t   

207 Cu-leg Knapp 3,2 Odef Nyt   

209 Bly Beslag 3,2 Smycke/vapen Met-Nyt Med dekor. 

210 Koppar Mynt 2,0 Mynt Nyt? Hårt slitet. 

211 Cu-leg Smälta 4,6 Hantverk Odef   

212 Silver? Mynt 1,1 Mynt 1600-t   

213 Cu-leg Platta 6,2 Odef Odef Spår av ornering. 

214 Cu-leg Sölja 6,4 Smycke/vapen Met-Nyt   

215 Cu-leg Sprundspänne 9,8 Smycke/vapen Vit   

218 Järn Svärdshjalt 53,7 Smycke/vapen Vit Överhjalt, typ H-
variant. 

219 Cu-leg Ringnål 25,5 Smycke/vapen Vit   

220 Cu-leg Likarmat spänne 3,9 Smycke/vapen Vit GBA Typ III. 

222 Cu-leg Likarmat spänne 5,9 Smycke/vapen Vit GBA Typ I. 

224 Bly Muskötkula 8,6 Odef Nyt   

225 Cu-leg Beslag 2,2 Hantverk Odef   

226 Cu-leg Spännbuckla 12,4 Smycke/vapen Vit   

227 Silver Smälta 6,8 Hantverk Odef   

228 Cu-leg Spännbuckla 3,0 Smycke/vapen Vit   

228 Koppar Mynt 1,7 Mynt 1800-t   

235 Cu-leg Sölja 6,4 Odef Nyt   

236 Cu-leg Bleck 15,4 Hantverk Odef Troligen del av 
kittel. 

239 Slagg Slagg 15,1 Hantverk Odef   

240 Järn Kil 31,6 Hantverk Odef   

241 Cu-leg Bleck/smälta 6,5 Hantverk Odef   

243 Järn Nit 17,5 Hushåll/bopl Yjäå-Met   

244 Koppar Mynt eller knapp 3,0 Hushåll/bopl Nyt   

246 Cu-leg Bleck/beslag 2,3 Odef Odef   

247 Cu-leg? Smälta 27,8 Hantverk Odef   

249 Cu-leg Bleck 0,7 Hantverk Odef   

250 Koppar Mynt 1,7 Mynt Odef Troligen 1800-tal, 
mycket korrosion. 

251 Cu-leg Bleck 0,5 Hantverk Odef   

252 Koppar Mynt? 1,9 Mynt 1800-t   

253 Cu-leg Sölja 4,0 Smycke/vapen Odef   

254 Cu-leg Smälta 6,7 Hantverk Odef   

255 Koppar Mynt 3,8 Mynt 1800-t   

 



