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Abstract 

Therese Olsson 2011 

Den medeltida bebyggelsen i Kungsgårdsområdet i Gamla Uppsala 

The Medieval habitation in the Kungsgårdenarea in Old Uppsala 

BA thesis in Classical Archaeology and Ancient History, Uppsala University 

The intent with this thesis is to investigate the medieval habitation in central Old Uppsala. 

This time-period has over the years been neglected. Therefore I wish to summarize and ana-

lyze the medieval habitation to see what can be said about its continuity, and also to investi-

gate why it is located in certain areas.  

Due to the amount of source material I have limited my investigation area to the central Old 

Uppsala. It is possible that this limitation will affect the result of the research but without the 

limitations the investigation area would have been too large to handle. 

The source material has been collected from excavation reports and the summarized. My 

theory is material culture and material agency. It is the material culture that I analyze.   

The result of the investigation is that it is possible to see a continuity of the habitation in the 

area but that it’s hard to get an exact date on many of the structures. One of the reasons for 

this is because of how the medieval time period have been handled by archaeologist. As to 

where in the landscape the buildings have been placed there seem to be some places that have 

been avoided and others that have a long continuity of buildings over time.  

Keywords: Old Uppsala, Medieval time-period, Habitation, Continuity  
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1. Inledning 

Gamla Uppsala är en plats med lång historia och ses som en av de viktigaste i Sveriges histo-

ria. Att platsen var en central plats under järnåldern är idag givet och man har gjort ett antal 

undersökningar av de fornlämningar som finns på platsen. Fokus på forskningen av platsen 

har nästan alltid legat på järnåldern och Gamla Uppsala har setts som viktigast under just 

denna tid. Det man dock måste komma ihåg är att platsen fortsätter att utvecklas och har en 

viktig historia även efter järnålderns slut.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att lyfta fram den medeltida bebyggelsen i Gamla Uppsala. 

Medeltiden är en tidsperiod som inte har fått så mycket uppmärksamhet på detta område. Plat-

sen har varit ett viktigt område sedan järnåldern och det som jag avser göra i denna uppsats är 

att undersöka om det arkeologiskt går att styrka någon form av kontinuitet på platsen in i me-

deltid och i modern tid. Jag är helt övertygad om att det har funnits mycket mer medeltida 

bebyggelse än vad som framkommit i tidigare forskning samt att denna bebyggelse har varit 

av större vikt än vad man tidigare har velat tillskriva den. 

Om man vill påvisa en kontinuitet i och kring Gamla Uppsala under medeltiden får man bevi-

set för detta genom att det finns medeltida bebyggelse i området. 

Mina frågeställningar som jag ska försöka besvara är följande: 

1. Kan man i de medeltida fynden se en form av kontinuitet på platsen från järnålder och 

framåt? 

2. Finns det en orsak till varför bebyggelsen ligger på de platser som de gör? 

3. Har kristendomen någon påverkan på hur man kan tolka kontinuitet? 

1.2 Teori  

Jag har valt att se på den materiella kulturen som någonting som kan säga något om den sam-

tid som den skapades i. Utifrån den materiella kulturen kan man utläsa ett förhållande mellan 

materiell kultur och handling (Olsen, 2003). Det ska dock betonas att den först och främst 

används för att bevisa närvaron av människor och bebyggelse i det undersökningsområde som 

denna uppsats berör. I detta fall är det den materiella kulturen i form av bebyggelselämningar 

som det är möjligt att undersöka.  
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Jag vill tolka materialet utifrån begreppet symmetrisk arkeologi. Huvudpunkten med symmet-

risk arkeologi är att det viktiga är att se relationer mellan olika agenter, till dessa räknas både 

människor och materiell kultur. Man ska inte skapa en delning mellan människor och saker då 

dessa har möjlighet att påverka varandra. 

”Symmetrical archaeology extends to the concept of agency to include things, claiming that 

an object functions as an active part of the social network – thus extending its materiality to 

comprise human and society: there are no lines to be drawn between the psychical and the 

mental worlds, they are all part of each other and part of the same reality.” (Hillerdal,    

2010: 7). 

Huvudpunkten är att det finns en länk mellan människor och den materiella kulturen. Det är 

viktigt att försöka utläsa vad som sker i brytningspunkten mellan dessa två saker, vad går det 

att se om man kopplar samman dessa? 

Den materiella kulturen utgör en viktig del av det som arkeologer undersöker. Det är då vik-

tigt att komma ihåg att de saker som man hittar hade en viss betydelse för de människor som 

skapade dessa. Påverkade av den materiella kulturen gjorde de ett medvetet val när de skap-

ade den materiella kultur som vi idag kan se spår av. Det är därför mycket troligt att man uti-

från detta kan få en inblick och förståelse för hur de uppfattade och förstod sin omvärld uti-

från dessa fynd. 

1.3 Metod och källmaterial 

Undersökningsmetoden för denna uppsats är att läsa om och sammanställa den medeltida be-

byggelsen som man har hittat vid utgrävningar av undersökningsområdet i Gamla Uppsala. 

När jag använder mig av begreppet medeltiden syftar jag på perioden 1050-1550. 

De undersökningar och utgrävningar som har gjorts i området är relativt små och utspridda 

över området. Det är endast vissa delar som man har kunnat undersöka och valet av dessa 

platser är de som man tror har varit viktiga punkter i landskapet. Detta gör att den bild av det 

medeltida samhället som framkommer är väldigt fragmentariskt och inte visar på alla olika 

samhällsskikt.  

Jag ser valet att undersöka bebyggelse som ett bra sätt att undersöka vilken typ av människor 

som finns i Gamla Uppsala. Beroende på de olika typer av bebyggelse som finns kan man få 

en förståelse för vad platserna kan ha använts till. 
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För att kunna avgränsa mitt ämne har jag valt att undersöka det område som kallas Kungsgår-

den och dess närmaste omgivningar (se bilaga fig. 1 och 2) som inkluderar de båda platåerna, 

kyrkan, norra gärdet samt kungshögarna. Jag använder mig av denna avgränsning då jag inser 

att jag inte kommer kunna få fram en hel bild över hur hela Gamla Uppsala har sett ut under 

medeltiden. Utan den geografiska avgränsningen skulle undersökningsområdet bli alldeles för 

stort för en uppsats av detta omfång. 

Det medeltida materialet som finns är ganska fragmentariskt och det finns material som skulle 

kunna vara medeltida men som inte har fått någon datering. Bilden av hur medeltiden såg ut i 

Gamla Uppsala skulle bli tydligare om det genom forskning är möjligt att göra bättre 

dateringar. Jag ska försöka att se om det går att datera detta material på något sätt och i alla 

fall undersöka om det går att göra en ungefärlig datering till medeltid.  

