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Förord

Den 6 april 2011 arrangerade Early North European Seminar (ENES) 
ett halvdagsseminarium vid Uppsala arkivcentrum under titeln Gamla 
Uppsala i ny belysning. Syftet var att forskare från olika vetenskap-
liga discipliner skulle ge en lägesrapport för och bidra med nya rön till 
forskningen om det förhistoriska och tidigmedeltida Gamla Uppsala. 
Vid seminariet deltog arkeologerna Per Frölund, Anne-Sofie Gräslund, 
Hans Göthberg och John Ljungkvist, samt ortnamnsforskaren Per 
Vikstrand och religionshistorikern Olof Sundqvist. Eftersom intresset 
var stort för detta seminarium (närmare hundra deltagare) föreslog 
arrangörerna (Sundqvist och Vikstrand), att föredragen skulle om-
vandlas till artiklar. Det är dessa artiklar som nu föreligger i denna 
volym. Under redigeringsarbetet insåg redaktörerna att det saknades 
en syntes som band samman de enskilda bidragen. En sådan syntes 
har nu författats av arkeologen Torun Zachrisson och placerats efter 
bidragen från seminariet.
 Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Vilhelm Ekmans universitets- 
fond, Gellerstedts stiftelse, KVHAA, Berit Wallenbergs stiftelse och   
Ateljén på Högskolan i Gävle. Ni har alla gjort tryckningen och publi-
ceringen av denna bok möjlig. Vi vill också tacka alla som deltog i 
seminariet och som bidrog med värdefulla synpunkter i den diskussion 
som fördes där.

Uppsala i mars 2013 

John Ljungkvist, Olof Sundqvist och Per Vikstrand 
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Monumentaliseringen av Gamla Uppsala 

John Ljungkvist

Att Gamla Uppsala är en mycket betydelsefull plats under yngre järn-
ålder och tidig medeltid är närmast oomtvistat. Utifrån en mängd om-
nämnanden i skriftliga källor har området kopplats till det kungliga  
godskomplexet Uppsala öd, en kungsgård där flera av Ynglingatals 
kungar satt, den ursprungliga platsen för Distingen, svearnas blotcent-
rum, ärkebiskopssäte och tingsplats (se sammanfattning i Sundqvist 
2002, s. 93 ff). Sammantaget kan man räkna in nästan alla de bestånds-
delar som kan tänkas karakterisera en central plats. Ur det arkeologiska 
materialet kan vi numera urskilja en rad hantverksmiljöer, en särdeles 
stor bebyggelse, många monumentala elitgravar och gravfält, en central 
gård med enastående hus och exklusiva fynd från vitt skilda kontexter 
och perioder. Knappast någon ifrågasätter väl längre Gamla Uppsalas 
särställning som svearnas centrum. Utmaningen ligger numera främst i 
att förstå platsen och de skeenden som ledde fram till att platsen blev det  
den blev. Ända tills helt nyligen har dock den arkeologiska kunskapen om 
hur Gamla Uppsala sett ut under järnålder och medeltid och hur området 
förändrats varit rätt begränsad i jämförelse med våra kunskaper om t.ex. 
Birka, Hedeby, Lejre och Tissø. Hur kan då denna plats förstås?
 Källmaterialen som bidrar till förståelsen av platsens karaktär spänner 
över närmare 1000 år. De arkeologiska lämningarna och dokumenta-
tionen av dessa varierar vad beträffar datering och kvalitet och de skriftliga 
källorna har i regel nedtecknats ett antal hundra år efter händelserna som 
beskrivs. Platsen har utan tvekan varit betydelsefull under lång tid, men 
det finns stora frågetecken kring hur konstanta de olika strukturerna 
och funktionerna har varit. Platsens roll, struktur och karaktär har utan 
tvekan varit föränderlig och detta är ett konstaterande som inte bara 
bygger på rimlighetsprinciper. 
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Under senare år har det blivit allt tydligare att Gamla Uppsalas historia  
inte är linjär och vi kan allt tydligare urskilja fysiska förändringar av i 
synnerhet bebyggelsen. Vissa förändringar är relaterade till övergripande 
samhällsomvandlingar, andra är troligen mer platsspecifika. Detta är 
en plats som har påverkats av omfattande samhällsförändringar mellan  
äldre och yngre järnålder, maktkamper mellan historiskt kända och mer 
mytiska makthavare, kristnandeprocessens politik, medeltidens urbani-
sering och till slut en by som transformerats från agrar bebyggelse med 
rötter i äldre järnålder till ett modernt villaområde. Vid något tillfälle 
har Gamla Uppsala fått en speciell identitet som gör att den lever kvar 
som symboliskt betydande samlingsplats ända till 1500-talet och på sätt 
och vis också in i våra dagar (Ågren 2006; Alkarp 2009). 
 Denna artikel återvänder till gamla undersökningar och relaterar 
dessa till nya observationer. Under senare år, särskilt de två senaste, har 
det blivit allt tydligare att perioden ca 550–700 e.Kr. kännetecknas av en 
stor tillväxt av monument i både Gamla Uppsala och Mälardalen som 
helhet (Bratt 2008; Ljungkvist 2008a). Jag har valt att utgå ifrån en 
överblick av Högåsengravfältets historia. Diskussionen bygger på hur 
gravfältet och dess monument ska relateras till samtida lämningar i 
området och även förhållanden före, under och efter tiden de byggdes. 
Det finns ett behov av att revidera, komplettera och fördjupa bilden av 
gravfältet ifråga och i förlängningen diskutera hur gravarna ska relateras 
till den samtida bebyggelsen och andra strukturer. Tidigare forskning, 
inklusive min egen, har främst varit inriktad på enskilda stora gravar, 
medan en överblick av samtliga undersökta gravar intressant nog aldrig 
har publicerats (jfr Lindqvist 1936; Duczko 1993, 1996; Ljungkvist 
2008a). En stor del av underlaget för denna artikel grundas på insamling 
och bearbetning av GIS-data, fältarbete och bearbetningar som skett  
inom de olika delarna av projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett  
mytiskt centrum. I synnerhet Daniel Löwenborg, Hans Göthberg och 
Per Frölund har varit delaktiga i arbetet som denna artikel bygger på.

Högåsengravfältet 
Den mest ingående studien av Högåsengravfältet är fortfarande Sune 
Lindqvists verk Uppsala högar och Ottarshögen (1936). Arbetet kretsar 
kring de s.k. kungshögarna, men innehåller även annan värdefull in-
formation. Lindqvist såg bland annat att en av kungshögarna inte var 
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Fig. 1. Truls Arnvidssons gravkarta över Gamla Uppsala från 1709 (Bild: ATA). Jämför med fig. 2.
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ett statiskt monument som skapats vid ett enskilt tillfälle. Han såg att 
Mitthögen var ett monument som byggts på vid åtminstone ett tillfälle 
efter att den primära graven anlagts (1936, s. 159). En av Lindqvist 
kärntolkningar formulerade han på följande sätt:

Man anar, att dessa högar för dem, som uppförde dem, voro något mer än 

bara tillfälliga uttryck av vördnaden för bortgångna släktled. De skulle också 

vara den samlande symbolen för en anstolt kungaätts och ett traditionsrikt 

rättssamhälles kraft och helgd. 