256 Cu-leg Sölja 3,0 Hushåll/bopl Nyt Historisk tid 

257 Cu-leg Sölja 4,1 Hushåll/bopl Met-Nyt   

258 Cu-leg Smälta 24,7 Hantverk Odef   

259 Cu-leg Klipp 0,7 Hantverk Odef Nithål 

260 Cu-leg Sked 7,2 Odef Nyt Försilvrad/förtenn
ad ornering. 

261 Cu-leg Sölja 10,0 Smycke/vapen Fvt   

262 Cu-leg Mynt 4,3 Mynt Odef   

263 Cu-leg Bleck 2,4 Hantverk Odef Med nit. 

264 Koppar Mynt 4,5 Odef 1600-1700-t   

265 Cu-leg Luskam 12,4 Hushåll/bopl Nyt   

266 Koppar Mynt 3,9 Mynt 1900-t   

267 Cu-leg Bleck 3,7 Hantverk Odef Omvikt med nitar. 

268 Cu-leg Del av större 
föremål 

32,6 Odef Odef   

269 Cu-leg Beslag 2,5 Smycke/vapen Met-Nyt Historisk tid, 
stansat. 

270 Cu-leg Beslag 1,1 Hantverk Odef   

271 Silver Mynt 1,3 Mynt 1800-t Mycket 
korroderad. 

272 Cu-leg Smälta 11,4 Hantverk Odef Kärl? 

273 Cu-leg Bleck 12,8 Hantverk Odef Till kittel? 

274 Koppar Mynt 3,1 Mynt Odef   

275 Cu-leg Bleck 1,2 Hantverk Odef   

276 Cu-leg, zink? Beslag 23,5 Smycke/vapen Nyt Ornering, rokoko?  

277 Cu-leg Bleck 13,3 Odef Odef   

278 Silver? Bleck 0,5 Odef Odef   

279 Cu-leg Beslag 16,6 Odef Odef   

280 Koppar Mynt 3,3 Mynt 1800-t   

281 Cu-leg Beslag 4,3 Odef Nyt Maskingjort, 1900-
tal. 

282 Cu-leg Knapp 2,3 Odef Nyt   

283 Cu-leg Bleck 2,0 Hantverk Odef Kärlfragment? 

284 Cu-leg Sölja 12,5 Smycke/vapen Met   

285 Cu-leg Beslag 0,7 Odef Nyt   

286 Cu-leg Beslag 4,8 Smycke/vapen Vit-Met Runt, ornerat med 
Cu-legnit 

288 Cu-leg Knapp 3,9 Odef Nyt   

289 Koppar Mynt 4,4 Mynt 1600-1800-t Mycket 
korroderad. 

290 Cu-leg Bleck 3,6 Hantverk Odef   

291 Cu-leg Bleck 1,9 Hantverk Odef   

292 Järn, Cu-leg Knivskaft 14,0 Hushåll/bopl Met Ornerat. 

293 Cu-leg Bleck 1,7 Hantverk Odef   

294 Järn Beslag 58,0 Hushåll/bopl Odef   

295 Cu-leg Spänne 8,1 Smycke/vapen Yjäå-Met Litet, format som 
en skålla. 

296 Cu-leg Knapp 3,4 Odef Nyt   

297 Cu-leg Spännbuckla 10,1 Smycke/vapen Vit Typ P55. 

299 Cu-leg Smälta 11,9 Hantverk Odef   

300 Bly Smälta 51,1 Hantverk Odef   

 



