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SMÄRRE MEDDELANDEN 

GAMLA UPPSALA FORNMINNESOMRÅDEi 

Gamla Uppsala intager en särställning i vår historia. Här läg under 
forntidens slutskeden sveaväldets främsta kungsgård och viktigaste kult
plats. Minnesmärkena från denna tid äro många. De tre Kungshögarna 
och Tingshögen, även kallad Domarhögen, äro de mest framträdande. 
Inga fornlämningar i vårt land äro så väl kända som de. Söder om 
Kungshögarna ligger på en ås, under sen tid kallad Högasen, ett grav
fält med ca 207 högar och stensättningar (fig. 1). Några högar äro ganska 
stora. 

Två små av grustäkt starkt skadade gravfält ligga N och NV om präst
gården. V om denna har enligt gamla kartor legat ett nu helt utplånat 
gravfält. N om kyrkan ligger en terrass, som enligt de arkeologiska un
dersökningar, som där företagits, visat sig vara gjord av människohand. 
Professor Sune Lindqvist har på goda grunder antagit att detta varit 
platsen för kungsgården, vilket namn alltjämt är knutet till platsen, 
ehuru Kronan avhänt sig egendomen, enligt uppgift under drottning 
Kristinas tid och i början av 1700-talet. S om Tingshögen ligger Tings
slätten, som av samme forskare påvisats vara den forntida tingsplatsen. 

Fornlämningsområdet i Gamla Uppsala har varit föremål för synner
ligen omfattande arkeologiska undersökningar, senast av professor Lind
qvist, som framlagt sina resultat dels i en större avhandling, Uppsala 
högar och Ottarshögen, Sthlm 1936, dels i en lättillgänglig och för all
mänheten avsedd vägledning, Gamla Uppsala fornminnen (Svenska forn-
minnesplatser nr 13), Sthlm 1929. 

1 Denna promemoria skrevs i mars 1949 med anledning av en inter-
pellation i riksdagen. 

Pig, 1. Karla över Gamla Uppsala sammanställd nv »karta över gruvfältet vid Gamla 
Uppsala, upprättad den 11—25 sept. 1935 av G. A. Hellman m. fl.», och »karta 
över trakten kring Uppsala högar, upprättad på Uppsala läns lantmäterikonlor 
1941 av Valfrid Holm». Gränsen för fornlämningsområdet är markerad med svart 
linje, enligt Länsstyrelsens i Uppsala beslut den 72 januari 1949. Huset »Alp
hyddan» i grustaget V om Västhögen, och husen tillhörande Klockarbolet äro nu 
borttagna. — Map of Gamla Uppsala drawn from two maps, namely, a map of 
the grave-field in Gamla Uppsala, drawn Sept. llth—-25th, 1935 by G. A. Hell
man and c , and a map of the area around Uppsala högar, drawn at the land-
surveyoFs office of Uppsala län 1947 by Valfrid Holm. The boundary-line of the 
ancient monument area, determined by Länsstyrelsen, January 12th, 1949, is 
specified by a black line. The house »Alphyddan» in the gravel-pit W of Västhögen 
and the houses belonging to Klockarbolet do not exist any longer. 
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Fig. 2. Området mellan Kungshögarna och prästgården. Från SV. Sune Lind
qvist foto 1921. — The area between Kungshögarna and lhe reelory. From SW, 

Detta enastående fornlämningsområde har tidigare ej erhållit det 
skydd och den vård, som man haft anledning att fordra. Vanskötseln 
kulminerade i början av 1920-talet. Det kan vara på sin plats att här 
redogöra för hur området såg ut vid den nämnda tidpunkten. 

