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Tempel av guld eller kyrka av trä? 
Markradarundersökningar vid Gamla Uppsala kyrka 

Av Magnus Alkarp & Neil Price 

Alkarp, M. & Price, N. 2005. Tempel av guld eller kyrka av trä? Markradar
undersökningar vid Gamla Uppsala kvrka. (Golden lemple 01 wooden church? 
A ground-penelraling radar survey of Gamla Uppsala church). Fornvännen 100. 
Stockholm. 

In 1164 the archhishoprie of Sweden was established at Gamla Uppsala, once 
the political centre of the Svear kingdom in lhe Lale Iron Age and a stronghold 
of pre-Christian cul t This highly symbolic decision was manifested through the 
construction of one ofthe largest churches in Seandinavia. The cathédral church 
al Gamla Uppsala was allegedly built 011 the same spöt as the famous pagan 
temple described by Adam of Bremen in the early 1070S. Excavations carried 
out t h e n in 1916 revealed a complex stratigraphic sequence and a conlusing 
set of postholes thal were immediately interpreted as the remains ofthe temple. 
Though still maintained today in school textbooks and elsewhere, ihis conclu-
sion is clearly erroneous as the postholes can be shown stratigraphically to be
long to several different phases of construction. 

The events of the period c. 1050-1 150 in Gamla Uppsala have iu -vei been 
satisfactorilv uudei stood, tml there is clear evidence lo suggest ihat the cathéd
ral was by no means the lirst church lo have been built on the site. In an ellon 
lo ducidate this early history of the church plateau, in 2003—04 we examined 
the area with gronnd-peiuirating radar. In this paper we discuss some ofthe more 
important resulls of these investigations. 

Magnus Alkarfi, Institutionen för Arkeologi oeh Antik llistirria, Uppsala universitet, SE 
75 / 2 6 t 'ppsakt 
magnus.alkarp*'arkeologi, uu.se 

Neil Price, Insliluli for arkeohgi, konservering og historiske studier. Universitetet i Oslo, 
Postboks 100H Blindern, N-OJtJ Oslo, Norge 
n.s.price@iakh.uio.im 

Den 20 august i 1(177 företog Olof Rudbeck ti.ä. knivar och uppkav lade ä rmar , lika lite k u n d e 

e n exkurs ion till Gamla Uppsala i de t o r o a n d e h a n föreställa sig att f inna vad o m fanns dol t i 

uppså te t att söka r u n t kyrkan efter » g r u n d e n s m a r k e n u lan s p a d e och stövlar, 

d juphe t» . He la våren och s o m m a r e n de t t a å r Jus t d e n n a d a g h a d e R u d b e c k fått m e d sig 

h a d e prägla ts av s ådana m u n t r a utflykter u n d e r p ro fessore rna (lelsius o t h Törnwal l , någ ra stu-

vilka Rudbeck föresatt sig att med -llit söka i alla d e n i e r o c h »en h o p e r kar lar» , och exkurs io-

winklar o c h vrår». E x k u r s i o n e r n a kan te sig en n e n skulle visa sig bli en succé . Rudbeck lycka-

a n i n g o p e r e t t a r t a d e m e n i n b e g r e p i rättvisans des n ä m l i g e n finna vad han le tade efter, och se-

n a m n et t relativt insiktsfullt topografiskt och n a r e på hös t en k u n d e han t i l lkännage att h a n 

antikvariskt fältarbete. I synnerhe t det s is inämn- funnit g r u n d m u r a r n a till de t at lantidiska le inp-

d a var ett språk stim Rudbeck förstod; lika lite let i G a m l a Uppsa la , 

som h a n skulle ha upp t äck t lymfkärlen u tan En detalj måste dock ha förbryllat Rudbeck . 
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Fig. i. Gamla Uppsala kyrka, konturerna av den romanska katedralen och några av de anläggningar (stolp
hål, stenpackningen vid korets sydmur och en grav i katedralens norra korsarm) som framkom vid ig2Ö ärs 
utgrävningar. Fyllda stolphål tillhör golv 2 - en stor lerutfyllnad som troligen anlagts under sena vikingati
den eller tidiga medeltiden. Ofyllda stolphål tillhör äldre bebyggelse. Storlekarna något överdrivna. (Efter 
Nordahl iggo) — Gamla Uppsala church, the outline ofthe Romanesque cathédral and some ofthe featu
res found at the ig26 excavations (postholes, the stone construction by the south wall ofthe choir and a 
grave in the norlh transept of the cathédral). The solid postholes belong to floor level 2, a large clay dump 
that seems to have been laid down in the t t th to i Jth centuries. The blank postholes belong earlier struc
tures. The scale has been slightly exaggerated for clarity. 