301 Cu-leg Smälta 6,8 Hantverk Odef   

302 Cu-leg Smälta 42,2 Hantverk Odef   

303 Cu-leg Smälta 8,0 Hantverk Odef   

304 Cu-leg Smälta 0,4 Hantverk Odef   

305 Cu-leg? Beslag 2,6 Odef Odef   

306 Flinta Eldslagningsflinta 1,2 Flinta Odef   

307 Cu-leg Skedskaft 5,0 Hushåll/bopl Nyt   

308 Cu-leg Krona till spänne 9,2 Smycke/vapen Vit Krona till P52 eller 
likarmat spänne. 

309 Koppar Mynt 8,5 Mynt 1600-t   

310 Järn Hyvelblad 10,3 Hantverk Yjäå-Met   

311 Cu-leg Beslag med nitar 4,8 Smycke/vapen Yjäå    

312 Järn Pryl? 5,0 Hantverk Jäå   

313 Cu-leg Skedskaft 2,6 Hushåll/bopl Nyt   

314 ?? Skedskaft 3,3 Hushåll/bopl Nyt   

315 Järn Bultlåsfjäder 22,6 Hushåll/bopl Yjäå-Met   

316 Flinta Eldslagningsflinta 11,9 Flinta Odef   

317 Koppar Mynt 6,5 Mynt 1800-t   

318 Cu-leg Ten 2,8 Hantverk Odef   

319 Bleck Klipp 0,6 Hantverk Odef   

320 Skiffer Bryne 4,3 Hushåll/bopl Odef   

321 Cu-leg Knapp? 1,0 Smycke/vapen Nyt   

322 Järn Föremål 18,4 Hantverk Odef   

323 Cu-leg Smälta/Föremål 4,8 Hantverk Yjäå Troligen smält 
hänge. 

324 Järn Nit 7,4 Hushåll/bopl Yjäå-Met   

326 Cu-leg Bleck med nit 4,6 Hantverk Odef   

327 Bly? Plomb 6,3 Hantverk Odef   

328 Järn Nit 7,9 Hushåll/bopl Yjäå-Met   

329 Järnslagg Slagg 3,4 Hantverk Odef   

330 Järn Nit 20,1 Hushåll/bopl Yjäå-Met   

331 Cu-leg Spänne 5,7 Smycke/vapen Nyt   

332 Cu-leg Bleck 5,5 Hantverk Odef   

333 Järn Mejsel 8,6 Hantverk Yjäå-Met   

334 Järn Kniv 25,5 Hantverk Odef   

335 Järnslagg Smidesslagg 35,7 Hantverk Odef   

336 Cu-leg Bleck 0,9 Hantverk Odef   

337 Koppar Mynt 13,4 Mynt 1600-t   

338 Cu-leg Smälta 22,9 Hantverk Odef   

339 Cu-leg Ringsölja 2,1 Smycke/vapen Jäå-Met   

340 Järnslagg Smidesslagg 61,2 Hantverk Odef   

342 Järnslagg Smidesslagg 65,8 Hantverk Odef   

343 Cu-leg Figurhuvud  9,8 Smycke/vapen Vit   

344 Cu-leg Ten 7,7 Hantverk Odef   

345 Cu-leg Bleck 1,3 Hantverk Odef   

346 Cu-leg Ten 2,1 Hantverk Odef   

347 Cu-leg Beslag med Cu-
legnit 

2,2 Smycke/vapen Vit   

 



348 Cu-leg Beslag 8,1 Hushåll/bopl Nyt   

349 Järn Nit 9,6 Hushåll/bopl Yjäå-Met   

350 Cu-leg Fingerborg 2,2 Hushåll/bopl Met-Nyt   

351 Cu-leg Ten 2,7 Hantverk Odef   

352 Cu-leg Kärl 7,7 Hantverk Odef Sönderklippt kärl 
okänd typ. 

353 Järn Nit 7,3 Hushåll/bopl Yjäå-Met   

354 Bly Plomb 4,2 Hushåll/bopl 1700-t   

355 Cu-leg Ögla med nitplatta 0,9 Smycke/vapen Odef   

356 Tenn Kula 20,0 Hushåll/bopl Nyt Samiskt. 

357 Cu-leg Fingerring 3,9 Smycke/vapen Nyt   

358 Silver Mynt 0,8 Smycke/vapen Vit   

359 Cu-leg Knapp 2,1 Smycke/vapen Met-Nyt   

360 Cu-leg Sölja/beslag 3,7 Smycke/vapen Met-Nyt   

361 Silver Mynt 1,2 Hushåll/bopl Vit   

362 Keramik Keramik 0,6 Hushåll/bopl Jäå   

363 Tenn eller? Platta 1,6 Smycke/vapen Odef Emaljerat. 

368 Cu-leg? Smälta 10,7 Hantverk Odef   

369 Bly Kula 4,2 Odef Nyt   

372 Cu-leg Beslag m 
liljemönster 

1,0 Hushåll/bopl Met   

373 Bly? Ten 6,3 Odef Odef   

376 Järnslagg Smidesslagg 3,6 Hantverk Odef   

377 Cu-leg Handtag 10,2 Hushåll/bopl Nyt   

378 Silver/tenn Platta 25,5 Hantverk Odef   

379 Cu-leg Sölja 6,5 Smycke/vapen Met-Nyt   

380 Cu-leg Bleck 0,3 Hantverk Odef Med nithål. 

381 Cu-leg, järn Viktlod 12,3 Hushåll/bopl Vit   

382 Bly Rör 19,3 Odef Odef Koniskt, avbrutet 
bägge ändar. 

383 Bly Barr 17,3 Hantverk Odef   

384 Cu-leg Smälta 3,5 Hantverk Odef   

385 Cu-leg Hänge 3,9 Smycke/Vapen Yrom-fvt   

386 Silver Mynt 1,0 Mynt 1500-t   

387 Cu-leg Bleck 2,2 Hantverk Odef   

388 Cu-leg Bleck 1,7 Hantverk Odef   

389 Cu-leg Bleck 2,9 Hantverk Odef   

390 Cu-leg Bleck 4,1 Hantverk Odef   

391 Koppar Mynt 4,7 Mynt 1700-t   

392 Koppar Mynt 3,5 Mynt 1600-1700-t   

393 Cu-leg Bleck 0,6 Hantverk Odef   

394 Bly Ten 10,5 Hantverk Odef   

395 Bly Smälta 1392,
9 

Hantverk Odef   

 

 



 



Bilaga. 2. Myntbestämningar 
Utförda av Monica Golabiewski Lannby och Gert Rispling, KMK. 
 