Jag har valt att lägga fokus på de lämningar som kan tyda på en mer sammanhängande typ av 

bebyggelse. Enstaka stolphål och härdar som har daterats till medeltid kommer inte att be-

handlas i lika stor utsträckning då jag inte kommer att ha möjlighet att sätta mig in i det mate-

rial som krävs för att jag ska kunna tolka det på ett tillfredsställande sätt. 

1.4 Tidigare forskning och utgångspunkter 

De undersökningar som har gjorts i centrala Gamla Uppsala har alla varit relativt små. Detta 

har gjort att bilden av platsen som man fått genom olika utgrävningar är ganska splittrad och 

det är svårt att få en helhetsbild över hela områdets historia. Man har även varit mest intres-

serad av de platser och lämningar som man redan har tolkat som tillhörande järnåldern.  

Det visas tidigt ett interesse för högarna och Östhögen och Västhögen grävs ut på 1800-talet. 

Kyrkan är den del av undersökningsområdet som är bäst undersökt då det har gjorts flera un-

dersökningar i samband med olika förändringar i och omkring kyrkan. Av de båda platåerna 

är det den södra platån som undersöktes först medan man på den norra inte gjorde en under-

sökning förrän nyligen. Området nedanför platåerna är undersökta till viss del men hela om-

rådet är långt ifrån färdigundersökt. Norra gärdet är även det delvis undersökt. Här har man 

använts sig av olika typer av undersökningar, bland annat av metalldetektorkartering.   

Var för sig kan man se att de olika delområdena alla är undersökta till viss del. Det som inte 

har gjorts är att försöka sammanställa de medeltida fynden för att få en större bild över hur 
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området kan ha sett ut under medeltiden. Det är utifrån dessa förutsättningar som denna upp-

sats ska försöka göra just detta. 

2. Medeltid på Kungsgårdsområdet 

2.1 Genomgång av den medeltida bebyggelsen 

2.1.1. Kyrkan  

Vid arkeologiska undersökningar i kyrkan har man hittat spår efter en trolig träkonstruktion. 

Det som man har hittat är ett antal stolphål. Dessa har dock inte kunnat daterats annat än med 

en relativ datering. Denna konstruktion har tolkats på flera olika sätt bland annat som det hed-

natempel som Adam av Bremen beskriver (Göthberg et al, 2010: 34). Det är dock troligare att 

det rör sig om en tidig träkyrka (Göthberg et al, 2008: 79). Stenkyrkan byggs under mitten av 

1100-talet (Göthberg et al, 2010: 33). Domkyrkan bestod av ett treskeppigt långhus, central-

torn, korsarmar med absider och kor med absider (Dahlbäck et al, 1984: 174). Man vet att 

Kungsgården doneras till kyrkan före 1185 (Göthberg et al, 2008: 17). 

Ärkesätet planeras att flyttas till Sigtuna 1215/1216 (Göthberg et al, 2010: 23). Detta kan tyda 

på ett maktskifte. Det kan även vara ett tecken på att kyrkan har brunnit och att man därför 

planerar att flytta ärkesätet. Man vet från historiska källor att kyrkan brann någon gång under 

första hälften av 1200-talet (Göthberg et al, 2010: 23).  Det är känt från ett påvebrev från 1258 

att det sker en flyttning av ärkesätet från Gamla Uppsala till den nya domkyrkan som byggs i 

Östra Aros. Något som dock visar på att Gamla Uppsala hade en viktig innebörd, är att det i 

ovan nämnda brev står att vid flytten av ärkesätet ska namnet Uppsala följa med till den nya 

platsen. Att man väljer att inte ge det nya ärkesätet ett nytt namn som var brukligt visar på att 

det fanns en viktig association med namnet som man ville bibehålla (Göthberg et al, 2010: 

33). Ärkesätet flyttas 1273 till Uppsala och den nya domkyrkan som började byggas där (Göt-

hberg et al, 2008: 17). Långhus och korsarmar revs troligen i samband med att ärkesätet flyt-

tades och att kyrkan i Gamla Uppsala blev sockenkyrka (Dahlbäck et al, 1984: 174). 

1302 fann man Erik den heliges tomma grav, detta gjorde att kyrkan kunde användas som ett 

vallfartsmål (Göthberg et al, 2010: 33). 

Vid mitten av 1400-talet förhöjdes korets östra gavel med tegel och i kyrkan slogs tegelvalv 

(Dahlbäck et al, 1984: 174). Kalkmålningar i tegelvalven är från 1400-talet. Detta gör att man 

har en terminus ante quem datering till dessa valv. Vapenhuset är ett element som tillkommit 
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efter branden, intressant att notera är att det är murad av gråsten men att det även består av 

tegel. Sakristian, som även den tillkom efter att kyrkan har brunnit, dateras till 1200-talet då 

den är murad av gråsten, men denna del saknar inslag av tegel (Göthberg et al, 2010: 43).  

Idag är kyrkan en absidsal, en salkyrka med absid. Kyrkan har varit dubbelt så stor som den 

nuvarande, det som står kvar idag är koret och korsmitten (Göthberg et al, 2010: 35).  

Den föregångare till bogårdsmuren som finns idag tros ha en medeltida datering detta på 

grund av att den är satt i murbruk. På Johan Peringskiölds karta som avbildar kyrkan från 

slutet av 1600-talet kan man även se att muren har en påmurning av tegel. Det är dock svårt 

att avgöra när teglet tillkom, det troliga vore dock att anta att grunddelen av muren är äldre 

(Göthberg et al, 2010: 35). Som man kan se på Truls Arnvidssons karta (se bilaga fig. 4) så 

har denna mur tre valvförsedda stigluckor. Varav den i väster och nordöst till viss del 

överensstämmer med de grindar som finns idag.  Bogårdsmuren kom att rivas 1812 och den 

ersattes med den nuvarande kallmurade muren (Göthberg et al, 2008: 18).  

Det som är genomgående för de många olika skeendena för kyrkans tillbyggnad och rasering 

är att det inte går att få en exakt datering på när man gjorde alla förändringar. Detta gör det 

svårt att få en bild av exakt hur kyrkans utveckling ser ut i exakta årtal. Det är dock vanligare 

att man kan få en relativ datering och att man sedan måste lägga ihop alla små pusselbitar för 

att få en bra bild av kyrkans historia.  