Vad han lade märke till var att »templets» nord
liga »försal» - d.v.s. katedralruinens norra kors
arm - hade en avvikande orientering. Muren 
tycktes vara orienterad 16—18 grader åt norr 
jämfört med resten av kyrkan. Samma iakt
tagelse gjorde Johan Peringskiöld några de
cennier senare. Med »järnstör och alnmått» 
sonderade han fram delar av korsarmarna och 
fann en ny försal i kyrkans västra del samt någ
ra »rundlar» som tycktes löpa från korsarmar
na. Vad Peringskiöld i själva verket hade stött 
på var - förutom rasmassor - delar av långhu
sets nord- och sydmur, delar av pelarna i lång
huset och korsarmarnasabsider (Rudbeck 167g; 
Peringskiöld 1710,5. 151,161,162; Busser 176g, 

Men alla var inte lika övertygade. Redan 
168g framförde Claudius Arrhenius i sin His
toria Sveonum Gothorumq'; eccksiaslicae... in
vändningar mot Rudbeeks slutsatser, och me
nade att de av Rudbeck påträffade »murarna» 
snarare utgjorde resterna av korsarmar i en ur
sprunglig korskyrka av möjligen »engelskt» 
snitt. Domkyrkan i Gamla Uppsala måste ju i 
rimlighetens namn ha varit betydligt större än 
landsortskyrkan, påpekade Arrhenius (se dis
kussion i Arrhenius 168g och Busser 176g, s. 
29-30) . 

Det dröjde ända till i8g(i innan Arrhenius 
slutsatser visades vara riktiga. Detta år grävde 
Garl M. Kjellberg utmed den forna domkyr
kans murar, och kunde nöjaktigt konstatera 
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dess ursprungliga plan (Kjellberg i8g6, s. 257 
ffj. Det som nu framkom var något helt annat 
än en ordinär romansk kyrka. Katedralen hade 
synbarligen varit mycket stor - den utan jämfö
relse största av 11 oo-talets alla kyrkor i landet 
(Loven iggo, s. 9). 

ig2Ö kunde saken få sin slutgiltiga pröv
ning då Sune Lindqvist började udöra bety
dande arkeologiska undersökningar inom och 
utanför Gamla Uppsala kyrka (för den hisnan
de summan av 7544 kronor och 81 öre). Vid 
denna omtalade undersökning påträffade Lind
qvist en mängd stolphål och medeltida gravar, 
och kunde också utifrån lagerföljder och 
»golv» i skilda nivåer konstatera att den ro
manska katedralen knappast varit den första 
byggnaden inom området. I synnerhet en av 
gravarna, belägen strax under och bredvid ab
siden i katedralens norra korsarm, måste ha 
fångat Lindqvists intresse (fig. 1). Graven var 
uppenbarligen äldre än stenkyrkan eftersom 
den delvis låg under absiden och under det la
ger av kalkbrnk stim han ansåg utgöra stenka-
tedralens golv. Han fann dessutom 16 stolphål 
inom korsarmen. De i det här sammanhanget 
mest intressanta är fem stolphål som gick pa
rallellt med korsarmens sneda norra mur, i 
stort sett parallellt med den äldre graven (Nor
dahl 1996, s. 14—15). Lika besynnerliga var 
stolphålen i korsarmens västra del eftersom 
dessa låg vinkelräta mot de fem stolphålen i 
norr. 

Just dessa stolphål, och några inne under 
kyrkans kor, kom i den populära spekulationen 
att bli ett »bevis» för Adam av Bremens »hed
natempel» - vilket inte minst av stratigrafiska 
skäl var osannolikt (Nordahl iggö, s. 48; 
Janson igg8; Alkarp 2005). Den dåvarande 
landsantikvarien Nils Sundqvist - som sällan lät 
sig imponeras av någonting som hade med 
Gamla Uppsala att göra - menade att stolphå
len snarare utgjorde resterna av byggnadsställ
ningar. Även om idén var originell, föll den på 
det enkla faktum att dessa stolphål bevisligen 
var äldre än kyrkan. 