Denna formulering låter idag smått bombastisk, men det är värt att notera 
att redan Lindqvist betraktade gravarna som något betydligt mer än  
monument för enskilda individer. De är repetitivt anlagda manifestationer, 
avsedda att stärka såväl platsens rykte och roll som olika individers/ 
familjers/sociala gruppers namn. Gravarna ingår i en medveten strategi 
och är extremt tydliga exempel på att historia är något som konstrueras. 
Man kan konstatera att Uppsala högar är ett lyckat exempel på skapandet 
av ett kollektivt minne, om än påbörjat på initiativ av en liten grupp 
människor (se t.ex. Halbwachs 1992). De är också exempel på något nytt 
som händer Mälardalen vid den tid när de byggs. Högar av denna storlek 
saknas i nuläget helt i området under folkvandringstid (se Ljungkvist 
2006; Bratt 2008). 
 Ser man till Gamla Uppsala som helhet är Högåsengravfältet ett av 
ursprungligen flera stora och mellanstora gravfält. På den mest »ur-
sprungliga» detaljerade gravfältsöversikten, dvs. Truls Arnvidssons karta 
från 1709, är flera av gravfälten kraftigt skadade och fornlämnings-
bilden är redan då fragmentiserad, fig. 1 och 2. Idag är samtliga gravfält 
utom Högåsengravfältet i princip utraderade från markytan. Vissa rester 
finns emellertid kvar i åker- och tomtmarker, eller som några fåtaliga 
högar/stensättningar på skadade åspartier (Nordahl 2001; Jörpeland et 
al. 2011). Även om gravfältsbilden i Gamla Uppsala är fragmentarisk, 
råder det ingen tvekan om att Högåsengravfältet alltid varit det mest ut-
märkande gravfältet. Det ligger dessutom i direkt anslutning till kyrkan 
och kungsgårdskomplexet. 
 Idag finns det omkring 200 synliga gravar på Högåsengravfältet och 
de återfinns i två tydliga koncentrationer. En nordlig där merparten av de 
stora högarna återfinns och en sydlig koncentration med betydligt färre 
stora högar, fig. 2. Inget järnåldersgravfält i Mellansverige har så många 
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Fig. 2. Topografisk modell över västra Gamla Uppsala på basis av LiDAR-data.  
Byggnader och träd är borttagna.

1. Högåsens södra gravgrupp med ansamlingen av monumentala gravar på åsens krön  
 och en markant koncentration av mindre gravar söder om Västhögen (den sydligaste  
 av de tre s.k. kungshögarna).

2. Högåsens norra gravgrupp med ansamlingen av monumentala gravar.

3. Den idag dolda gravgruppen på prästgårdstomten med vikingatida båtgravar och  
 brandgravar från bl.a. vendeltid.

4. En mindre gravgrupp norr om Prästgården.

5. Kungsgårdskomplexets bebyggelse med de två stora platåerna, norra och södra kungsgårdsplatån.

6. Kyrkogården inramad av bogårdsmuren.
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stora gravmonument. Minst 18 högar mäter mellan 10–15 m, två mäter 
15–20 m, fem är 20–40 m i diameter (varav den största i gruppen är 
Tingshögen). Slutligen har vi de tre största högarna, Östhögen, Mellan- 
högen och Västhögen, vars maximala mått uppgår till mellan 70 och 80 
meter. Uppskattningen av deras storlek varierar en del beroende på hur 
de mäts upp och i vilken grad ursprungliga åspartier ska inräknas i upp-
mätningen (jfr Lindqvist 1936; Bratt 2008, s. 239 ff; FMIS). Högarnas 
verkliga storlek, dvs. den egentliga uppbyggda högen, är i samtliga fall 
mindre då högbyggarna skickligt utnyttjat terrängen. Det finns upp-
skattningar av storleken på de egentliga högarna, men fortfarande finns 
det inte någon sammanhängande grävd profil som sträcker sig tvärs över 
någon hög. De fyra största högarna är alla såväl skadade som delvis ut-
grävda. De har med tiden drabbats av försättningar efter byggnationen, 
eroderat, byggts om och lagats. Under medeltiden grävdes t.o.m. en 
tegelugn in i Östhögen (Lindqvist 1936, s. 130 ff; Duczko 1996, s. 99 ff). 
 Av Högåsengravfältets stora gravar har de tre s.k. kungshögarna 
samt Tingshögen och den icke lokaliserade Gullhögen grävts ut. Tre av 
gravarnas gravgömmor/brandlager har undersökts helt eller delvis (Öst- 
högens, Västhögens och Gullhögens). I samtliga fall är dokumenta- 
tionerna tydliga avspeglingar av sin tid och de äldsta undersökningarna  
gjordes så tidigt som 1846–47 (Östhögen, Gullhögen) och 1874 (Väst- 
högen). Det finns emellertid tillräckligt med underlag för vissa tolk-
ningar av såväl deras konstruktion som innehåll. Tingshögen och Mitt-
högen har i båda fallen undersökts ända fram till kärnröset (Lindqvist 
1936, s. 155 ff; Hedlund & Christiansson 1991). I Mitthögens fall nåddes 
även kanten på ett brandlager under kärnrösets ytterkant, men inga 
betydande fynd noterades. Efter Lindqvists arbete har man undersökt  
vikingatida gravar inom såväl den norra som södra gravgruppen (SHM 
23316). Dessutom har utgrävningar av såväl båtgravar som brandgravar 
på den intilliggande prästgårdstomten relevans för den övergripande 
gravfältsbilden (Nordahl 2001). 
 Dateringsunderlaget för Högåsengravfältet bygger på de 17 utgrävda 
och mer eller mindre dokumenterade högarna. Antalet är beräknat uti-
från dokumentation i Lindqvists stora verk och SHM:s katalog. Alla 
de stora högarna, dvs. Östhögen, Västhögen och Gullhögen, dateras 
till vendeltid med en dragning åt periodens första del, dvs. före ca 650 
e.Kr. (se nedan). Av de mindre och tidigt undersökta högarna är flertalet 
svåra att uttala sig om eftersom undersökningarna på 1800-talet var 
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minst sagt bristfälliga och endast ett fåtal daterbara fynd tillvaratogs. I 
Lindqvists renskrivning av Hildebrands dagbok beskrivs brandlager 
och nitar i flera av högarna och det mesta tyder på att de ska dateras till 
yngre järnålder (Lindqvist 1936, s. 136 ff; SHM 1411 Alström & Duczko 
2005). År 1944 undersökte Greta Arwidsson och Gunnar Ekholm fem 
brandgravar (SHM 23316). Två fanns i den koncentration av gravar som 
ligger strax sydväst om Västhögen och övriga grävdes i gravgruppen 
i Högåsens sydvästra del. Två av gravarna (31 och 83) är från sen vikinga- 
tid och kan eventuellt dateras till 1000-tal. Ytterligare en grav (171) 
innehåller en enkelskuren kam som skulle kunna vara en dubbelkam 
och i så fall bör den dateras till 1000-talet e.Kr. Dessa gravar är hög- 
intressanta eftersom det kan röra sig om sena brandgravar som kanske är 
samtida med s.k. tidigkristna skelettgravar i trakten. Relevant för sam-
manhanget är också att de vikingatida gravarna understryker gravfältets 
komplicerade historia, där grupper av gravar flyttats och överlagrat var-
andra under minst 400 år. Om man använder Valsgärdegravfältet och 
gravfältet vid brandstationen som referens, är det högst sannolikt att 
Högåsengravfältet går tillbaka till yngre romersk järnålder och folkvand- 
ringstid (Ljungkvist 2008b; Jörpeland et al. 2011). I nuläget dateras 
emellertid de äldsta undersökta gravarna, Östhögen och Västhögen, till 
decennierna omkring 600 e.Kr. och de yngsta till mellan sent 900-tal 
och 1000/1100-tal (Ljungkvist 2008a). Vikingatida gravar finns i båda 
ändarna av gravfältet vilket antyder att det använts av flera samtida 
grupper av människor.  
 Alla de stora högarna, utom en i den sydligaste delen, ligger i den 
norra delen av gravfältet. De flesta stora högarna har en utmärkt visu-
ell placering och de syns från flera väderstreck. Nästan alla gravar är 
emellertid placerade på åsens krön och östsluttning. Uppenbarligen har 
det varit viktigt för de icke monumentala gravarna med en exponering 
mot den tämligen flacka östra slätten, den medeltida staden och yngre 
järnålderns åmynning. Ytterligare en viktig faktor är en äldre väg-
sträckning som kan spåras tillbaka till minst 1600-talet. Den löper 
från Tunåsen i söder och i förlängningen vid foten av Högåsens östsida 
(Lindqvist 1936, pl. 15; Jörpeland et al. 2011, s. 27 ff). 
 När det gäller frågan om gravfältets ursprungliga utbredning vet vi att 
det är skadat på flera ställen. Den generellt sett mest destruktiva faktorn 
för gravfälten utmed Uppsalaåsen och Fyrisån är grustäkt i kombina-
tion med odling. De flesta gravfälten i dessa miljöer har mer eller mindre 
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grävts bort. Högåsengravfältet och det kända och närliggande Valsgärde-
gravfältet är ur denna aspekt troligen ovanliga. De är skadade, men inte 
alls i samma utsträckning som de flesta gravfälten på åsen. I Högåsen-
gravfältets fall finns det ett antal grustäkter på olika delar av åsavsnittet. 
Man skulle kunna tänka sig att grustäkterna skett efter järnåldern och till 
stor del förstört gravar på åsens västsluttning. I nuläget är jag skeptisk 
till denna tolkning. Grustäkterna verkar i hög grad vara placerade nära 
de stora högarna och frågan är om de inte framför allt ska knytas till 
byggandet av gravarna. En mycket intressant parallell är norska Borre, 
där jordtäkter framträder mycket tydligt runt och nära högarna efter 
nyligen utförda LiDAR-mätningar (uppgift från Terje Gansum). På 
Högåsens östra sida finns det ett antal stora markingrepp som ligger 
mellan de stora gravgrupperna i norr och söder. Intressant nog finns här 
inga gravar utritade på de äldsta kartorna. Det understryker att ingrep-
pen kan vara mycket gamla och det är långt ifrån säkert att de skadat 
gravar, se fig. 2. Grustäkterna kan rent hypotetiskt vara från medeltid, 
men under denna tid finns det lämpliga grustäkter som ligger betydligt 
närmare den medeltida bebyggelsen. Om grustäkterna är från vendel-
tid/vikingatid, förstärker de intrycket av en rumslig uppdelning av 
Högåsengravfältet i två distinkta gravgrupper. Ingen av gravarna i den 
södra delen är daterade till före vikingatiden, men man bör betänka att 
ytterst få gravar undersökts.
 Den tydligaste skadan från historisk tid som kan spåras finns i 
gravfältets sydligaste del. Flera dussin idag försvunna gravar är utritade 
på Truls Arnvidssons karta, samt på en plansch från omkring mitten av 
1800-talet, se fig. 1 samt Lindqvist 1936, pl. 17. I den idag uppodlade 
ytan söder om Högåsen har människoben påträffats (Alström & Duczko 
2005). Vidare har det under 1700-talet och en bra bit in på 1900-talet 
stått grupper av hus intill och på gravfältet. Man kan också fråga sig 
i vilken grad gravarna på Prästgårdens tomt ska knytas till Högåsen-
gravfältet. De båt- och brandgravar som 1973 undersöktes i Präst-
gårdens trädgård låg mindre än 100 m från närmaste grav på Högåsen-
gravfältet (Nordahl 2001). Likt kyrkan ligger gravfälten på åsarmar 
som löper norrut från Tunåsen/Högåsen. Kyrkan står på den ena armen 
medan Prästgårdstomten är placerad på den andra. Ytan mellan Högåsen 
och Prästgården har varit flitigt utnyttjad och planerad under åtminstone 
tidigt 1700-tal och 1900-tal. Om det funnits gravar i området, har de 
med stor sannolikhet utraderats från dagens markyta precis som båt-
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gravarna i Prästgården och många andra gravar som idag ligger under  
modern bebyggelse och åkermark. Det finns idag tendenser till att minst 
tre gravgrupper ska knytas till kungsgårdskomplexet; det rör sig dels 
om de två grupperna på Högåsengravfältet, dels om Prästgårdens gravar 
som ligger i två grupper åtskilda av en svag sänka, se fig. 2 nr 1–4. När 
Gamla Uppsala beskrivs i sin helhet görs det traditionellt en grov upp-
delning mellan den östra Storbyn, bestående av ett stort antal gårdar, 
samt en »ursprunglig» central kungsgård som under medeltiden delas 
upp i en rad mindre gårdar. Därtill kan man lägga till småbyarna Nyby 
och framförallt Myrby som ligger direkt väster om kungsgårdskomplexet 
(Rahmqvist 1986). 
 Ur ett socialt perspektiv är gravfältsbilden intressant i jämförelse 
med den kända bebyggelsestrukturen. Om gravarna på prästgårds-
tomten och Högåsen ska knytas till kungsgårdskomplexet, vilket verkar 
rimligt, visar de att människorna begravda i anslutning till kungsgårds-
komplexet bevisligen har fördelats mellan tre samtida gravgrupper. 
Hur gårdsstrukturen inom kungsgårdskomplexet varit organiserad och  
förändrats genom århundradena är fortfarande mycket osäkert. Något 
som däremot kan konstateras är att gravgrupperna representerar koncen-
trationer av gravar med olika gravskick som vardera rymmer begravda 
människor av varierande kön, ålder och status. Yngre järnålderns kungs- 
gård är, om den ens ska tolkas som en enskild gård under yngre järnålder, 
en invecklad social konstruktion, vilket gör det svårt att diskutera den 
som en enskild enhet. Ju mer vi utforskar Gamla Uppsala, desto mer 
invecklad blir platsens rumsliga och sociala struktur. 