2.1.2 Kungshögarna 

Vid utgrävningen av Östhögen som skedde 1846 av B.E. Hildebrand, upptäcktes vad som 

tolkades som botten av en tegelugn i en sänka på den norra sidan av Östhögen. Det man såg 

innan man började gräva var vad man trodde var spår av två djupa nedsänkningar som till-

kommit genom sentida nedgrävningar. Båda dessa nedsänkningar visade sig innehålla bränt 

tegel och syntes vara en murad konstruktion (Lindqvist, 1936: 130f). Det var bara en av dessa 

två gropar som blev närmare undersökt och det är denna som Hildebrand tolkar som en 

tegelugn. Han menar dock att även den andra nedsänkningen skulle kunna vara av samma 

karaktär. Det som talar för denna tolkning är att man såg spår av eld och färgskiftningar i den 

brända lera som man hittade. Det tyder på att hettan har kommit inifrån. Hildebrand gör även 

tolkningen att tegelugnen kan ha använts till att bränna tegel till kyrkan men han noterar även 

att det inte finns så mycket tegel i själva kyrkan (Lindqvist, 1936: 131). Vidare framkommer 

det inte tydligt de exakta måtten på tegelugnen men en rad av tegelstenar mättes till 6 fot, 
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vilket motsvarar ca 180 cm (Lindqvist, 1936: 131). Tegelugnen ritades dock av i detalj av 

Carl Stål (se Duczko, 1996: 203). En tegelugn som delvis är undersökt och som har en 

medeltida datering hittades i samband med en omläggning av en stenmur söder om den nuva-

rande domkyrkan i Uppsala år 1943. Hela ugnen kom inte att undersökas då den till viss del 

låg utanför undersökningsschaktet. Även på denna ugn kunde man se att den varit utsatt för 

hård eld, på insidan av ugnen hade teglet sintrats av hettan. Tegelugnens läge påvisar att den 

måste ha funnits på platsen innan domkyrkan i Uppsala byggdes. Den tros ha tillhört en del av 

ett tegelbruk från 1270-talet. Det är även möjligt att den till viss del har använts för att förse 

domkyrkobygget med tegel (Sundquist, 1953: 365ff). Ytterligare en medeltida tegelugn 

och/eller kalkugn har undersökts i Uppsala. Denna är belägen vid nuvarande Akademiska 

sjukhuset och har daterats till 1403-1488. Den har satts i samband med ett tegelbruk som 

tillhörde franciskanerkonventet (Schmidt Wikborg, 2006: 38).  

En ej vattenförande brunn med träbeklädnad hittades nordväst om Västhögen och Mitthögen 

(se Lindqvist, 1936 Pl 17.). Brunnen har fått namnet Odensbrunn. Lämningen grävdes ut av 

Martin Olsson 1911. Den trädbeklädnad som fanns kvar har en dendrokronologisk datering 

till 1659. Undersökningar visar att brunnen var 8,5 meter djup (Duczko, 1993: 28). 

2.1.3 Södra platån 

På Arnvidssons karta från 1709 kan man se att den södra platån inte har varit bebyggd. På 

1920-talet ska det ha funnits en källare något norr om platåns mitt. På samma plats har det 

anlagts en vattencistern som senare fyllts igen (Nordahl, 1993: 60). Dessa uppgifter är ganska 

bristfälliga och säger inte så mycket om de byggnader som fanns på platsen.  

Vid undersökningar och utgrävningar av den södra kungsgårdsplatån har man inte hittat spår 

av någon form av medeltida bebyggelse. Den sista konstruktion som har funnits på platsen var 

en hallbyggnad från vendeltid. Hallen verkar ha brunnit, man har hittat förkolnade bitar av trä. 

Vid undersökningar av hallen har man inte hittad spår av byggnader som har anlagts ovanpå 

denna (Frölund et al, 2011: 5). 

Under utgrävningen som genomfördes 1992 av Gunnar Hedlund hittades ingenting som kan 

dateras till medeltiden. Det enda som märks i form av andra fynd än de som kan kopplas till 

järnålder är sentida fynd som till exempel porslinsskärvor, yngre rödgods samt kritpipor. 

Dessa har inte daterats och verkar inte heller kunna knytas till platsen (Hedlund, 1993: 68).   
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Man har även hittat en brakteat som är daterad till senare delen av 1300-talet fram till 1500-

talet (Nordahl, 1993: 62). Föremålet låg under torven och direkt på stenpackningen från hall-

byggnaden. 

Utanför södra platån, nord-nordväst om klockstapeln hittades grunden till ett hus (se 

Lindqvist, 1936 pl. 5). Huset grävdes ut av Lindqvist 1923 och även 1988 av Hans 

Christiansson och Else Nordahl, men det konstaterades endast att det var en husgrund och det 

gjordes ingen datering av den. Huset hade omkring 10 meter långa sidor. I fyllningen som låg 

över stenläggningen som har tolkats som golv förekom det tegelsten (Lindqvist, 1936: 83; 

Christiansson & Nordahl, 1989: 257). 

2.1.4 Norra platån 

Platån är delvis konstgjord med påförda lager. Vissa visade sig vid undersökningarna som-

maren 2011 vara av mer sentida datum än vad man tidigare trott. Detta gäller främst den 

västra delen av platån där en rad lager kan dateras till 1700-1800-tal (Gamla Uppsala – nytt 

om ett mytiskt centrum, Going deeper 2011-08-10 kl. 23:19) 

Norra platån tillhör den del av undersökningsområdet som tills för relativt nyligen varit 

bebyggd. Huset är den sentida Kungsgården som stod på platsen och som revs 1963 (Gamla 

Uppsala – nytt om ett mytiskt centrum, Inför undersökningarna i augusti 2011-07-31 kl. 

20:21). På Arnvidsons karta från 1709 syns det tydligt att en av de s k kungsgårdarna ligger 

på den norra platån (se bilaga fig. 1). Grunden till huset som revs 1963 verkar ha anlagts 

nästan direkt ovanpå lager från järnåldern (Gamla Uppsala – nytt om ett mytiskt centrum, 

Going deeper 2011-08-10 kl. 23:19). 

På den västra delen av norra platån hittades en källare där de översta lagren gav en datering 

till 1600-1700 tal (se bilaga fig. 3). Under dessa hittades sedan keramik som kan dateras till 

1500-talet. I fyllningen fanns det även tegel (Gamla Uppsala – nytt om ett mytiskt centrum, 

Going deeper 2011-08-10 kl. 23:19). Källaren grävdes inte ut i sin helhet men den grävdes 

dock ut ner till sin botten. De fynd som hittades vid botten av källaren har gett en datering till 

1300–tal. Det som i övrigt kan sägas om fynden är att de till sin sammansättning påminner om 

material som främst förknippas med borgar och städer (Frölund el al, 2011: 9). 
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2.1.5 Området nedanför och mellan platåerna  

Väster om södra platån hittades vid utgrävningen sommaren 2011 en källare som är av 

medeltida ursprung (se bilaga fig. 3). Dateringen bygger på de två mynt som har hittats i och 

intill källaren. Myntet som hittades i källaren var ett Sigismundmynt från 1592-1599, myntet 

som låg utanför är daterat till 1599-1604. I övrigt är det främst keramik som man hittat som 

har daterats till 1550 – 1600. Man hittade även knivar, varav en med hornhandtag samt delar 

av ett stångbetsel som har daterats till samma tid som mynten och keramiken. Fyllningen in-

nehöll genomgående tegelbitar av varierande storlek (Frölund et al, Rapportmanus). Det har 

inte gått att avgöra när källaren byggdes då den vid undersökning saknade ett golvlager. Den 

verkar även ha rivits och fyllts igen hastigt. Den tömdes även på byggnadsmaterial som tegel 

och sten innan den fylldes igen (Frölund et al, 2011: 4). 