Grustäkt hade sedan förra hälften av 1800-talet skadat gravfältet på 
Högåsen och spolierat många av dess fornminnen samt skadat området 
mellan Väst- och Mellanhögen; den förstnämnda hade t. o. m. naggats 
i kanten. Även området kring kyrkan och Tingshögen var illa åtgånget 
av grustäkten liksom även de båda tidigare omtalade gravfälten N och 
NV om prästgården. På andra håll i närheten av fornlämningsområdet 
hade grusgropar upptagits, vilka bildade fula sår i naturen utan att 
dock direkt ha berört fornlämningar. Tunåsen hade svårt skadats. En
dast norra delen var relativt orörd. 

Bebyggelse hade trängt sig inpå själva fornlämningarna. Klockargår
dens uthus lågo vid foten av östhögen, i vilken även en källare hade 
grävts in. I östhögen fanns dessutom en stor grop efter en gammal 
tegelugn. Tingshögen hade skadats, då skolhuset uppfördes på 1870-
talet och serveringslokalen »Odinsborg» byggdes 1899. (Den sistnämnda 
ombyggdes 1921, 1923 och 1933.) Prästgårdens ekonomibyggnader, ladu
gård, stall m. m., lågo intill och NV om ös t - och Mellanhögarna (fig. 2). 
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Området mellan dessa högar och prästgärden upptogs utom av dessa 
byggnader av halm- och gödselstackar. Gödselvattnet rann ned i de 
svackor i marken, som ansågos markera de gamla offerbrunnarna i den 
forna offerlunden. I grustaget S om Kungshögarna hade uppförts en 
stuga, kallad Alphyddan, som användes som annex till fattiggården. 
Bebyggelse hade fått breda ut sig på Tingsslätten. Ett fallfärdigt kyrk-
stall stod SV om kyrkan nära den s. k. offerlunden. 

I slutet av 1800-talet hade gjorts en omfattande trädplantering på 
Tunåsen och Högåsen. Man hade planterat tall, lärkträd, björk, Ja 
t. o. m. berg- och weymouthtall, som på 15 ä 20 år växt upp till en 
blandskog, om vilken den kände naturskyddsivraren, professor Rutger 
Sernander yttrade 1911 i sin nedan citerade uppsats, att den »nog kan 
tillfredsställa det forstliga tyskeriet, men som bringar oss Tunåsens 
gamla vänner i förtvivlan». På 1920-talet fanns denna skog kvar. Den 
hade växt åtskilligt sedan 1911 och blivit ännu fulare och anskrämligare 
(fig. 3). Dessutom var den ett hot mot fornlämningarnas bestånd. Väst
högen var bevuxen med enbuskar. Ett flertal stora lövträd skymde Kungs
högarna. Buskar växte på slänten av Tingshögen invid skolan. 

Den del av gravfältet pä Högåsen, som vetter mot SO, användes som 
avstjälpningsplats för sopor cch avskräde, vilka helt täckte marken här 
och var. 

Den som först reagerade mot dessa missförhållanden var professor 
Sernander. Han framlade sina synpunkter i den ovannämnda uppsatsen 
med titeln Gamla Uppsala Rikspark i Sveriges natur 1911. Han fram-

FIVJT. 3. Gravfällel intill Västhögen, som kan skönjas på högra hälften av bilden. Från 
S. (före röjningen). K. A. Gustawsson foto 1931. — The grave-field beside Väst
högen which can be seen on lhe right half of lhe picture. From S. (before restoration). 
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höll att för ett och annat årtionde sedan Tunäsen och intilliggande ås-
stycken upptogos av en karg hed med låga enbuskar, en och annan vä
derbiten tall, ljung, kattfot och fårsvingel. För varje naturvän stod det 
klart, framhöll författaren, att denna vegetationstyp hörde samman med 
det storvulna landskapet, och av allt att döma var den urgammal. Ingen 
ville väl försvara skogsplanteringen ur försfcönings-synpunkt, man be
hövde endast från järnvägen se hur bedrövligt åssidan vanställdes av 
dessa raka, parallella linjer. En annan verklig fara för detta kulturland
skap låg även i de många grustäkterna. De karakteristiska, av inlands
isen medförda flyttblocken sprängdes sönder för att användas för bygg
nadsändamål. 