Gullhögen – en fördjupning
Gullhögens datering har aldrig diskuterats ingående och det är den minst 
behandlade av de stora gravarna på Högåsengravfältet. Detta beror 
i viss mån på att dokumentationen från 1847 års undersökningar är 
bristfällig. Framför allt saknas det detaljerade ritningsdokumentationer 
för alla gravar utom Östhögen. Vidare har gravens innehåll mig veter- 
ligen aldrig bearbetats i sin helhet (SHM 1411; Lindqvist 1936, s. 78; 
Arrhenius 1982). Dessutom är högens placering tyvärr osäker. Uppen-
barligen rör det sig om någon av gravarna sydväst om Västhögen.  
Hildebrand angav inte högens diameter men utifrån beskrivningen är det 
tydligt att det måste röra sig om en stor hög. Det kraftiga och benrika 
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brandlagret låg under ett lerlager, som i sin tur låg 5 fot, dvs. ca 1,5 m 
under högens flacka topp. Rimligen rör det sig om någon av de tre stora 
högar som ligger SV om Västhögen på åsens krön. Det skulle kunna 
röra sig om den storhög som återfinns intill Västhögen och som idag har 
den kraftigaste försänkningen på toppen. Å andra sidan skriver Hilde-
brand att högen innan utgrävningen bara var skadad i kanten, att toppen 
var plan och i motsats till de flesta högarna på gravfältet inte störd av en 
sekundär krater/plundringsgrop. På Arnvidssons karta från 1709 verkar 
emellertid ovan nämnda storhög ha en tydlig krater, fig. 1 och 3. Ytter-
ligare en möjlig kandidat är en upp till 1,5 m hög och ganska skadad 
grav som ligger precis mellan Västhögens fot och nyss nämnda grav 
med avlång krater. Det är kort sagt frustrerande svårt att fastställa läget 
för denna mycket intressanta grav.
 Innehållet i Gullhögen är utmärkande eftersom flera fynd både är 
exklusiva importföremål och troligen de enda av sitt slag i Mälardalen. 
Mest anmärkningsvärda är två bältesbeslag, en skärva stämpelornerad 
keramik och ett mindre guldfragment som haft cloissonnée-infattning. 
Bältesbeslagen har tidigare relaterats till beslag från bl.a. Högomgrav-
en och har därmed daterats till folkvandringstid (Arrhenius 1982). På 
senare år har det emellertid fastställts att beslagen härrör från ett s.k. 
Nevelino-type bälte med ursprung i Perm i dagens Ryssland (Goldina 
2003, s. 62 med anförda referenser). I Finland finns det ett antal exempel 
på bältesdetaljer av typen, men fyndet från Gullhögen verkar vara det 
enda i sitt slag från Sverige (Kivikoski 1947, taf. 69). Den ornerade 
keramikskärvan från Gullhögen tycks komma från skuldran till ett 
stämpelornerat kärl som definitivt inte är mellansvenskt. Den rimligaste 
förklaringen är att det rör sig om ett gotländskt kärl även om samtida 
dekoration finns på kontinenten (se t.ex. Nerman 1969, taf. 92). På Got-
land verkar denna form av ornering främst finnas under period VII:1-2, 
för att bli mer ovanlig under period VII:3 (Nerman 1969). Rimligen ska 
keramikskärvan då dateras till sent 500- eller 600-tal. Guldfragmentet 
är svårbestämt. Det verkar vara underlaget och ramen för en granatin-
fattning. Arrhenius tolkar det som ett remändesbeslag med paralleller 
till gotiska bältesdetaljer (Arrhenius 1982, s. 70). Det är emellertid ett 
mycket fragmentariskt objekt som är svårt att identifiera närmare. Under 
SHM inv. nr 1411 finns det en samling föremål och ben som kommer 
från Gullhögen men också andra gravar som undersöktes under samma 
år. Mest utmärkande är ett antal spelbrickor, med ett hål på undersidan, 
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Fig. 3. Västhögen och den intilliggande gravgruppen. Detalj av Truls Arnvidssons karta.  
Notera kratrarna i två av de stora högarna söder om Västhögen (Bild: ATA).