Intressant att notera på Arnvidssons karta är att det finns två gropar till, tidigare tolkade som 

grustag, som ligger nära den delundersökta källaren väster om södra platån. Dessa liknar 

källaren till utformning och även de skulle kunna vara medeltida källare (Ljungkvist 

muntligen). Om även dessa gropar skulle vara medeltida, betyder det att det finns minst tre 

källare inom ett begränsat område.  

Vid provgrävningar som skedde 1957 och 1958 hittades delar av stenmurar. En tolkning av 

dessa är att de skulle kunna vara delar av 1700-talets kungsgårdsbyggnader (Nordahl, 1993: 

60). På Arnvidssons karta syns byggnader som har legat inom detta område. 

2.1.6 Norra Gärdet 

Norra gärdet tillhör det område som har blivit undersökt både genom grävningar och genom 

metalldetektorkartering. Tillvägagångssättet gör att metall utgör den största delen av fynd-

materialet som har gjorts i området.  

Vid undersökningen 1996 hittades en kalkstensfylld grop, denna tros vara en kalkbrännings-

grop/ugn och den innehöll stengods från 1300-tal och framåt. Ytterligare att par små anlägg-

ningar som innehöll tegel hittades. Även dessa kunna vara medeltida (Ljungkvist & Lindkvist, 

2009: 25). 

Vid metalldetektorkarteringen hittades åtta fynd som kan dateras till en enskild tidsperiod, i 

detta fall medeltid (Ljungkvist & Lindkvist, 2009: 22). 
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Tolkningen som har gjorts av dessa fynd är att de visar på att det kan ha funnits en medeltida 

bebyggelse på Norra gärdet (Ljungkvist & Lindkvist, 2009: 25). I sin sammansättning tyder 

fynden på att det har pågått någon form av aktivitet eller att området har haft någon form av 

bebyggelse under hög- eller senmedeltid. Det är viktigt att tillägga att det finns gårdar i när-

heten av norra gärdet som finns dokumenterade på kartmaterial från 1700-talet (Ljungkvist & 

Lindkvist, 2009: 12f). 

Det har även gjorts fynd som är knutna till metallhantering i form av smidesgropar, slagg, 

bronssmältor och bronsklipp (Ljungkvist & Lindkvist, 2009: 12f). 

2.2 Behandling av de medeltida fynden – hur tolkas de? 

De undersökningar som gjordes av Hildebrand av tegelugnen som hittades vid Östhögen är 

grundliga i sin beskrivning över hur grunden är uppbyggd och hur de olika tegelstenarna lig-

ger i för hållande till varandra samt vad man kan tolka utifrån de färgskiftningar som de har. 

Efter att man har hitta denna tegelugn så avbryter man arbetet på platsen och väljer att gå in i 

Östhögen från ett annat håll. Tegelugnen verkar sedan inte få någon större uppmärksamhet då 

den tolkas som ett ganska nytt material och det var inte det som man var ute efter att hitta. 

Vad gäller denna typ av fyndkategori kan man dock se att det har skett en förändring i hur 

materialet behandlas. Vid undersökningar av en medeltida gård i Sommaränge skog, Uppland, 

hittades en tegelugn som daterades till 1320-1450. Denna ugn har grävts ut, dokumenterats 

och tolkats. Samma sak kan inte sägas om hur tegelugnarna i Gamla Uppsala hanterades 

(Schmidt Wikborg, 2006: 37ff). 

Tegelugnen i Sommaränge skog verkar inte ha använts för att producera tegel på en så stor-

skalig nivå att det var en produkt som de skulle sälja utan teglet tros mestadels ha använts till 

den egna gården. Teglet tolkas även som en statussymbol då man kunde använda sig av 

samma byggnadsmaterial som användes till två borganläggningar som fanns i närheten av 

Sommaränge skog (Schmidt Wikborg, 2006: 39). 

Den husgrund som hittades i Gamla Uppsala och som även den innehöll tegel har fått en lik-

nande behandling. Det enda som man gjorde med den var att konstatera att det rörde sig om 

en husgrund och att den innehöll tegel. Att den innehöll något så recent material som tegel 

verkar ha gjort den ointressant, och det har inte varit värt att försöka datera den eller att un-

dersöka vilken typ av byggnad som det kan ha rört sig om. Att man hittade detta hus borde 

väcka mer intresse. Christiansson och Nordahl säger att det borde undersökas noggrannare för 
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att avgöra om huset tillhört kungsgården eller om det kan kopplas till kyrkan eller till en mer 

lantlig bosättning (Christiansson & Nordahl, 1989: 257). 

Kyrkan är den enskilda byggnad som har fått den grundligaste undersökningen av de struk-

turer som finns i undersökningsområdet. En orsak till detta är att det faktiskt är den enda 

byggnad som finns kvar på platsen samt att den omnämns i de skriftliga källorna. I kyrkans 

inre slogs valv vid 1400-talets mitt (Göthberg et al, 2010: 43). Detta visar att kyrkan fortsätter 

att användas och byggas om trots att den vid det här laget bara är en sockenkyrka.  

Nordahl skriver att innan man hittade den stora hallbyggnaden på södra platån, var en möjlig 

tolkning att man hade använt platån som plats för bebyggelse som hade med kyrkan att göra. 

Resonemanget går ut på att det måste ha funnits byggnader som hörde till kyrkan och kyrkans 

tjänare. Det sågs också som en trolig möjlighet att platån skulle vara konstruerad och samtida 

med kyrkan (Nordahl, 1993: 59). Det faktum att man först såg platån som ett bra läge för be-

byggelse som hörde till kyrkan kan tolkas som att det hade varit logiskt att byggnaderna hade 

legat på den platsen. Om de i modern tid ses som ett för tiden bra läge för den här typen av 

bebyggelse varför valde man att inte anlägga dessa byggnader på platåerna?  

På den norra platån vet man från kartmaterial från början av 1700-talet att det ska ligga flera 

hus på platsen. Den husgrund som har undersöks ser ut att ligga på denna plats. Själva grun-

den har inte fått någon exakt datering men det är intressant att notera att den ligger direkt på 

lämningar från yngre järnålder. Källaren på norra platån är daterad till 1300-tal. Från 1700-

talet och fram till 1963 vet man att platsen har varit bebyggd. Detta visar på att det finns en 

lång kontinuitet, trots att den gör ett uppehåll på ett par hundra år, på den norra platån som 

inte finns på den södra platån. Detta visar på att de olika platserna har behandlats på olika sätt. 