»Vad är att göra?» frågar därefter författaren och ger följande svar: 
»Jo, jag yrkar på det bestämdaste, att åtgärder vidtagas för att genast 
hejda all vidare grustäkt och stensprängning på Tunåsen, och att alla 
dessa olyckliga ungträd rothuggas, så att heden får tillfälle att åter 
leva upp.» 

Bilden av Kungshögarna, gravfälten, Tunåsen och om möjligt ett gott 
stycke av åsen söderut borde för all framtid bevaras. På intet annat 
ställe möttes man av ett sä levande intryck av att befinna sig vid Upp-
sveriges hjärta, som då man från Tunäsen blickade ut på Gamla Upp
sala och dess Kungshögar samt på de vida upplandsåkrarna runt om
kring. Detta skulle bliva »den Gamla Uppsala rikspark, vi giva våra efter
kommande i arv». 

Redan genom dessa ord hade klart framhållits, att det var en riks
angelägenhet, att Gamla Uppsala fornminnesområde skyddades och 
vårdades pä ett föredömligt sätt. 

Ar 1916 togs av riksantikvarie Bernhard Salin det första steget till 
förverkligandet av dessa planer i vad det rörde fornlämningsområdet.1 

Som det viktigaste önskemålet stod då att få bort prästgårdens vanpry
dande ekonomibyggnader. Av Föreningen för svensk kulturhistoria 
igångsattes pä initiativ av professor Nils Lithberg och dr Sune Ambro
siani en insamling för detta ändamål, som inbragte 6 500 kronor. En en
skild person överlämnade 1 000 kronor direkt till Vitterhetsakademien. 
De resterande medel, som behövdes, 10 000 kronor, anslogos av Kungl. 
Maj:t. Flyttningen skedde år 1923. Platsen ordnades slutgiltigt av riks
antikvarieämbetet 1934, för vilket arbete Kungl. Maj:t anvisade ytter
ligare 10 000 kronor. 

De av professor Sernander så ivrigt anbefallda röjningarna inom forn
lämningsområdet påbörjades av riksantikvarieämbetet 1926, fortsattes 
1931 och pågingo under flera år under 1930- och 1940-talen. Utom röj
ningar utfördes under denna tid följande arbeten: gropen på norra sidun 
av östhögen efter tegelugnen fylldes vid restaureringen av kyrkan år 
1926, sopor och avskräde avlägsnades från gravfältet på Högåsen, om-

1 Se i övrigt Sune Lindqvist, Uppsala högar och Ottarshögen, Stock
holm 1936, s. 75 ff. 

356 



S M Å RRE M E DD E L 1 K l> B S 

Fig. 4. Området mellan Kungshögarna och prästgården sedan uthusen flyttals och 
platsen återställts. Från N. Nita Lagergren foto 1947. — The area between 
Kungshögarna and lhe reclory after the outlwuses have been removed and the place 

has been restored. From N. 

rådet där prästgårdens ekonomibyggnader legat planerades (fig. 4), 
Kungshögarna lagades, grusgropen mellan Väst- och Mellanhögen fyll
des igen, klockargårdens byggnader och Alphyddan revos och kyrkstallet 
flyttades. 

En del ortsbor, speciellt do som på sin tid deltagit i planteringarna, 
voro avogt inställda mot röjningsarbetena. En omsvängning kunde iakt
tagas under 1930-talet. En svår arbetslöshet rådde då i socknen. Arbets
objekten tröto. När ämbetet anvisade arbete inom fornminnesr.mrådet 
och anslog pengar eller medverkade till att staten beviljade pengar till 
arbetena, hördes icke någon opposition. 

Den 22 februari 1945 besökte riksantikvarie Sigurd Curman och förf. 
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Fig. .i. Gruvfältet söder om Västhögen, efler röjningen. Från NV. Iwar Anderson 
foto 1946. — The grave-field south of Västhögen after lhe clearing. From NW. 