Fig. 4. Tingshögen. Detalj av Truls Arnvidssons karta (Bild: ATA)
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som även nämns i Hildebrands grävdagbok. Formmässigt är de av ven-
deltida typ (se t.ex. Ljungkvist 2008a, s. 272). De är svåra att datera 
mer exakt men understryker att graven inte är från vare sig folk- 
vandringstid eller vikingatid. Svårigheten att datera Gullhögen närmare 
beror delvis på att inga fynd är standardtyper som faller in i en regional 
kronologi för Mälardalen. Med tanke på att guldcloissonnéeföremål 
är extremt ovanliga under 700-talet och att keramiktypen blir ovanlig 
under period VII:3, är det rimligast att graven dateras till 600-talet,  
kanske med en dragning åt den tidigare delen.

Tingshögen – ursprungligen en grav?
Tingshögen eller domarhögen, fig. 4, avviker genom sitt namn som an-
tyder att högen haft en judiciell och politisk funktion. En möjlig sådan är 
ett eller flera av Gustav Vasas burspråk i området (Lindqvist 1936, s. 56 f; 
Ågren 2006). Frågan är om Tingshögen är anlagd för att vara en judiciell 
samlingsplats eller om det rör sig om en grav. Det har föreslagits att 
Tingshögen är en medeltida motte-konstruktion, men denna tolkning 
kan avfärdas helt efter utförda provundersökningar (Christiansson & 
Nordahl 1989; Hedlund & Christiansson 1991). Över högens platåyta 
grävde man en rad smala sökschakt och ett mer centralt och bredare 
schakt. Stratigrafin visade sig vara tämligen komplicerad vilket inte är  
särskilt förvånande med tanke på att högen uppenbarligen används ganska 
flitigt. Den har nötts, schaktats i, reparerats och kanske t.o.m. byggts om 
vid ett antal tillfällen. Högens kanter är sedan länge ganska skadade och 
de många besökarna på platsen har sin tur bidragit till ett omfattande 
slitage. Under några decimeter av omrörda och påbyggda lager, som 
inte daterats närmare men verkar vara högmedeltida eller senare, verkar 
det finnas en intakt högmantel som i toppen avgränsas av ett lerlager 
(Hedlund & Christiansson 1991, fig. 3). Under lerlagret finns det ytter- 
ligare en sekvens av varierande tjocka lager med kulturinblandning. 
Dessa verkar inte innehålla tegel och i så fall kan de vara äldre än 
högmedeltid då vi vet att tegel börjar användas i området. Denna 
lagersekvens överlagrar i sin tur en stenpackning/röse som verkar vara  
välvd. Stenmaterialet har en blandad karaktär och består av såväl slipat 
åsmaterial som kantiga stenar. Geologer som besökte utgrävningen 
tolkade stenarna som ditplacerade och det rör sig därmed inte om ett 
naturligt stenrikt åslager utan snarare ett röse (Hedlund & Christiansson 
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1991, s. 109). Den flacka topp som vi idag tycker utmärker Tingshögen 
är närmast standard för områdets stora högar. Bratt har konstaterat att 
platåformen uppträder bland hälften av Mälardalens högar över 20 m i 
diameter (2008, s. 97). Den resta stenen på platån, som idag bara toppen 
sticker upp av, är i själva verket 80 cm hög och verkar vara i kontakt med de 
äldre lagren. Enligt Bratt (2008, s. 96 f)  är resta stenar i storhögar ovan-
liga. Det enda exemplet han framför är Stabbyhögen i Uppsala-Näs sn 
som dateras till vendeltid (troligen 600-tal). Därtill kan man lägga till 
Tingshögen och även den stora Nordians hög i Norrsunda sn (Lindqvist 
1936, fig. 5, 32.). Tingshögens platå är ovanligt stor vilket stärker den 
tolkning som ligger i namnet och uppfattningen om att den fungerat 
som en scen. Idag är det svårt att uttala sig om högen ursprungligen haft 
en platå, men det är högst troligt, inte minst för att de flesta andra stora  
högar i Gamla Uppsala har eller har haft platåer. Den mest centrala  
frågan, som inte kan besvaras förrän konstruktionens understa lager  
undersökts, är om det med säkerhet rör sig om en ursprunglig grav och 
i vilken grad högen har byggts om och förstärkts genom åren. Vi verkar 
ha att göra med en konstruktion där det finns en rad tunna, påförda lager 
som ger ett ganska sent intryck. Under dessa finns mer homogena, ej 
tegelinblandade lager och en stenpackning/kärnröse. Jag tror vi har att 
göra med en ursprunglig gravhög som fått en sekundär användning och 
modellerats om samt skadats vid ett antal tillfällen.

Dateringar, stratigrafiska frågor och framväxten  
av ett monumentalt komplex
Innan gravfältets generella utveckling berörs kan det vara relevant att 
sammanfatta de dateringar vi har av de monumentala gravarna. Vad 
gäller Öst- och Västhögen har dessa gravars tidsställning diskuterats 
utförligt ett antal gånger. Jag är av åsikten att båda gravarna ska dateras 
till tidig vendeltid, i absoluta tal ca 560/70–620/30 e.Kr. (se samman-
fattningar i Ljungkvist 2005; 2008). Gullhögens datering är svårare att 
precisera. Jag väljer att grovt datera den till ca 560/570–700 e.Kr. Tings- 
högen är delvis utgrävd, med då inga dateringar gjorts av lager i högen 
och då varken bottenlager eller en ev. gravgömma nåtts, är dateringen 
svävande. Den rådande tendensen för de monumentala högarna på Hög- 
åsengravfältet är därmed att de bör dateras till mellan ca 550–700 e.Kr., 
kanske t.o.m. något snävare. Det är i så fall en förhållandevis begränsad 
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period med tanke på det stora antalet monumentala gravar.  Det är lock-
ande att jämföra sekvensen av stora högar från vendeltid med Sutton 
Hoo och merovingiska gravkryptor (Carver 2005; Müller Wille 1983). 
Det finns en tendens i dessa fall att de högaristokratiska eller kungliga 
begravningarna anläggs under ganska begränsade perioder, kanske ett 
hundratal år. Gravarna är inte homogena sett till vare sig storlek eller 
innehåll. Utöver kronologiska skillnader finns det även en variation i 
ålder, kön, och materiell status. I Gamla Uppsala har vi skillnader i 
individerna utifrån de osteologiska bestämningarna även om dessa kan 
komma att diskuteras betydligt mer i framtiden (Arrhenius & Sjövold 
1995; Sten & Vretemark 1999). Dessutom ska man inte glömma att det 
finns markanta skillnader i Östhögens och Västhögens innehåll. Den 
senare graven rymmer trots det fragmentariska innehållet en betydligt 
större variation av guldföremål, av generellt högre kvalitet. Där finns 
även Bysantinskt relaterade föremål vilket helt saknas i Östhögen. 
 Uppsala högars stratigrafi och uppbyggnad var en central fråga i Sune 
Lindqvists studier. Dessa bidrog tillsammans med fynddateringarna 
till att både förklara gravarnas inbördes datering och i förlängningen 
koppla enskilda gravar till Ynglingatals kungalängd. Lindqvist använde 
bland annat fyllningen i gravarnas högmantel för att bygga en tolk-
ning av gravarnas såväl relativa som absoluta kronologi. Dateringen av 
de största högarna, från äldst till yngst, ansåg han vara Mellanhögen, 
Östhögen och Västhögen. De ansågs vidare vara uppförda för de i 
Ynglingatal omtalade kungarna Aun, Adils och Egil som han uppfat-
tade som historiska personer (Lindqvist 1936, s. 210 ff). Lindqvists 
främsta argument, förutom fynddateringar, var att de första gravarna  
var uppbyggda av åsmaterial, medan Västhögen, till stor del uppbyggd 
av lera och torv, ansågs vara yngst p.g.a. frånvaron av grusmaterial i 
den yttre högmanteln. Mellanhögen ansågs vara sekundärt påbyggd.  
Scenariot är i sig logiskt och det stärks av att fyndmaterialet i Väst- 
högen verkar vara något yngre än Östhögens dito (Lindqvist 1936, s. 
234; Duczko 1996, s. 91; Ljungkvist 2008, s. 274 f). Samtidigt får man 
inte glömma att det saknas en stratigrafisk sekvens som visar högarnas 
inbördes relation. 
 En sak som Lindqvist tog fasta på för Mellanhögens del var att graven  
verkar vara byggd i flera faser. Över det stora kärnröset placerades först 
åsmaterial i form av grov sand och vid ett senare tillfälle placerades 
ett lager hårt packad mylla/svartmylla över främst högens topp och 
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västra sida (Lindqvist 1936, s. 143, 144). Om denna mylla, utöver den 
rika humushalten, består främst av lera eller sand/silt framgår inte. Det 
verkar närmast som om lagret utgörs av torv. I ett brunnsschakt som 
1846 placerades på högens topp verkar utgrävarna ha stött på sekundär-
begravningar. Strax under ytan på högens topp fann man en stor »kull-
ersten» (utgrävarnas benämning) som var svart på ytan och dessutom 
några brända ben. På 3 fots djup (ca 0,9 m) fann man »många» brända 
ben och dessutom delar av ett keramikkärl (Lindqvist 1936, s. 143). 
Undersökarna verkar ha funnit spår av minst två sekundärgravar i den 
yttre högmanteln. Att dessa lämningar skulle utgöra rester av förstörda 
gravar från åsen kan nog uteslutas eftersom det genomgrävda lagret inte 
bestod av åsmaterial. Det är orimligt att den djupare funna sekundär-
graven skulle ha grävts ner hela 0,9 m i högen. Den verkar snarare ha 
tillkommit i samband med en påbyggnad av högen, alternativt rör det 
sig om spår av en brandrelaterad ritual i samband med att lagret anlades. 