Det man kan säga om de två källarna som man har hittat samt de två hypotetiska källarna, är 

att de visar på att platsen troligtvis har haft en större och viktigare medeltida bebyggelse än 

vad man tidigare har trott. När man läser på om medeltiden i Gamla Uppsalas märker man 

snabbt att det inte finns så mycket information att hämta vad gäller själva bebyggelsen. 

Kungsgården och kyrkan och de olika gårdarna nämns i flera skriftliga källor och är även av-

bildade på kartor från 1600-1700-tal (Rahmqvist, 1986). 

Källarna som har hittats i undersökningsområdet nedanför platåerna ligger nära varandra. 

Rent geografiskt kan man om läget för källarna säga att de har legat på ett lågt område i ett 

monumentalt landskap. Detta skulle kunna tolkas som att de tillhör en mer alldaglig bebyg-
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gelse. Eftersom de två som tolkats som möjliga källare inte har grävts ut kan man inte veta om 

de är samtida med varandra eller om de har avlöst varandra över tid. Det finns inte heller nå-

got sätt att avgöra vilken typ av byggnader som källarna har tillhört. Det är möjligt att de har 

haft en koppling till kyrkan eller Kungsgården. Om den kopplingen kan beläggas så skulle det 

ge en bättre bild av hur platsen har använts under medeltiden. 

Det är även viktigt att påpeka att ingen av de två källarna har grävts ut i sin helhet och detta 

gör att det inte går att säga någonting om hur stora de är. Att det verkar ha funnits så många 

källare inom ett begränsat område tyder dock på att området måste ha varit betydande på nå-

got sätt samt att det har funnits ett behov av att ha många källare på platsen.  

2.3 Om platsens kontinuitet och användning 

Det finns en kontinuitet att se i den medeltida och även den senare bebyggelsen i undersök-

ningsområdet. De lämningar som har nämnts ovan stödjer detta då dateringarna varierar och  

sträcker sig över hela medeltiden. På grund av att det har hittats relativt få fynd som kan 

dateras till medeltid är det svårare att se om platsen har varit viktigare under en viss tid eller 

om den har använts till någonting speciellt.  

Sune Lindqvist understryker vikten av högarnas monumentalitet men även vikten av att 

kungshögarna ska ligga nära den tillhörande kungsgården. Dessa skulle även ligga centralt i 

bygden och Uppsala högar menar han gör just detta. Även närheten till viktiga vägar visar på 

att platsen skulle vara synlig och tillgänglig. Han fortsätter sedan att dra paralleller om denna 

tanke angående just vägen Via Appia, den väg som är kantad av gravar och som leder in till 

Rom (Lindqvist, 1936: 3). 

Högarna kunde i och med sitt centrala läge även ha haft en praktisk funktion vid högtidliga 

folkmöten (Lindqvist, 1936: 3). Lindqvist utvecklar inte vidare på exakt vilken typ av hög-

tidlighet han syftar på i denna fråga eller vilken praktisk funktion högarna ska ha bidragit 

med. Det som man dock kan tolka in i detta är att högarna skulle kunna ses som en naturlig 

samlingspunkt för människor. Ett inte alltför gammalt exempel som visar på platsens agency 

är Påskkravallerna som skedde den 26 april 1943, då svenska nazister skulle hålla ett möte ute 

vid de gamla kungshögarna. Mötet kom senare att spåra ur och polis kom att attackera de 

motdemonstranter som fanns på platsen (Alkarp, 2009: 317ff). En orsak till varför detta sker 

är på grund av platsen och dess speciella historia. Även det som Lindqvist (1936) har skrivit 

om platsen kan ha påverkat synen på platsen. Nazisterna ser platsen som ett möjligt ur-
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sprungssäte för deras ras och vill använda sig av denna koppling för att styrka sin ideologi. De 

motdemonstrerande har även de en syn på Gamla Uppsala som påverkar hur de reagerar på 

vad platsen används till. Det finns ett visst sätt som man utifrån själva platsen tycker att den 

ska användas på och då finns det rimligen saker som man finner olämpligt att använda den 

till. En stor del till varför våldshandlingarna startade under påsken 1943 var för att man an-

vände kungshögarna i Gamla Uppsala som arena för en politiskt laddad sammankomst. Men 

det var även platsen i sig som gjorde att stämningen blev så laddad som den faktiskt blev. 

Utifrån detta kan man anta att om platsen har en så viktig betydelse i sig själv idag så är det 

ett rimligt antagande att den även kan ha haft det under tidigare århundraden. Man vet dock 

att Gustav Vasa har använt sig av Tingshögen (se bilaga fig. 1) när han har hållit tal till folket 

(Göthberg et al, 2010: 33).  Eftersom högarna i Gamla Uppsala utgör ett så framträdande drag 

i jämförelse med den uppländska slätten faller det sig naturligt att man ska ha fortsatt att 

använda sig av dem som en hållpunkt i landskapet.  

Kyrkan är den del av undersökningsområdet som man vet har en lång kontinuitet. Den för-

ändras flera gånger under lång tid och det är både tillbyggningar och rivningar som görs. 

Detta gör att man kan tolka kyrka som en central och viktig plats för bygden. Närheten till 

kyrkan torde vara en indikation på att det finns en bebyggelse i området som hela tiden är 

samtida med kyrkan och den utveckling som den genomgår. 

Som Lindqvist mycket riktigt påpekar har man under medeltiden bevarar minnet av den hed-

niska platsen som Gamla Uppsala var innan kristendomen tog över (Lindqvist, 1936). Detta 

stärker en teori om att människorna har ett förhållande till platsens egen historia och att män-

niskorna på något sätt måste förhålla sig till den. Om de såg den som något verkligt eller nå-

got som var höljt i dunkel och endast mytologiskt är det svårare att uttala sig om. Kristna 

runstenar och hedniska begravningsriter är ett tecken på att dessa två världsåskådningar 

existerade samtidigt. I Uppsala fortsatte man att fira hednakulten fram till 1080. Det är vissa 

drag som man kan se som finns i den tidiga hedniska religionen. Flera av dessa tidiga 

religiösa centra utvecklades till att bli centrum för kristendomen när den började växa som 

religion. Gamla Uppsala är ett exempel på en plats där just detta händer (Sawyer & Sawyer, 

1993: 100ff). Gamla Uppsala har under järnåldern varit en centralort och blir sedan ett 

biskopssäte. Detta är ett exempel hur platsen fortsätter att användas och i och med detta visar 

att det tidigt har funnits en lång kontinuitet av användning. 
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En förkristen ritual som togs in i kristendomen är att föra ett heligt föremål i en procession för 

att på detta sätt få en god skörd (Sawyer & Sawyer, 1993: 105). Detta fortsatte man på sätt 

och vis att göra genom att man förde Erik den heliges reliker i en procession mellan Uppsala 

och Gamla Uppsala (Göthberg et al, 2010: 53). 