Gamla Uppsala med anledning av ämbetets planerade fortsatia gall
rings- och röjningsarbeten på Högåsen. Närvarande voro även stiftsjäg-
mästare H. G. Gadd, kyrkoherde Teodor Carlsson, som representerade 
pastoratskyrkorådet och samfällighetema, förvaltare Herman Killander 
och landsantikvarie Nils Sundquist. Riksantikvarien framhöll därvid vik
ten av att de återstående björkarna fälldes, då de med sina rötter hade 
börjat åstadkomma skador, förskjutningar i de mindre högarna, och 
dessutom skymde sikten från Tunåshållet. Riksantikvarien var även av 
den uppfattningen, att de enstaka tallar och granar som växte pä grav
fältets södra del, borde fällas. Ämbetet tillskrev därefter jämlikt 5 § 
fornminneslagen såväl föreningen Gamla Uppsala bys jordägande bya
mäns samfälligheter som Gamla Uppsala-Ärentuna pastoratskyrkoråd. 
Pastoratskyrkorådet motsatte sig absolut all röjning under det att sam-
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fälligheterna ansågo sig icke kunna motsätta sig densamma med hän
syn till lagens bestämmelser, något medgivande ville de dock ej giva. 
Ämbetets beslut överklagades icke hos Kungl. Maj:t. Riksantikvarieäm
betet lät därefter fälla träden (fig. 5). 

Gravfältet hade nu återfått den karaktär av hed, som det sedan ur
åldriga tider haft och ännu hade fram till den olyckliga trädplante
ringen i slutet av 1800-talet. 

Om dessa ämbetets åtgärder skriver den kände naturskyddaren, in
tendent Carl Fries (i Svenska turistföreningens årsskrift 1949): »Gamla 
Uppsala och Björkö hör till de första rangens fornminnesplatser, som 
vårdas direkt av Riksantikvarieämbetet. Här tillämpas numera en om
sorgsfull markvård, som låter den fornsvenska odlingsbilden av äng och 
hage träda fram på nytt kring de fasta minnesmärkena. Det bör räknas 
vår högsta forn vårdande myndighet till stor förtjänst, att dessa orter 
så vackert visar samspelet av mark och minnen.» I en nyutkommen 
bok, Natur i Uppland, skriver professor Lars-Gunnar Romell i en upp
sats, kallad Det uppländska landskapets stil, följande ord: »På Tunåsen 
har yxan redan börjat nyttjas i fornminnesvårdens tjänst. Man vill söka 
få den gamla Tunåsen åter. Det är ett löftesrikt tecken.» 

Vid en av Uppsala studenters kursverksamhet anordnad diskussion 
den 22 februari 1949, vilken rörde sig kring stadens »skönhetsfläckar 
och skönhetsvärden», gjorde länsarkitekt Viking Göransson ett upp
märksammat inlägg om Gamla Uppsala. »En gång krönte Kungshögarna 
den kala Tunåsen och behärskade Uppsalaslätten vitt omkring tillsam
mans med den vackra kyrkan», yttrade han. »Man lät trädvegetationen 
komma upp så att den karga storheten i silhuetten och miljön ersattes 
av en smånätt 1800-talsidyll, som skriade mot de stora tagen i den gamla 
bilden. Man lät bebyggelsen av småvillor krypa tätt intill och hota den 
fria sikten. En skola byggdes tätt invid, och sist men icke minst, man 
tillät uppförandet av en förljugen hednaromantik i form av en restau
rang (Odinsborg) att läggas invid kyrkan och Kungshögarna och sam
tidigt profitera pä dessa historiska minnen pä ett falskt och upprörande 
sätt. När nu riksantikvarieämbetet griper in och med arbete, tiggeri om 
anslag från staten m. m. söker rädda vad som räddas kan och återställa 
vad som återställas kan, är man upprörd och icke minst de som pro
fiterat mest.» Länsarkitekten citerade därefter professorerna Sernanders 
och Romells här ovan återgivna uttalanden och avslutade sitt inlägg 
i debatten med följande ord: »Detta motiga, trägna jobb av entusiastiska 
stackars statstjänstemän, som försöker att inte förtröttas trots allt mot
stånd och otacksamhet, är värt icke bara framtidens utan även sam
tidens beundran.» 