Fig. 5. Fotografi av schaktet i Västhögen år 1874 (Uppsala universitets samlingar). Den undre »platåhögen» som 
överlagrar det lilla kärnröset framträder tydligt. (Foto: UMF.)
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Lindqvist antog att Mellanhögen byggts på efter Västhögens byggna-
tion, kanske för att göra de båda högarna mer jämnstora. Något som han 
inte berörde närmare är möjligheten att samtliga högar kan ha byggts 
på i flera omgångar. I Östhögen noterades flera lager av sand som  
separerades av enskiktade stenlager och i Västhögen är lagerskillnaderna 
än mer distinkta (Lindqvist 1936, pl. 16). Över Västhögens kärnröse, 
i vilket det stod en trädstam (höjd okänd), placerades en högmantel av 
grus som enligt utgrävarna var 3,9 m hög och 37,5 m bred. Platån på den 
flata toppen beräknades vara 24 m bred. Det kan jämföras med tings-
högens ca 25 x 20 m stora platå. I jämförelse med de övriga stora icke 
»kungshögar» på gravfältet är Västhögens »undre platåhög» ungefär 
lika stor som dessa högar sett till såväl form som storlek, se fig. 5, 6. Över 
»platåhögen» placerades en 5,1 m tjock, yttre högmantel av lera och 
detta lager förslöts i sin tur av ett ca 0,60 m tjockt sandlager (Lindqvist 
1936, s. 146 f). Intressant nog har vi inte någon aning om när den stora 
lermanteln anlagts. Vare sig fynd, 14C-dateringar eller stratigrafiska 
förhållanden antyder om det skett direkt efter byggnationen av den inre 
»sandhögen» eller inte. För att återvända till Mellanhögen så höjer sig 
dess första högmantel omkring 1,8 m över kärnröset. Rösets höjd är 
inte fastställd men Lindqvist verkar uppskatta den till omkring 2 meter 
(1936, s. 156, pl. 20). Diametern på den äldsta högen är även den 
osäker, men uppskattas till 35–40 m. Sammantaget är Mellanhögens 
första fas jämförbar med de andra stora högarna i området, inklusive 
Västhögens första fas.
 Av de tre stora högarna är det bara Östhögen som har en till synes 
mer konsekvent uppbyggnad. Högmanteln är till skillnad från de andra 
kungshögarna helt byggd av åsmaterial i form av omväxlande sand/
gruslager och enskiktade stenlager (troligen för att stabilisera den lösa 
sanden). Även Gullhögen verkar vara byggd i en sekvens, huvudsakligen 
av grus/sand om än med tunna lerlager som placerats direkt under (på 
den naturliga åsytan) och över kärnröset. Standard för gravfältets stora 
högar i den norra gravfältsgruppen verkar i grunden vara att de är upp 
till ca 40 m i diameter och att de har platåer. Östhögen utmärker sig  
eftersom det är den enda av de tre största högarna som är helt uppbyggd 
av åsmaterial. Mellanhögen och Västhögen märker båda ut sig genom 
att ha yngre påbyggnader som består av svartmylla (torv?) respektive 
lera. Tyvärr vet vi inte när de yttre lagren anlades.