Det finns kristna runstenar som har funnits i området. Stenarna är daterade till mitten av 1000-

talet. En stod vid ett vadställe vid norra gärdets nordligaste del. Den stod där fram till början 

av 1700-talet. Tre andra runstenar har hittats i kyrkan och ytterligare en sten ska ursprungli-

gen ha funnits vid den närliggande Prästgården (Duczko, 1993: 20).  

När biskopssätet flyttas år 1273 är det tänkbart att den maktförskjutning som skedde även 

kom att påverka bosättningen som fanns på platsen. Men eftersom det finns spår av medeltida 

bebyggelse som är daterade till efter denna händelse så vet vi att platsen inte överges helt 

samt att Gamla Uppsala vid medeltidens slut dessutom är den största byn i Uppland (Göth-

berg et al, 2010: 33). Det skulle vara underligt om Gamla Uppsala växte i storlek endast vid 

slutet av medeltiden. Det är troligare att det är en utveckling som har skett över en längre tid.  

Att Gustav Vasa använder sig av Gamla Uppsala som plats för möten när han talar till folket 

stärker det faktum att Gamla Uppsala fortsätter att vara en ideologisk viktig plats och politisk 

arena in på 1500-talet. 

3. Analys 

3.1 Vad säger det arkeologiska materialet om platsen? 

Bara genom att studera det material som har framkommit under utgrävningar blir det uppen-

bart att platsen fortsätter att vara bebyggd även under medeltiden och längre fram i tiden. Det 

är svårare att avgöra är vilket typ av samhälle som har funnits på platsen. Ska bebyggelsen 

kopplas samman med kungsgården eller med kyrkan? Det är i dagsläget inte möjligt att svara 

på den frågan. 

Den indikation på medeltida bebyggelse som framkom efter undersökningar på norra gärdet 

är ett bra exempel på att det finns mer medeltid i området som inte har belägg på det kartma-

terial som finns bevarat. Om detta stämmer på en del av undersökningsområdet så är det 

mycket troligt att det skulle kunna finnas mer medeltida bebyggelse. Att Gamla Uppsala är en 

stor by i slutet av medeltiden styrker detta påstående. 



16 
 

Den tegelugn som undersöktes i Östhögen ger en tydlig indikation på att det har pågått en 

slags aktivitet i området. Om man utgår från att den är medeltida kan man fråga sig vad den 

har använts till och hur länge den har varit i bruk. Bara genom den sammanställning som har 

gjorts av fyndmaterialet i denna uppsats framkommer det att det finns tegel i följande under-

sökta objekt: Vapenhuset i kyrkan, sakristian, valven och strävpelarna i kyrkan, husgrunden 

norr om klockstapeln, samt de båda nyundersökta källarna. Dessa sju lämningar visar till-

sammans att det har funnits byggnader som delvis har bestått av tegel. Att det finns tegel-

byggnader ger tegelugnarna en funktion och en möjlighet att undersöka i vilken skala de har 

producerat tegel. Tegelugnen i samband med de tegelstrukturer som finns i området ger en 

bild av att Gamla Uppsala var viktigt nog samt ha ett behov av att ha en tegelproduktion.   

Källarna som finns inom undersökningsområdet måste även de kopplas till någon form av 

bebyggelse. Det svåra är att ta reda på vilken typ av byggnader som dessa kan kopplas till. 

Om man tittar på det arkeologiska materialet så framgår det tydligt att det finns en medeltida 

bebyggelse på Kungsgårdsområdet i Gamla Uppsala.  

3.2 Hur har synen på medeltiden i Gamla Uppsala sett ut?  

Sammanfattande för det mesta av det material som har samlats in till denna uppsats är att för-

fattarna till dessa verk refererar till Sigurd Rahmqvist när det kommer till att tolka och förstå 

den medeltida bebyggelsen i området. Hans forskning baseras i första hand på kartmaterial 

och de skriftliga källor som finns (Rahmqvist, 1986). Det är bra att tillvarata allt material som 

man kan samla in för att försöka få en så stor bild som möjligt av området, men man får dock 

inte glömma bort att det kanske inte alltid stämmer med de arkeologiska fynd som man hittar 

och att man måste försöka tolka dessa utifrån sig själva och inte passa in dem i området endast 

utifrån de skriftliga källorna. Kan det vara så att arkeologer har stött sig på hans uppgifter ef-

tersom de helt stämmer överens med det arkeologiska materialet eller för att det är den enda 

tillgängliga forskningen som berör det medeltida Gamla Uppsala. Jag tror mer på det senare. 

Utifrån det material som finns tillgängligt så har det varit svårt att tolka det medeltida materi-

alet och det kan vara så att eftersom det finns ett litterärt källmaterial i olika former så försö-

ker många passa in det arkeologiska materialet på dessa källor. Det är en bra tillgång för tolk-

ningsmöjligheten men man får inte glömma bort att det kanske inte stämmer och att man inte 

får hela bilden. Som det är nu så finns det flera olika historiska kartor som täcker in Gamla 

Uppsala, men hur hade det sett ut om det endast vore Rudbecks karta med vars hjälp han häv-
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dade att Gamla Uppsala egentligen var den sjunkna staden Atlantis. Hade vi då trott att detta 

stämde med hur det verkligen var. Litterära källor kan förvanskas och tillverkas för att fylla 

ett specifikt syfte och detta bör man ha i åtanke när man ska använda sig av dem för att tolka 

någonting. 

När man undersöker Gamla Uppsala är det även viktigt att ha i åtanke från vilket väderstreck 

man ser på området. Förr skulle det ses från norr och utgjordes då först av kungsgården och 

platåerna medan kungshögarna utgjorde bakgrunden. Inom den tidigaste arkeologin i Gamla 

Uppsala sågs platsen från söder och då var kungshögarna det första man såg. Dessa tolkades 

då som Gamla Uppsalas framsida medan man idag har vänt på perspektivet. Som följd av 

detta kan man fråga sig när detta vänder, fortsätter man att under medeltiden ha samma per-

spektiv på platsen eller är det då det skiftar? 

Kyrkan är den byggnad som man hela tiden har varit medveten om och behandlat i samband 

med dess historia.   