Det är givet att de ansträngningar, som riksantikvarieämbetet gjort 
för att rädda miljön omkring landets förnämsta fornminnesplats, icke 
kunnat ske utan stora kostnader. Det främsta hotet har, som redan 
nämnts, utgjorts av bebyggelse och grustäkt. Innan den nya fornmin-
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neslagen år 1943 trädde i kraft hade riksantikvarieämbetet inga andra 
möjligheter att förhindra detta än att söka förvärva sä stora delar som 
möjligt av fornminnesområdet och ställa dem under Vitterhetsakade
miens förvaltning och värd. Dessa markförvärv inleddes 1928, då Kungl. 
Maj:t efter ansökan av akademien beviljade 80 000 kronor av lotteri-
medel för inköp av en väsentlig del av slätten SO om Kungshögarna 
för att därigenom fortsatt bebyggelse skulle kunna förhindras. De in
köpta fastigheterna, som av akademien tillträddes samma år, voro Upp-
salaby, Gamla eller Tunaberg l26 och 824 om tillsammans ca 25,5 har. 

Vid denna tidpunkt fördes även underhandlingar mellan Gamla Upp
sala kommun och akademien om inköp av det på 1870-talet intill Tings
högen uppförda och i hög grad vanprydande skolhuset, vilket riksan
tikvarieämbetet hade för avsikt att avlägsna. Dessa underhandlingar 
fördes fram i 1940-talet, då de måste avbrytas pä grund av tidsläget. 

Lilla Myrby, beläget på norra delen av Tunåsen, inköptes 1939 av en 
byggnadsfirma i Uppsala, som avsåg att där bedriva grustäkt. Skulle 
detta hot ha förverkligats, hade Tunåsen definitivt varit tillspillogiven. 

Ar 1940 beviljade Kungl. Maj:t 30 000 kronor för inköp av Lilla Myrby. 
Akademien tillsköt 40 000 kronor, och fastigheten, som har registerbe
teckningen Myrby 23 och omfattar en areal av 28 har, förvärvades. Här
igenom fick akademien del i det samfällda grustaget för Myrby by. 
Samma år ställdes ytterligare 18 000 kronor till akademiens förfogande 
av Kungl. Maj:t för förvärv av återstående delar av detta grustag (Myr
by 71 om ca 1 har). 

För sina enskilda fondmedel förvärvade akademien samma år för 
18 500 kronor Klockarebol l3 om 4,2 har. Genom detta köp kunde 
klockaregårdens byggnader avlägsnas. 

Samma år fick akademien som gåva av Uppsala studentkår en mindre 
tomt på Tunåsen (Uppsalaby, Gamla 4° om 0,0860 har), som ursprung
ligen reserverats för bostad åt vaktmästaren vid Sturemonumentet. 

År 1943 köpte akademien för sina enskilda fondmedel den likaledes 
på Tunäsen belägna fastigheten Myrby 61 om 0,2 har för 8 000 kronor. 