En naturlig slutsats vore snarare att skevhe
ten i den norra korsarmens nordligaste mur 
berodde på att den dragits parallellt med en 
äldre byggnad och att stolphålen i korsarmen 

mycket väl kunde utgöra resterna av en före
gångare till den romanska katedralen, förmod
ligen en kyrka av trä. Detta var en åsikt som 
Harald Widéen (1951,5. 130) och så småning
om även Lindqvist (1951, s. 227) hävdade. 
Man utgick - något olyckligt - ifrån att de övri
ga stolphålen från det man uppfattade som 
samma stratigrafiska fas ingick i samma bygg
nad, och att fortsättningen av denna kyrka 
trängde in under koret och centraltornet. Det 
skulle i sådana fall ha varit en mycket bred och 
underlig kyrka, med mått som sällan var skåda
de någon annanstans. 

Ett besvärande faktum utgjorde också da
teringarna i och kring kyrkan. Faktum är att 
det enda fyndet som pekar mot vikingatid är ett 
fragment av en gjudörm till en oval spänn
buckla av typen P 51, framkommen under Lind
qvists undersökning. Trots att just detta fynd 
fått en central roll i dateringarna av både hed
natempel och träkyrkor är det svårt att fästa nå
got som helst avseende vid det eftersom det 
framkom i ett bevisligen påfört lager med lera. 
Inte heller de dateringar från kyrkan som ut
fördes av Ann Catherine Bonnier och Lars 
Redin (1990) spred ljus över aktiviteterna på 
platsen under tidiga medeltiden - även om de 
i sig var mycket intressanta. '-tC-dateringarna 
sträcker sig från 220 f.Kr. till 760 e.tKr. 

Över huvud taget erbjuder omständigheter
na och källäget beträffande etableringen av en 
kyrka och så småningom biskopskyrka i Gamla 
Uppsala lika många svårigheter som tolknings
möjligheter. Det gäller i hög grad problema
tiken kring biskop Osmund och hans vistelse 
hos uppsalakungen Emund,ja överhuvudtaget 
beträffande de döpta, vikingatida Uppsala-
knngarna å ena sidan och Adam av Bremens av
gjort »hedniska» Uppsala å den andra. Henrik 
Janson (1998, S. SQQ ff), som avfärdade den kri
tiklösa tolkningen av Adams Uppsalaskildring, 
ville placera en kyrka och kloster i Gamla Upp
sala just på kyrkplatån redan under tusentalet. 

Sven Helander (2001, s. 56—58) och andra 
påpekar att Uppsalas förste biskop - Siwardus 
- hade blivit utsedd redan under 1120-talet. 
Åtskilliga oberoende utländska källor från 
1130 och framåt nämner honom sedan som 
förvisad från Uppsala. Det öppnar för möjlig-
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heten att det funnits en föregångare till sten-
katedralen - som ofta har ansetts grundlagd 
under 1 130-talet - i vilken Siwardus kunde ver
ka, men å andra sidan finns det omständighe
ter som kan tyda på att katedralen grundades 
något decennium tidigare än så. 

2004 undersökte Ulf Alström och Wiadyslaw 
Duczko (2004, s. 17) ett kraftigt förstört gravfält 
vid Högasens södra ände - avbildat av bland 
andra Truls Arnvidsson. Här var det dock fråga 
om jordbegravningar vilket fick författarna att 
diskutera om detta möjligen kunde vara en kris
ten begravningsplats. Ett skalltaksfragment här
ifrån daterades till 1000- eller 11 oo-talet. 

Så, hur skulle man tolka resultaten från Lind
qvists undersökningar? Vad hade han funnit? 
Vad betydde stolphålen, fanns det fler byggna
der på platsen? Det fanns vissa förutsättningar 
för att en undersökning med markradar -
ground-penetrating radar, GPR - skulle kunna 
ge oss svar på dessa och många andra frågor. 