Ett av de största problemen som uppkommer när man studerar Gamla Uppsalas medeltid är 

hur tidsperioden ofta blivit bortprioriterad när man har gjort undersökningar i området. Fokus 

har oftast legat på järnålder och den medeltida bebyggelsen har kommit i skymundan. Bebyg-

gelsen och användningen av området har inte setts som intressanta nog. Arkeologer har t.ex. 

valt att bortprioritera fynd som de har tolkat som recenta. Behandlingen av den husgrund som 

ligger vid sidan av den södra platån är ett tydligt exempel på detta. Trots att man har under-

sökt huset två gånger så har man ändå inte gjort någon tolkning av det. Detta hus skulle 

mycket väl kunna vara medeltida och en närmare undersökning skulle eventuellt kunna ge 

viktig information om vilken typ av bebyggelse som fanns på denna del av undersökningsom-

rådet, samt ge en ny infallsvinkel på hur Gamla Uppsala såg ut under medeltiden. Det stäm-

mer dock att det inte har hittats så mycket som kan dateras till medeltid i området om man ser 

det i för hållande till den järnålder som har undersökts. Det som borde förändras är inställ-

ningen till medeltiden. De nya fynden som har daterats till medeltiden under de senaste åren 

visar på att det finns betydligt mer från denna period i området. 

Det verkar dock ske en skiftning till att det medeltida Gamla Uppsala får mer uppmärksamhet 

i och med att man hittar allt fler fynd som dateras till medeltid.  

Ljungkvist (Ljungkvist & Lindkvist, 2009: 12f) påpekar att det är av intresse att undersöka de 

medeltida fynd som gjordes vid undersökningen av norra gärdet då fokus tidigare legat på 
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järnåldersfynden. Detta visar på att de medeltida fynd som görs får uppmärksamhet som de 

tidigare inte fått i samma utsträckning. Även vid denna undersökning hittades tegel i samband 

med de lämningar som kopplas till medeltid.   

En sak som visar att det historiska källmaterialet spelar en viktig del när det kommer till vad 

man förväntar sig att hitta vid grävningar i Gamla Uppsala framkommer när man blir förvå-

nade över att hitta någon form av medeltida aktivitet på Norra gärdet (Ljungkvist & Lindkvist, 

2009: 12f). De kartor och skriftliga källor som finns bevarade är en viktig del av den förför-

ståelse av platsen men det är viktigt att ha i åtanke att man inte kan förvänta sig att dessa ska 

vara korrekta eller visa alla spår av bebyggelse och aktiviteter i området.       

3.3 Bebyggelsen samt tolkning av dess betydelse  

Namnet kungsgården är något som i sig visar på att det finns en lång kontinuitet på platsen i 

och med att själva namnet har använts under lång tid. Hur många gårdar det har rört sig om 

har skiftat under olika tidsperioder. Under medeltiden rör det sig om ett flertal.   

När domkyrkosätet flyttas till Uppsala så är det troligt att det sker en förändring i samhället. 

Från att ha varit kristendomens centrum blir kyrkan endast en sockenkyrka, ett rimligt anta-

gande är att detta har påverkat den omkringliggande bebyggelsen på något sätt. 

Närheten till kyrkan är ytterligare en faktor att ta med i beräkningen när man diskuterar den 

medeltida bebyggelsen. Kyrkan fortsätter att användas efter att domsätet flyttas till Uppsala. 

En faktor som spelar in kan vara att man använder sig av Erik den heliges grav för att locka 

folk till kyrkan. Den nuvarande kyrkan och då följaktligen även dess föregångare är belägna 

på en platå. Det är dock inte kyrkan som ligger på den allra högsta punkten utan istället 

klockstapeln från 1600-talet (Göthberg et al, 2010: 35). Valet att lägga viktiga eller betydande 

byggnader på strategiskt valda, upphöjda platser i landskapet är ett sätt som man kan använda 

sig av för att påvisa deras betydelse. 

Intressant att undersöka är varför man har valt att inte anlägga några byggnader på den södra 

platån. Varför man har valt att inte bygga på en plats kan vara minst lika viktigt att utreda som 

platser där det finns bebyggelse. Följaktligen måste det ha funnits någonting som gjorde att 

dåtidens människor valde att inte använda sig av just den södra platån. Om man funderar på 

Nordahls teori om ekonomibyggnader till kyrkan så måste det finnas en förklaring till varför 

man inte har använt platsen till detta. Det kan vara så att de ansåg att platsen endast var ett 
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dåligt val för den typen av byggnader men det vore även troligt att det fanns någonting annat 

som spelade in. Just det faktum att hallen har blivit förseglad efter att den brann och att den 

sedan fått ligga ifred tyder på att människorna var medvetna om att platsen var viktig på något 

vis och att man medvetet väljer att inte störa den. Kan man göra kopplingen att man kanske 

har sett den som en grav och att man därför ska lämna platsen ifred men att den ändå fungerar 

som ett slags säte för kristendomen som vill ha närhet till den gamla kulturen för att kunna ta 

över dessa viktiga platser. Platsen har sin egen agency som man ser på valet att lägga kyrkor 

och andra viktiga byggnader i närheten av gravhögar och andra fornlämningar som var viktiga 

inom den föregående kulturen. Det behöver inte vara den rätta historien om platsen men den 

måste ha haft en inverkan på hur den fick människor att se på den. Någonting måste ha gjort 

att det ansågs olämpligt att uppföra någon typ av byggnad på platån. En möjlighet är att man 

såg platsen som något som hade en speciell helighet. Människor agerar på platsen utifrån 

dennes egen agency. De har ett förhållande och sätt att behandla den som framkommer genom 

att de väljer att inte använda den som en del av bebyggelsen. 

En annan möjlighet är att man inte ville ha några byggnader som låg lika högt i landskapet 

som kyrkan. Eller att man ville att kyrkan skulle vara så synlig som möjligt och att man därför 

undvek byggnader på platån som kunde skymma sikten, att man ville att kyrkan skulle vara 

helt synlig på långt avstånd. Denna teori stämmer antagligen inte då det finns en rad exempel 

på olika typer av ekonomibyggnader som ligger i anslutning till kyrkor.  

I övrigt så finns det inga spår av medeltida byggnader södra platån och de lösfynd som man 

har hittat på platsen tyder mer på att det är ströfynd som inte kan kopplas till en bestämd 

kontext eller bebyggelse. 

Den norra platån har inte behandlats på alls samma sätt som den södra. Den källare från 1300-

talet som är belägen där visar på att det finns bebyggelse på platån och att den sedan har en 

lång kontinuitet. De båda platåerna har fått helt olika behandlingar under medeltiden trots att 

de konstruktionsmässigt liknar varandra. En förklaring till skillnaderna är om ligger något i 

hur människorna området såg på de båda platserna. Den norra platån verkar ha saknat, med 

brist på bättre ord,  den ”helighet” som den södra platån verkar ha haft.  

I jämförande med den södra platån är det intressant att se hur Östhögen har blivit behandlad. 

Kungshögarna utgör i sig en monumentalitet som är tydlig i landskapet. Trots detta har man 

valt att bygga en tegelugn/ar i Östhögen.  Är det så att den södra platån hade ett starkare in-
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flytande på hur den som plats skulle behandlas än Östhögen?  Högarna har setts som ett 

tydligt tecken för den järnåldersbebyggelse som fanns i Gamla Uppsala och det är därför 

intressant att se att människor har valt att använda en av dem som en tegelbränningsplats. 