Ämbetet var av den uppfattningen, att det skulle vara synnerligen vik
tigt att området mellan Kungshögarna och Fyrisån förvärvades. Den 
fastighet, som upptager en stor del av denna yta, är Stora Myrby (Myr
by l1 och 22) om ca 30 har. Innevarande år har efter framställning av 
riksantikvarieämbetet riksdagen beviljat ett anslag av 83100 kronor 
för inköp av denna gård. Resten av köpesumman, vilken utgör 175 000 
kronor, har gäldats av domänstyrelsens markfond med 49 400 kronor och 
av flygvapnet och flygförvaltningen med 42 500 kronor. Flygförvalmingen 
hade nämligen hos domänstyrelsen anhållit att ett område om ca 6,35 
har av Myrby 22, vilket gränsar intill Upplands flygflottiljs flygfält, 
skulle med hänsyn till flygsäkerheten överlämnas till flygförvaltningens 
vård och förvaltning enligt de för förvaltningen av kronoparker och av 
kronan utarrenderade jordbruksdomäner gällande grunderna. 
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Detta köp sökte några ortsbor hindra. De ansågo det vara angeläg
nare, att Kronan förvärvade det samfällda grustaget på Tunåsen. Emel
lertid hade ämbetet redan i skrivelse den 7 januari 1948 lovat ägarna 
till samfälligheten att hos Kungl. Maj:t söka utverka erforderliga medel 
för förvärv av ifrågavarande omräde, därest ägarna lämnade ett skäligt 
anbud. Ett anbud kom ämbetet tillhanda i mars 1948. Detta ligger sedan 
dess hos Statens Väginstitut för yttrande. 

En sammanställning av utgifterna för enbart fastighetsförvärv — forn-
vårdsarbetena ha dessutom gått till betydande belopp — i Gamla Upp
sala under tiden 1922 till 1949 ställer sig på följande sätt. 

Kronan 303 000 
Vitterhetsakademiens enskilda fondmedel . . 66 500 

Summa Kronor 369 500 

Dessa markförvärv ha ur fornvårdssynpunkt varit betydelsefulla men 
dock ej tillräckliga för att lämna fullt betryggande skydd åt fornmin-
nesomrädet. Riksantikvarieämbetet begärde därtör den 28 maj 1947 hos 
länsstyrelsen fastställelse av gränserna för Gamla Uppsala fornminnes
område enligt 3 § fornminneslagen. Dessa gränser äro pä sammanställ
ningskartan, fig. 1, utmärkta med svart linje. Byggnadsnämnden i Upp
sala tillstyrkte den 21 juni 1947 bifall till ämbetets framställning genom 
att anföra ett yttrande av stadsarkitekten. På initiativ av länsstyrelsen, 
som enligt fornminneslagen skall sörja för fullständig utredning av 
ärendet, kallades samtliga markägare, som berördes av förslaget, att 
sammanträda inför länsstyrelsen i Gamla Uppsala den 23 april 1948, 
varvid riksantikvarie Martin Olsson och förf. voro närvarande. Vid 
sammanträdet meddelade kyrkoherde Teodor Carlsson i Gamla Uppsala, 
att ett nytt förslag till gränsdragning för fornminnesområdet upprättats 
och godkänts av ortsbefolkningen. Detta förslag har sedermera ersatts 
av ett annat. Det senare skiljer sig frän riksantikvarieämbetets fram
för allt därigenom, att det ej upptager fastigheterna på Tings
slätten samt vissa delar av Kungsgården l1 och 33, Uppsalaby, Gamla 
4" och 48, Myrby l1 och Prästgärden l1. Som skäl härför påstods att 
endast Tingshögen, Kungshögarna och gravfältet pä Högåsen voro att 
betrakta som fasta fornlämningar. I sitt yttrande till länsstyrelsen den 
22 oktober 1948 framhöll riksantikvarieämbetet, att denna uppfattning 
ej vore riktig, vilket framgår av inledningen till detta meddelande. 

Gränserna fastställdes i enlighet med riksantikvarieämbetets förslag 
genom länsstyrelsens resolution den 12 januari 1949, vilken överklagats 
hos Kungl. Maj:t av markägarna. 

K. A. Gustawsson 

Tillägg. 

Regeringsrätten har den 22 nov. 1949 ej funnit skäl att göra ändring i 
länsstyrelsens resolution. 
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