Undersökningar 2003—2004 
Fördelen med geofysiska metoder är, förutom 
att de är icke-destruktiva, att man på ett påtag
ligt och relativt snabbt sätt kan samla ny, fristå
ende information om ett undersökningsområ
de, eller lokalisera lämningar så exakt att man 
vid framtida utgrävningar kan minimera risken 
för skador på lämningen och platsens arkeolo
gi i sin helhet. 1 Gamla Uppsala, där det inte all
tid är önskvärt att bedriva arkeologi med mera 
traditionella metoder, kommer geofysiska me
toder till sin fulla rätt. Samtidigt som vi utförde 
2004 års markradarundersökningar vid kyrkan 
undersökte författarna och Gerhard Schwartz 
från Sveriges Geologiska Undersökning ett 
timrade mellan Stora Myrby och Högåsen med 
cesiummagnetonieter. Resultaten, som kom
mer att redovisas i ett annat sammanhang, gav 
åtskilliga nya och detaljerade data om ett rela
tivt stort område. Att fortsätta att undersöka 
det öppna landskapet kring kulturminnesom-
rådet med exempelvis magnetometer skulle 
utan tvekan ge oss oerhört värdefull informa
tion. Kring Gamla Uppsala kyrka - en yta ined 
åtskilligt magnetiskt material i form av tegel 
och metaller - lämpar sig dock nästan bara 
GPR (Gaffney & Gater 2003, s. 48). 

Markradar innebär, som namnet antyder, 
att en radiopuls sänds ned i marken. Radarns 
antenner använder sedan reflektionerna för 
att producera vertikala sektioner genom ett 
område. Mätdata från flera sådana sektioner, 
parallellt dragna inom ett väldefinierat rutnät, 
kan sedan interpoleras och studeras tredimen
sionellt i så kallade time slices vilket gör det möj
ligt att förflytta sig centimeter för centimeter 
ned genom kultiniagren - vilket förstås attra
herar arkeologer. Tyvärr har denna möjlighet 
inte tillämpats i någon högre utsträckning i 
Sverige. I stället har man förlitat sig på en eller 
två enstaka sektioner genom ett undersök
ningsområde och sedan trott sig kunna säga 
något om platsens arkeologi. Enstaka sektioner 
kan vara bra för att avgöra platsens geologi, 
men de kan aldrig avgöra de underjordiska 
strukturernas form, storlek, begränsning eller 
riktning. Man måste därför kraftfullt ifrågasät
ta det arkeologiska värdet av sådana metoder. I 
fält kommer inan visserligen förr eller senare 
upptäcka att det kan bli nödvändigt att komp
lettera sina »tredimensionella» mätningar med 
enstaka sektioner genom de områden som inte 
går att täcka inom rutnätet, men som enda me
tod är den av tvivelaktigt värde. 

Våra resultat grundar sig på två undersök
ningar vid Gamla Uppsala kyrka. 2003 års un
dersökningar kunde komma till stånd tack va
re bidrag från Kungliga Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. I samband med om
byggnad av Gamla Uppsala kyrka fick vi 2004 i 
uppdrag av Upplandsmuseet att utföra ytterli
gare undersökningar. Vid dessa bägge tillfällen 
använde vi två skilda antenner, 250 mHz och 
500 mHz, vilket visade sig vara ett lyckokast. 
Något förenklat kan man säga att medan 250 
mHz antennen uppfattar avvikelser på djupare 
nivåer, får man med en högre frekvens bättre 
detaljrikedom på en ytligare nivå (Conyers & 
Goodman 1997,5.40—52). 

Undersökningarna omfattade i huvudsak 
tre undersökningsområden (fig. 2), ett omrä
de omedelbart norr om kyrkan och dess norra 
korsarm, ett väster om bogårdsmuren och yt
terligare ett syd/sydväst om kyrkan, omfattan
de den södra korsarmen och ytor inom den 
gamla katedralens mittskepp och södra sido-
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Fig. 2. Markradaranomalier konstaterade 2003-2004. 
radar in 2003-2004. 

Anomalies documented with gronnd-penetrating 

skepp. Fältarbetet utfördes av författarna till
sammans med Kjell Persson, GeoFysica AB. Kjell 
Person var också delaktig i tolkningen av 2003 
års undersökning. Jaana Gustafsson vid Mala 
Geoscience bidrog med många gotia råd vid 
tolkningsarfoetet och behandlingen avvara data. 
Värdefull hjälp fick vi också av Peter Zetterlund 
vid Raä UV-Öst och sist - men inte minst - av 
arkeologistudenter från Uppsala universitet. 