49

Fig. 6. Ritning från undersökningen av Västhögen där de observerade lagren är tydligt inritade (Ritning: UMF).
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Iakttagelserna ovan öppnar för möjligheten att inte bara Mellanhögen 
har en förstärkt monumentalitet (vilket Lindqvist noterade). Även Väst-
högen kan vara påbyggd i en strävan efter en visuell förstärkning av 
såväl graven som gravfältet. Likaså kan även Tingshögen vara tillbyggd 
under järnålder om än i betydligt mindre omfattning. I Mellanhögen 
verkar det finnas sekundära begravningar i det tjocka svartmyllelagret, 
varav minst en (se oven) överlagras av nästan en meter jord. Det verkar 
m.a.o. som att denna grav anläggs samtidigt som den yttre högmanteln 
byggs. Det är en tydlig indikation på upprepade förstärkningar av högen. 
 Högkomplexet i Gamla Uppsala har en komplicerad framväxt. För-
utom att nya gravmonument – såväl stora som små – successivt tillkommit, 
har flera av dem efter hand byggts på och det finns spår efter flera 
sekundärbegravningar. De s.k. kungshögarna bör ses som repetitivt 
påbyggda monument. Med detta menas att den fullständiga storleken 
inte är relaterad till den arbetsperiod (ritual/ceremoni) som krävdes för 
att bygga högen efter kremeringsfasen och följande efterbehandlingar 
och ritualer, inklusive byggandet av ett kärnröse och en första högmantel. 
Om man betraktar de stora högarna och gravfältet som en enhet blir 
varje ny större gravläggning och påbyggnad ett monumentalt tillägg till 
en anslående helhet. Ser man exempelvis till båtgravarna och en rad av 
brandgravarna i Valsgärde, är det tydligt att en rikt utrustad grav inte 
nödvändigtvis måste ha en anslående överbyggnad. Det finns inte alls 
samma behov av att manifestera platsen. Högåsengravfältet skiljer sig 
markant med tanke på den uppenbara ambitionen att förstärka gravfältet 
med arbetskrävande monument under en hundraårsperiod.
 Om det stämmer att de stora högarna anlagts mellan 550–700 e.Kr. 
är detta en period då minnet av tidigare begravda personer varit tämligen 
levande. Sannolikheten för att de gravlagda varit nära släkt är då också 
större. I fråga om särskilt Västhögen, Mellanhögen och kanske även 
Tingshögen tror jag det är fullt möjligt att högarna från början var upp 
till 40 m i diameter och inte avvek nämnvärt från de andra stora högarna 
som idag ligger SV om Västhögen, se fig. 1, 2. Vid flera tillfällen har 
man i så fall inte bara byggt nya monumentala gravar för att förstärka 
områdets monumentalitet. Det är mycket möjligt att man också valt att 
förstärka existerande gravar och därmed bygga på platsens/släktens/
gruppens/individernas historia. I så fall har vi ett exempel på ett aktivt 
skapande av myter om de stora högarna redan under vendeltid. Intressant  
nog ser vi liknande tendenser till att successivt bygga på monument från 
kungsgårdskomplexets bebyggelse (se nedan). 
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Högåsengravfältets andra monument  
Tidigare har fokus på Högåsen helt lagts på gravarna och då egentligen 
bara ett fåtal, närmare bestämt kungshögarna och Tingshögen. Få andra 
konstruktioner har uppmärksammats och övriga undersökta gravar har 
som nämnts inte studerats närmare. Om vi ser bortom gravarna finns det 
nästan inga större gravfält som är »rena» begravningsplatser. Här finns 
lämningar av äldre och yngre bebyggelse, diverse ekonomiska aktiviteter, 
t.ex. en medeltida tegelugn i Östhögen och inte minst spår av aktiviteter 
och konstruktioner som är nära knutna till gravar, ritualer och andra 
manifestationer. Under 2011 förändrades bilden av gravfältets relation 
till andra konstruktioner markant, då stora stolphål/stenfundament 
lokaliserades med hjälp av magnetometer och sökschakt utmed såväl 
gravfältets sydöstra som södra ände, med fortsättning rakt österut (Jörpe- 
land et al. 2011, s. 122; Trinks & Biwall 2011, s. 30 ff).  Sedan tidigare har 
det även varit känt att bebyggelse från yngre järnålder sträckt sig hela 
vägen fram till gravfältet (se översikt och referenser i Ljungkvist et al. 
2011). Känd förhistorisk bebyggelse från Matsgården ligger intill Tings- 
högen och boplatslämningar vid dagens sockenmuseum och kyrka ligger 
mycket nära Östhögen. 
 En möjlig konstruktion som troligen inte uppmärksammats tidigare 
och som i viss mån sammanfaller med resultaten från den geofysiska 
prospekteringen, är en vall som löper utmed gravfältets västra sida. 
Den börjar i norr nedanför Västhögen och löper därefter parallellt 
med gravfältet i sydvästlig riktning, fig. 7. I södra delen är vallen av-
skuren eller har en öppning. Det kan vara ett avsiktligt avbrott, men kan 
också bero på att här stod flera hus från 1800-talet till 1930-talet. Dessa 
kan ha orsakat skador på äldre strukturer. Det kan också vara så att vallen 
är en geologisk formation, men den verkar vara för kraftig för att vara 
en fossil strandvall. Intressant nog sammanfaller vallens sträckning med 
koncentrationen av de största gravarna på gravfältet. Den är exponerad  
mot våtmarken Myrby träsk och ligger dessutom nära den bästa naturliga 
övergången av våtmarken till Tunåsen. Än så länge är det inte fastställt 
om vallen är naturlig eller konstruerad och i det senare fallet vilket  
kronologiskt samband den har med gravarna. Är den konstruerad är det  
emellertid en mycket intressant konstruktion med tanke på övriga struk-
turer runt gravfältet och liknande vallar från t.ex. Anundshöggravfältet  
(Sanmark & Semple 2011).
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Det är förvånansvärt hur väl samlat och samtidigt mångfacetterat kungs-
gårdskomplexet är. Det finns en rad enskilda, distinkta delkomplex 
som är åtskilda av våtmarker och sänkor som inte är lämpliga för vare 
sig bebyggelse eller gravar. Samtidigt är alla bebyggelsekoncentrationer 
och intilliggande gravfält förvånansvärt väl integrerade med varandra. 
Man ska inte heller glömma att gränsen mellan kungsgårdskomplexet 
och bebyggelsen i Storbyn i öster är flytande. Det gäller inte i norr, men 
däremot i söder där järnåldersbebyggelsen från Matsgården legat närmast 
vid foten av Tingshögen (Ljungkvist et al. 2000).

Kungsgårdskomplexet – gårdar, gravar, konstruktioner
Platåerna norr om kyrkan är det tydligaste exemplen på andra monu-
mentala lämningar i området. De är toppen på isberget av ett omfattande 
boplatsområde som genom åren undersökts vid en rad tillfällen (se t.ex. 

Fig. 7. Den valliknande konstruktionen väster om Västhögen och Högåsengravfältets norra gravgrupp. 
A. Västhögen, B. Vallen, C. Möjlig fortsättning på vallen (LiDAR-baserad  hillshade-bild).
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Nordahl 1993; Hedlund 1993; Alström & Duczko 1996; Göthberg 
2008; Frölund et al. 2010). De senaste utgrävningarna inom ramen för 
projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum, är under 
bearbetning (rapportmanus Frölund et al.). Genomgående är emellertid 
att undersökningarna varit små nålstick i det minst fem hektar stora 
bebyggelseområdet. Trots den blygsamma omfattningen har undersök-
ningarna inneburit ett avsevärt tillskott till våra kunskaper om Gamla 
Uppsalas monumentalitet. 
 Idag vet vi att det finns en etablerad bebyggelse runt och norr om 
kyrkan från slutet av romersk järnålder och framåt. Vid varje ny under- 
sökning styrks bilden av att aktiviteterna från denna tid breder ut sig 
över stora ytor. Om det rör sig om en högstatusbebyggelse redan under 
denna tid är källkritiskt problematiskt. Elitindikerande material från 
såväl yngre romersk järnålder som folkvandringstid är få i området 
och gravmaterialet från perioden är obefintligt. De första gravarna från 
folkvandringstid dök upp först 2011 i den östra delen av byn (Jörpeland 
et al. 2011, s. 115). Fram till 2011 var den mest informativa boplatsytan 
den som undersöktes av Duczko och Alström under tidigt 1990-tal. 
Under en omtalad palissad/väg från vendeltid, fanns äldre lager som 
indikerar en brandtomt från yngre romersk järnålder/folkvandrings- 
tid (Duczko & Alström 1993; 1996). Här finns enstaka fynd av glas 
från troligen folkvandringstid, ett vävtyngdsfragment med runor, pärlor 
och en pilspets (Duczko 1996, s. 116 ff). Sammantaget är indikationerna 
på en högstatusbebyggelse långt ifrån överväldigande men det blir sam- 
tidigt allt tydligare att vendeltidens centrala gård har minst en före- 
gångare. Generellt sett är det vissa svårigheter med att identifiera en 
elit från äldre järnålder i Uppland. Ädelmetaller och andra status-
indikerande fynd från perioden är få på boplatser, vilket man tydligt 
ser i museernas samlingar. Denna tendens har under senare år blivit 
allt mer uppenbar efter hand som fler metalldetektorkarteringar gjorts 
i området. I Gamla Uppsala ser vi att de vendeltida och i synnerhet 
vikingatida metallfynden är mångfaldigt fler (se Ljungkvist 2009, s. 22). 
Man ska inte heller glömma bort att förhållandevis få gravfält från 
folkvandringstid har undersökts i Uppsalaområdet och då i synnerhet i 
Gamla Uppsala. 
 Svaret på frågan om det finns en elitmiljö i Gamla Uppsala som 
föregår vendeltidens kungsgårdskomplex, är ja, detta är mycket troligt. 
Det finns en rad belägg för en omfattande bebyggelse, men vi saknar 
distinkta indikationer för en elit i form av högstatusgravar, utmärkande 
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gårdsstrukturer och statusindikerande fynd. Vi saknar även belägg för 
att en folkvandringstida elit strävat efter att monumentalisera området 
med stora gravmonument och upphöjda hus, eller signalerat en särskild 
status via depåer.  Det finns antydningar om att vissa terrasseringar kan 
dateras till sen folkvandringstid, men beläggen bygger på enstaka 14C-
dateringar och en konstaterad terrassering i enstaka sökschakt är i sig 
inte tydligt elitindikerande (Frölund et al. 2010). Om man utgår ifrån 
dagens källäge, verkar det ske en markant förändring av kungsgårds-
komplexet under tidig vendeltid. Strax efter ca 550 e.Kr. kan vi se en 
medveten strategi att konstruera, utvidga och bygga på såväl grav-
monument som gårdsstrukturer.  De mest utmärkande huslämningarna 
i kungsgårdskomplexet är de s.k. norra och södra kungsgårdsplatåerna. 
De utgår ifrån naturliga höjdpartier som kraftigt byggts på för att skapa 
upphöjda fundament för stora hus, se fig. 8. 
 Den södra platån är uppbyggd i flera faser vilket gör att det yngsta 
huset, som är 50 m långt, vilar på minst 3,5 m tjocka lerlager. Det är 
försett med tre eller fyra ingångar med upp till 3,5 m breda portöpp-
ningar. Insidan har varit beklädd med vitmålade lerklinade väggar och 
ytterväggen har haft en kraftig beklädnad av kluvna tallstockar eller 
stavar som närmast påminner om en stavkonstruktion. Utmärkande 
är även det stora antalet dekorationsdetaljer av järn i form av spiraler, 
gångjärn till dörrarna och beslag. Den största koncentrationen av 
järndetaljer finns i husets norra del där även portöppningarna är större. 
Hallbyggnaden är tack vare en rad faktorer, som storleken, bevarings-
förhållandena i fråga om byggnadsdetaljer och inte minst det upphöjda 
läget, nog det mest imponerande huset från järnåldern som har under-
sökts i Mälardalen. Ingångarnas storlek i kombination med järndetaljer 
kan vara unika för Nordvästeuropa, fig. 9. Om det någonsin funnits en 
byggnad som kallats Uppsalen är det rätt lockande att tro att det rör 
sig om ett hus som detta, vilket i så fall skulle föra ortnamnet till åt-
minstone tidig vendeltid, då nya dateringar i kombination med omkali-
brerade äldre dateringar placerar byggnationen av det yngsta huset på 
platån till decennierna runt 600 e.Kr. (Frölund & Ljungkvist in print).
 Jämfört med den södra kungsgårdsplatån fann vi att den norra 
platån ställvis inte hade tjocka påförda lerlager. Däremot var de norra 
och västra delarna kraftigt uppbyggda, på sina ställen troligen minst 
två meter. Denna platå, som var helt outredd fram till 2010, hyste från 
folkvandringstid till vendeltid flera generationer av hus. I dagsläget har 
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Fig. 8. LiDAR-baserad översiktsbild av kungsgårdskomplexet från norr. A. Södra kungsgårdsplatån, B. Norra 
kungsgårdsplatån. Bild: Daniel Löwenborg.