Up. Gamla Uppsala. Fornl. 285. År 2002. KMK 711-2-2009. 
Nr Fnr Vikt Land Myntutgivare Period Myntort Valör Årtal Beskrivning / 

Metall 
Referens Präglad ca Anmärkning 

1 21
2 

1,09 Sverige Johan III 1568-1592 Stockholm ½ öre 1587 Silver     Frgm 

2 38
6 

0,95 " " " " ½ öre 1590 "     Perforerad 

3 30
9 

8,52 " Kristina 1632-1654 Nyköping/Säter 1/4 öre 1635? Koppar       

4 10
3 

6,82 " Karl XI 1660-1697 Avesta 1/6 öre sm 1676 "       

5 11
2 

3,24 " Karl XII 1697-1718 Stockholm 5 öre sm 1691 Silver       

6 26
4 

4,54 " " " Avesta 1/6 öre sm 1708 Koppar       

7 26
2 

4,32 " Ulrika 
Eleonora 

1719-1720 Stockholm 1 öre km 1720 "     Böjt 

8 11
4 

13,9
0 

" Fredrik I 1720-1751 Avesta 1 öre sm 1739 "       

9 33
7 

13,4
3 

" " " " 1 öre sm 1744 "       

10 28
9 

4,37 " " " Stockholm 1 öre km 1720 Koppar     På nödmynt 

11 23
7 

4,12 " " " " 1 öre km 1720? "       

12 23
4 

4,00 " " " " 1 öre km 1724 "       

13 39
1 

4,68 " " " " 1 öre km   "   1720-1726   

14 20
6 

3,89 " Ulrika 
Eleonora 
/Fredrik I 

1719-1751 " 1 öre km   "   1719-1750   

15 31
7 

6,53 " Gustav IV 
Adolf 

1792-1809 Avesta 1/4 skilling 1803 "       

16 28
0 

3,33 " " " " 1/4 skilling   "   1802-1808   



17 25
2 

1,92 " " " " 1/12 skilling 1805 "       

18 14
3 

8,05 " Karl XIV 
Johan 

1818-1844 " ½ skilling 1829 "       

19 39
2 

3,54 " " " " 1/4 skilling 1825 "     Böjt 

20 20
3 

4,05 " "   " 1/3 skilling 
banko 

1837 "       

21 12
8 

2,76 " Oscar I 1844-1859 Stockholm 1 öre 1858 "       

22 12
6 

5,62 " Karl XV 1859-1872 " 2 öre 1863 "       

23 27
1 

1,26 " Oscar II 1872-1907 " 10 öre 1874 Silver       

24 25
5 

3,82 " " " " 2 öre 1890 Koppar       

25 22
8 

1,73 " " " " 1 öre 1885 "       

26 22
9 

1,77 " " " " 1 öre 1905 "       

27 25
0 

1,72 " " " " 1 öre   "   1874-1907   

28 26
6 

3,88 " Gustav V 1907-1950 " 2 öre 1920 "       

29 21
0 

1,97 Okänt Okänd   Okänd Okänd Okänt Koppar       

30 35
8 

0,83 Abbasidis
ka 
dynastin 

al-Mahdi 775-785 al-
Muhammadiyya 

Dirham   Silver Lowick 
1641-1647 

  1/3 frgm, böjt 

31 36
1 

1,17 " Harun al-
Rashid 

786-809   "   " Lowick 
1843 

  ½ frgm, böjt 

32 35
4 

4,16 Sverige           Blyplomb med 
tre kronor 

      

Februari 2009. Monica Golabiewski Lannby 
Gert Rispling (nr 30, 31) 
 
 
 

 



Bilaga 3. Fyndfoton – yngre romersk järnålder - 
vendeltid 
Urval av fynd daterade från yngre romersk järnålder till vendeltid. F139 är bilden 
något förstorad i förhållande till övriga föremål och därmed ej skalmässig. 
 
Foto: John Ljungkvist 
 
 

 
 



 



Bilaga 4. Fyndfoton – vikingatid 
Urval av fynd daterade till vikingatid. 
 
Foto: John Ljungkvist 
 
 

 
 
 

 



 



Bilaga 5. Fyndfoton – medeltid 
Urval av fynd daterade till medeltid. 
 
Foto: John Ljungkvist 
 
 

 

 



 

 


	Inledning 1
	Ytor på vardera sidan av 1996 års schakt och fram till banvallens västra sida har i hög utsträckning karterats två gånger liksom södra och västra kanten av Område B som gränsar mot Alström och Duczkos schakt. Det förklarar delvis varför vissa ytor i detta område innehåller fler daterbara fynd än Område C på den andra sidan av banvallen (se fig. 7, 10, 11). 