På grund av platsens geologiska förutsätt
ningar och de mänskliga aktiviteterna före och 
inför grundandet av katedralen varierade djup-
penetrationen mellan utmärkt och dålig. I om
rådena omedelbart intill kyrkans väggar upp
träder ett avsevärt bakgrundsbrus - inte så ofta 

på grund av raseringsmassor, utan oftare på 
grund av reflektionerna från kyrkans stående 
murar. Av den anledningen visade sig de time 
slices vi konstruerade av dessa data mindre an
vändbara. 

Eftersom tidsfaktorn inte har utgjort något 
slörre problem har vi inte bara förlitat oss på de 
anomalier som uppkommer vid den tredimen
sionella bearbetningen avvara mätdata. Vi har 
också studerat varje enskild sektion i sig - sam
manlagt 153 stycken. Dessa har, efter bearbet
ningar i skilda filter, studerats i fem skilda pro
gramvaror. Vi gjorde också ett antal försök att 
ined skilda mjukvaror syntetiskt simulera ra-
dargram av olika förväntade objekt och kon-
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struktioner, baserade på uppskattade paramet
rar och egenskaper som exempelvis materia
lens skilda relativa permittivitet (för diskussion 
kring metoder se t.ex. Huang et al. iggö; 
Conyers & Goodman igg7, s. 83—106; Lu et al. 
2005, s. 72—79). På så sätt kunde vi exempelvis 
laborera med hur de objekt och strukturer som 
framkom under Lindqvists utgrävning kunde 
tänkas te sig i de tvådimensionella sektionerna 
och i den tredimensionella bearbetningen, men 
också effekterna av andra, mindre substantiella 
strukturer, som väggrännor eller kabelschakt. 

När de anomalier som framkommer jäm
förs med kunskapen om stratigrafin intim om
rådet och andra arkeologiska överväganden är 
det lockande att tolka de iakttagna avvikelserna 
som konstruktioner - byggnader, gravar eller 
murar. Trots detta har vi valt att tala om ano
malier, snarare än »konstruktioner» - och ano
malier förblir de tills de kan bli identifierade 
antingen genom fler ickedestruktiva under
sökningar, eller genom utgrävningar. 

I väntan på mer definierade standarder och 
mer uppdaterad praktik vad gäller arkeologi 
och tillämpad geofysik i Sverige har det varit 
nödvändigt att följa de principer som gäller i 
andra länder (t.ex. Schmidt 2002). Det finns 
också ett rikhaltigt referensmaterial när det 
gäller just resultaten av geofysiska undersök
ningsmetoder för både stående och raserade 
kyrkobyggnader - The English Heritage Geo
physical Survey Database (http://www.eng-h. 
gov.uk/reports) till exempel. 
Medan vi granskade våra markradardata - från 
Gamla Uppsala och andra platser-skedde dess
utom en avsevärd förbättring av de analytiska 
verktygen och vi fick fler datorprogram att ar
beta med. Resultaten i denna artikel skiljer sig 
därför på några punkter från våra första tolk
ningar. 

Det norra undersökningsområdet 
Det norra området omfattade ca 850 meter 
med GPR-sektioner. I väster, vid sidan av den 
grusgång som leder mot klockstapeln, finns en 
betydande störning, uppkommen vid schakt-
ning i mitten av 1 goo-talet. I området närmast 
den nuvarande kyrkans nordmur förväntade vi 
oss också betydande anomalier på grund av det 

tjocka och kompakta lager av rasmassor som 
uppkommit vid katedralens rivning efter bran
den vid 1 240-talet. Raseringslagret verkar dock 
vara begränsat till den norra korsarmen. Vad 
beträffar området mellan korsarm och sakristia 
finns det inga uppgifter om större, sentida 
grävningar, om man bortser från ett grunt och 
smalt kabelschakt som löper genom området 
och en av Lindqvists provgropar. Platsen in
tresserade inte Rudbeck eftersom denna del av 
kyrkan enligt hans sätt att se inte var en del av 
det ursprungliga templet. Han har därför inte 
noterat absiden i den norra korsarmen på at-
lasbandets tavla 25, fig. g2A (Rudbeck 167g). 