Fig. 9. En av många spiraler deponerade i den stora hallen efter dess brand. Foto: John Ljungkvist.

A

B
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vi delar av ett äldre och ett yngre hus från vendeltid, till vilka de påförda 
lagren kan knytas. Husen, som konstruktionsmässigt har en rad gemen-
samma drag med den stora salen och i nuläget förefaller vara stora bygg- 
nader (varav endast ca 90 av ytan på 2000 kvm har undersökts), kan i 
hög grad kopplas till hantverk som finns representerat i form av smide, 
troligen pärl- och kamtillverkning samt mest utmärkande av allt, granat- 
bearbetning. Den senare indikationen består av ca 600 avslag och 
rågranater som fanns inom en ca tre kvadratmeter stor yta. I princip 
har de vendeltida lagren endast rensats fram på ytan vilket innebär att 
betydande spår av en rad specialiserade hantverk kan ligga kvar. 
 Nyligen utförda dateringar av husen på båda platåerna visar att såväl 
hallbyggnaden på södra platån som verkstadsrelaterade hus på den norra  
platån dateras från sent 500-tal till tidigt 700-tal. Uppförandet av den 
stora hallen verkar ske vid decennierna kring 600 e.Kr. (Frölund et al. 
rapportmanus). Dessa byggnationer verkar i hög grad sammanfalla med 
dateringar av den troliga stenlagda väg (även tolkad som vall) som under- 
söktes i början av 1990-talet (Alström & Duczko 1996, s. 122). Ingen 
av de omfattande konstruktionerna dateras senare än 700-talets slut. 
Från 700-talet har vi indikationer på ombyggnader av den stora hallen 
men efter att den överges, troligen omkring 800 e.Kr., uppförs ingen ny 
byggnad på platån. Dateringen av hallens övergivande är fortfarande 
inte helt tillfredsställande eftersom främst byggnadsdetaljer, dvs. rester 
efter husets tillkomst eller ombyggnader har daterats. Bendeponeringar 
som ligger direkt på brandlagerrester, är emellertid daterade till omkring 
800 e.Kr. (Frölund et al. manus). Dateringarna av ett fåtal pärlor hamnar 
också i 700-talet och i 800-talet.
 De två platåerna utgör de mest upphöjda delarna av ett omfattande 
centralt bebyggelsekomplex. Förutom platåhusen har vi konstaterat spår 
efter stora köksområden, anläggningar med spår efter bronsgjutning, 
stenlagda vägar strax norr om norra platån och troligen även på 
»gårdsplanen». Dessa strukturer har emellertid inte daterats närmare 
då de lokaliserades på 1950-talet (Alström & Duczko 1996; arkiv-
material UMF). Efter en sammanvägning av resultat från 1950-talets 
sökschakt och georadarbilder är det troligt att även gårdsplanen rymmer 
flera stenkonstruktioner som hägnader och stenlagda gator. På kyrko- 
platåns välexponerade läge har det funnits betydande delar av kungs-
gårdskomplexet. Tyvärr är tolkningsunderlaget mycket fragmentariskt 
(Göthberg 2008). De undersökningar som gjorts pekar på en flitigt använd 
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yta med delar av talrika hus, stenläggningar, härdar etc. från romersk 
järnålder till tidig medeltid. Fyndmaterialet ger inte någon närmare 
antydan om delområdets funktion utöver att det finns enstaka spår av 
vikingatida bronsgjutning. Ytan är mycket betydande men vi har ännu 
svårt att visualisera vilken roll bebyggelselämningarna har spelat för  
komplexet.

Monumentens tid – en sammanfattning
Det blir allt tydligare att det sena 500-talet och 600-talet är en tid då 
kraftiga ansträngningar görs för att skapa en monumental plats. Om 
hypotesen att nästan samtliga högar är från denna tid och att daterings-
tendenserna från övriga monument stämmer, har man under omkring 
100 år byggt följande identifierade monument:

 • Tre högar 70–80 m i diameter.

 •  Fem högar 20–40 m i diameter.

 • Minst två mycket stora platåer, varav en för den 50 m långa  
  och enastående rikt dekorerade salsbyggnaden. 

 • En rad fall av med lera uppbyggda terrasseringar inom såväl 
  kyrkogården och gårdsplanen väster om södra platån.

 • Stora hantverksrelaterade byggnader på den likväl kraftigt  
  uppbyggda norra platån.

 • En stenlagd konstruktion, troligen en väg, norr om platåerna  
  och troligen flera på kungsgårdens »gårdsplan», samt stenlagda 
  ytor vid och under kyrkan.

 • Minst tre rader av kraftiga sten- eller stolprader, troligen flera 
  hundra meter långa. De är dels troligen relaterade till vägar,  
  som löpt från byns ängs- och åkermarker in mot centrum,  
  dels kan de vara gränsmarkeringar. 

Dessa monument är besläktade med strukturer vi ser exempelvis från 
Anundshögsområdet men skalan på komplexet som helhet är enastående 
(Sanmark & Semple 2011). Det finns ingen känd motsvarande koncentra- 
tion av stora högar och platåbyggnader i Mellansverige från yngre  järnålder. 
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Anmärkningsvärt är att dateringarna av de monumentala lämningarna 
är så samlade i tid, från intervallet ca 550–700 e.Kr. Under en förhål-
landevis kort tid verkar några få generationer av makthavare succes-
sivt ha förstärkt det visuella intrycket av gravar, bebyggelse, gräns- 
markeringar och kommunikationsleder. Det verkar ha varit en ganska 
framgångsrik strategi. Under vikingatiden och medeltiden är Uppsala 
den internationellt mest kända platsen i Mellansverige vare sig den 
beskrivs som ett levande judiciellt och religiöst centrum eller säte för 
forntida kungar. Såväl före som efter denna tid är platsen bevisligen eller 
med stor sannolikhet en central samlingsplats och en till samhällets  
högsta elit knuten egendom. Det är emellertid inte förrän vid 1100-talets 
mitt som vi kan se att platsen förses med ett nytt större minnesbärande 
monument – den romanska ärkebiskopskyrkan.
 