Man har alltså inte haft samma spärr vad det gäller att anlägga strukturer i Östhögen som man 

har haft på södra platån. 

Viktigt att notera är att på de kartor som finns att tillgå över området är inga tegelstrukturer 

synliga förutom kyrkans. På Arnvidssons karta ser man inga spår av husgrunden vid södra 

platån eller tegelugnen vid Östhögens norrsida. De båda källarna som har hittats är inte heller 

de synliga på kartmaterialet. Detta visar att de av någon anledning har rivits och spåren efter 

dem har förstörts. Detta borde ha skett någon gång innan 1709. För den ena källaren finns det 

ett slutanvändningsdatum, den kan dateras genom igenfyllnadsfasen till 1550-1600. Man kan 

med säkerhet säga att den förstörs vid den här tiden. Bara det faktum att det finns byggnader 

som inte finns med på Arnvidssons karta tyder på att dessa tillhör en tidigare bebyggelse än 

den som avbildas 1709. Det gör att en datering av dessa till medeltid är mycket trolig. Att de 

inte finns med på kartmaterial tyder på att byggnaderna revs någon gång innan 1700 talet. Om 

det nu finns byggnader som inte finns med på kartmaterial men som har hittats vid 

arkeologiska undersökningar, understryker det att mer medeltida bebyggelse finns i området. 

Förekomsten av tegel verkar vara en faktor som kopplar samman många av de oväntade fynd 

som har gjorts i Gamla Uppsala. Med oväntade fynd menas de spår av medeltida bebyggelse 

som inte finns dokumenterat i det historiska materialet. 

4. Sammanfattande slutdiskussion 

Utifrån de medeltida fynden som man har gjort i Gamla Uppsala i området kring Kungsgår-

den så kan man se att det finns en kontinuitet på platsen. Eftersom man inte kan datera alla 

bebyggelselämningar kan man inte få fram exakta årtal för hur utvecklingen i området har sett 

ut. Något som dock är tydligt är att det finns bebyggelse i området och att den sträcker sig 

över hela perioden. Att tolka hur bebyggelsen var uppbyggd och hur den såg ut i sin helhet är 

inte möjligt utifrån de fynd som hittills gjorts vid utgrävningar och andra undersökningar. Det 

finns nu en rad indikationer på att det har skett fler aktiviteter i området under medeltiden än 

vad som har framkommit tidigare men det saknas fortfarande många bitar för att få 

helhetsbilder över hur området användes exakt. Även det faktum att den här uppsatsen inte 

täcker in hela Gamla Uppsala spelar en stor roll i att undersökningen blir något bristfällig. 
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Utanför undersökningsområdet finns det en rad andra spår av bebyggelse och aktiviteter från 

medeltid. Om man skulle undersöka ett större område så skulle resultatet förmodligen bli lite 

annorlunda. Det är självklart inte säkert att det skulle ge ett bättre eller tydligare resultat men 

det skulle finnas mer material att utgå ifrån. 

Huruvida det finns en förklaring till varför bebyggelsen finns på just de platser som de är 

funna på är svårare att säga. En orsak till detta är just att man inte har undersökt hela området, 

det kan finnas mycket som man ha missat. Om man tittar på källarna utifrån detta borde de ha 

tillhört någon annan större form av byggnad och man kan då anta att dessa skulle ha funnits 

någonstans i närheten. Dock verkar det som att man medvetet har valt att inte anlägga några 

byggnader på den södra platån, något som i sig är intressant. Att människor medvetet har valt 

att inte göra detta utan att lämna platsen ifred. 

Kristendomen har en varit en klar kulturpåverkan på området. Den medeltida kyrkan är det 

enskilda objekt som har den noggrannaste forskningen. Detta på grund av att det är den enda 

byggnad från medeltid som fortfarande finns kvar. Utifrån ett antal undersökningar kan man 

följa hur den har utvecklats från domkyrka till sockenkyrka. Kyrkan är även omnämnd i de 

historiska källorna. I och med införandet av kristendomen kan man även se en kontinuitet från 

järnåldern till att kyrkan kommer in och tar över en central och viktig plats från den tidigare 

kulturen. 

För att sammanfatta följande punkter så kan man se att det finns en form av kontinuitet i 

Gamla Uppsala under medeltiden. Den bebyggelse som finns är troligen större än vad man 

tidigare trott och det har hittats flera nya lämningar som har daterats till medeltid under de 

senaste åren. Dessa ger en tydligare bild över hur bebyggelsen har sett ut. Det finns dock 

många frågor som förblir obesvarade, i många fall på grund av att det behövs mer forskning 

inom området. 
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5. Fortsatt forskning 

För att kunna fortsätta att forska om det medeltida Gamla Uppsala krävs det mera undersö-

kande arkeologi. Eftersom det inte verkar finns några spår av medeltida byggnader på de hi-

storiska kartor som finns bevarade så betyder det att de har förstörts någon gång innan dessa 

kartor ritades. För att kunna kartlägga den medeltida bebyggelsen krävs det att man undersö-

ker större områden. En indikation på vilka områden som är intressanta att undersöka är de 

möjliga källare som ligger i närheten av den som undersöktes väster om södra platån. Det man 

kan leta efter är tegel, de tegelstrukturer som man har hittat har man kunnat koppla till den 

medeltida bebyggelsen. Om man kunde undersöka och datera de tegelugnar som finns i Öst-

högen så skulle detta tillföra mycket till forskningen. Det skulle även vara intressant om det 

går att undersöka om det är samma typ av tegel som används i de olika tegelstrukturer som 

har hittats samt om det är samma som det är i kyrkan. Något som skulle vara intressant att 

undersöka är om det går att koppla detta tegel till den tegelbränning som har pågått i Öst-

högen. 

Det som krävs för att man ska kunna få en bättre blid av medeltidens Gamla Uppsala är att 

man gör fler undersökningar med fokus på det medeltida materialet. 
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7. Bilaga  

 

Figur 1 

Detalj av Truls Arnvidssons karta från 1709 som visar 

undersökningsområdet.  

1. Norra gärdet 

2. Norra platån 

3. Södra platån 

4. Området nedanför och mellan platåerna 

5. Kyrkan 

6. Kungshögarna 

7. Tingshögen 
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Figur 2 

Närbild av undersökningsområdet i Gamla Uppsala med kyrkan i 

mitten 
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Figur 3 

Området runt platåerna som visar källarnas placering 

1. Källaren i området nedanför och mellan platåerna 

2. Källaren på Norra platån 

Bild från Seminariet om grävningarna i Gamla Uppsala sommaren 2011, 

(2011-12-01) med tillägg av Therese Olsson 
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Figur 4  

Detalj av kyrkan från Arnvidssons karta 1709 