Mellan högbyggartid och domkyrkotid
Såsom det framgår ovan finns det en rad monumentala lämningar i om-
rådet från vendeltid. Hallen verkar underhållas under 700-talet, men 
efter detta århundrade fram till 1160-talet har vi inga belägg för stor-
slagna byggnationer. Vikingatidens Gamla Uppsala saknar ännu stora 
monument och ur arkeologiskt perspektiv var det länge en svårtolkad  
period. Idag kan vi emellertid se att platsen rymmer en mycket stor 
bebyggelse med stolpbyggda hus och många grophus, återkommande 
spår av specialiserat hantverk på en rad ytor, båtgravar och varierande 
former av brandgravar. Majoriteten av gravarna som grävts ut och 
merparten av de fynd som hittas vid metalldetektorkarteringar är just 
vikingatida (Ljungkvist 1997; Jörpeland et al. 2011; Ljungkvist et al. 
2011). Vi kan inte utesluta att det i området finns en central vikingatida 
gård som motsvarar exempelvis Fornsigtuna, Hovgården på Adelsö eller 
Tissø, Lejre och Järrestad (se t.ex. Söderberg 2002; Jørgensen 2003; 
Larsson & Lenntorp 2004 ). Å andra sidan är det tydligt att hallen på 
södra platån inte överlagras av en vikingatida efterföljare. Huset verkar 
brännas ner och förseglas under decennierna omkring år 800 e.Kr. och 
därefter bebyggs inte den konstgjorda kullen trots dess utmärkta läge. 
Detta är ett fascinerande faktum som jag kommer återkomma till.
 En återkommande kärnfråga är om det verkligen funnits en central 
gård i området efter övergivandet av den stora hallen och före dom-
kyrkobygget, dvs. under perioden från ca 750/850 till 1150/1160 e.Kr. 
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Denna diskussion är svår eftersom de undersökta ytorna är små och 
flera delytor är mycket skadade av yngre ingrepp och byggnader. Frågan 
är emellertid inte oväsentlig eftersom 2011 års undersökningar under-
strök att betydande byggnader på Gamla Uppsalas centrala gård överges  
under tidig vikingatid. Om hela den centrala gården omlokaliseras till 
närområdet eller helt enkelt överges vet vi inte. Det har dock skett en 
betydande omstrukturering av kungsgårdskomplexet vid vikingatidens 
början och vi har ännu inga tydliga spår efter en yngre hallbyggnad. 
Vad gäller mänskliga aktiviteter inom kungsgårdskomplexet så talar 
dessa för att området används flitigt genom hela vikingatiden och fram 
till domkyrkans byggnation. Fram till tidigt 1990-tal fanns det närmast 
inga kända vikingatida boplatslämningar i denna del. Under de senaste 
åren har det emellertid kommit fram såväl en rad lösfynd som boplats-
lämningar. Inom en yta strax norr om kungsgårdsplatåerna har det dykt 
upp en inte särskilt stor men högintressant grupp av föremål som består 
av silversmältor, en bit betalningssilver och några högkvalitativa fynd 
från vikingatid bestående av ett försilvrat och förgyllt fragment i ringe-
rikestil, fragment av en svärdsdoppsko och ornerade bleck/beslag, 
samt en hantverksindikerande skrot-/avfallmetall (Frölund et al. manus 1). 
Materialet är inte stort men av förhållandevis hög kvalité. Från kungs-
gårdskomplexet som helhet, dvs. över flera hektar, har vi förutom metall- 
fynd spridda 14C-daterade anläggningar, keramik, pärlor och metallfynd 
från hela vikingatiden och tidig medeltid.
 Övergivandet av den stora hallen har tidigare tolkats som ett tecken 
på att den kungliga närvaron och betydelsen av Gamla Uppsala mins-
kar eller skiftar kraftigt under vikingatid, delvis till förmån för Birka 
och senare Sigtuna (Duczko 1997; Carlsson 1997, s. 84). Idag ser vi 
inga generella tecken på en nedgång för platsen under denna tid. De 
stora konstaterbara förändringarna gäller de stora husen i kungsgårds- 
komplexet. Kombinationen av en stor bebyggelse, en mängd gravar, 
specialiserat hantverk och sist men inte minst skriftliga källor, visar 
att Uppsala fortsätter vara dynamiskt och att platsens vikingatida rykte 
inte bara bygger på gamla monument. Investeringarna i platsen under 
vendeltid har emellertid skapat en grund för en legendarisk och så  
småningom närmast självklar samlingsplats för såväl makthavare som 
ett bredare samhällsskikt. För vikingatidens makthavare var det antagligen 
inte nödvändigt att fortsätta manifestera platsen och sin egen närvaro med 
nya monument. Det räckte att hävda en anknytning till en gammal stor-
slagen plats vars status och position var grundmurad om än inte statisk. 
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Ett intressant inslag, som verkar vara karakteristiskt för 700-talet och 
framåt, är en rad återkommande tecken på reglerade ytor nedanför norra 
platån, vid slänten av södra platån och nordöst om kungsgårdskomplexet 
(Alström & Duczko 1996; Ljungkvist et al 2000; Lindqvist 2005; Frölund  
et al. ms). Vad som främst dykt upp är parallellt placerade diken men även 
stenlagda gator som överlagrar hus från mitten av vikingatid. Eftersom 
de undersökta ytorna i regel varit små är det i nuläget mycket svårt att 
uttala sig om vad konstruktionerna representerar. Det verkar emellertid 
inte vara anlagda för dränering utan markerar snarare en systematise-
ring av rummet. Vi har inte sett motsvarande konstruktioner från tidigare 
faser och inom kungsgårdsområdet verkar de dyka upp vid slutfasen av 
eller direkt efter hallbyggnadens tid, fig. 10. En viktig fråga för fram-
tiden är att avgöra om det finns en parallellitet till tomregleringar av det 
slag man ser i exempelvis Birka och Kaupang och i hur hög grad de ska 
relateras till specialiserat hantverk eller ansamlingar av människor för 
judiciella, religiösa eller ekonomiska aktiviteter. De indikerar knappast 
täta parcelleringar av det slag som man finner i städer, men uppvisar en 
tendens till att förekomma på ytor eller vid gårdar där hantverksmateria- 
let är distinkt. I Gamla Uppsala finner vi spår efter alla de specialiserade 
hantverk som har belagts på sydskandinaviska anløbspladser från yngre 
järnålder, inklusive de man finner i Ribe och Hedeby (Ulriksen 2002). 
Skillnaden mellan Gamla Uppsala och exempelvis Birka ligger inte 
bara i den geografisk/topografiska placeringen. Gamla Uppsala har 
inte en vallomgärdad tät bebyggelse eller tjocka ackumulerade kultur-
lager med enorma fyndmaterial. Det är inte heller den första platsen 
som besökare med främmande gods kommer till med båt. Detta är i sig  
inte förvånande. Gamla Uppsala har sitt ursprung i en jordbruksekonomi  
som hela tiden haft stor betydelse. Det har funnits ett förhållandevis stort 
utrymme för att sprida ut en bebyggelse som aldrig avgränsats av vallar. 
Däremot finns det ett antal exempel på samtida ytor med specialiserat 
hantverk som ligger flera hundra meter ifrån varandra. Därtill verkar 
det som att förekomsten av diken och vägar i särskilt västra delarna av 
Gamla Uppsala avspeglar en strävan efter att reglera och systematisera 
delar av platsen på ett nytt sätt. 
 Platsens struktur är till viss del motsägelsefull. Den stora bebyggel-
sen verkar till stor del vara agrart präglad och förlagd i förhållande till 
topografiska skillnader som kan vara tämligen små. Samtidigt är det 
specialiserade hantverket inte bara koncentrerat till kungsgårdskom-
plexet och därtill kan man lägga ovannämnda tendenser till en reglerad 
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Fig. 10. Ett flera gånger omgrävt dike nedanför foten av södra platån, undersökt 2011. Ett ben i botten av 
äldsta fasen är 14C-daterat till mellan sent 700-tal och 800-tal (1124±30 BP). En intilliggande härd och ett 
likarmat spänne, belägna inom ett par meter från diket, dateras till 900-tal. Foto: John Ljungkvist.
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struktur. Vikingatidens Gamla Uppsala är långt ifrån färdigutrett, men 
det råder ingen tvekan om att 1100-talets kyrka och ärkebiskopssäte 
etablerades på en plats som inte bara var en omfattande bondby. Arkeo-
logiskt kan vi konstatera en kommunikationsmässig knutpunkt med stor 
befolkning, som har en mängd gamla monument och är en plats där 
hantverkare samlas och verkar såväl inom som utanför kungsgårdskom-
plexet. Nu återstår att finna materiella vikingatida belägg för central 
kult, manifesta spår av kunglig/elitisk närvaro och judiciella samman-
komster.
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