På gråskalebilderna från den tredimensio
nella undersökningen framträder korsarmen 
och dess absid tydligt. Man kan också notera 
det skick som murarna befinner sig i. Else Nor
dahl ( iggö, s. 27-28) påpekar att korsarmens 
norra inur bara är bevarad i det nedersta skif
tet, vilket också framgår av radarsektionerna. I 
den av Nordahl publicerade sektionen av nord-
muren tycks dessutom muren saknas i öster. 
Trots detta tyckte sig Kjellberg vid sin sonde
ring märka en utvidgning av muren just här. 
Det är möjligt att Kjellberg trots allt hade rätt: 
det finns något som kan tolkas som en utskju
tande murdel strax bortom Lindqvists sek
tionslinje. På grund av detta och några andra 
omständigheter strax norr om korsarmens nor
ra vägg får man intrycket av att det funnits en 
ingång till korsarmen just här. 

I området omedelbart norr om korsarmen 
finns dessutom en ytlig anomali (Ni) och två 
mer djupgående (N4-N5). Vid den första tolk
ningen av dessa avvikelser antog vi att det rör
de sig om två vägglinjer i en och samma bygg
nad, men vid en fördjupad undersökning med 
bättre datorprogram framkommer i stället tre 
anomalier, varav en tycks vara murliknande 
och löpa ut från korsarmen mot norr. Denna 
»mur» har knappast varit del av någon sub
stantiell byggnad, utan verkar snarare markera 
en avgränsning - en mur helt enkelt. 

På ytliga nivåer finns också en anomali vid 
sakristian (N2), vars natur är svårtolkad. N2 är 
en kvadratisk eller rektangulär anomali inom 
vilken det finns en djup nedgrävning. Av allt att 
döma tycks den sträcka sig in under sakristian, 
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men det finns inga spår av någon fortsättning 
där inne (se Nordahl iggö, s. 24-25) . Möj
ligen kan begränsningen i öster finnas under 
sakristians västra vägg. 

Med tanke på vad som tidigare antagits om 
de ovan nämnda stolphålen i den norra kors
armen och en eventuell träkyrka var det ange
läget att undersöka om det fanns en östlig för
längning av stolpraden i den norra korsarmen. 
2003 framkom just här en serie anomalier som 
tycktes vara spår efter en eller flera byggnader 
inom området mellan korsarm och sakristia. 
Bilden klarnade när vi sedan kunde jämföra 
2003 och 2004 års undersökningar med var
andra: de skedde med två skilda antenner, 250 
respektive 500 mHz. Lyckligtvis visade det sig 
att vi därigenom fick en nästan perfekt över
lappning mellan 2003 och 2004 års sektioner, 
så att avståndet mellan sektionerna blev cirka 
0,25 m - vilket förstås ökade möjligheterna till 
en korrekt tolkning. På ca o,g meters djup 
framkom flera intressanta avvikelser som bilda
de anomali N3. Denna bär många drag av en ti
dig kyrkobyggnad med ett långhus och ett kor 
- det senare förmodligen anlagt i en senare fas. 
De mer djupgående anomalierna norr om den 
norra korsarmens nordmur - N4 och N5 -
skulle kunna vara spår av en byggnad med en 
helt annan orientering än som tidigare föresla
gits (se diskussion nedan). 

Det södra undersökningsområdet 
I det södra undersökningsområdet - samman
lagt 72g meter GPR-sektioner - framkom avvi
kelsen S i . Den är mycket väldefinierad och 
rektangulär, drygt 8 meter bred. Den tycks fort
sätta in under kyrkans kor och centraltorn. 

Intressant att konstatera är att dess södra 
»vägg» ansluter till en stensamling inom kyr
kans murar, vid korets sydöstra hörn, som tol
kats som syllstenar efter en äldre byggnad 
(Nordahl iggö, s. 1 7 - i g ) . Av stratigrafiska skäl 
vill Nordahl hänföra stenarna till den stora ler-
utfyllnaden (golv 2) -d.v.s. en nivå strax under 
stenkatedralens golv (golv 3). Lindqvist ansåg 
att de tillhörde en äldre fas, men vi föredrar att 
tro på Nordahl. Avvikelse SI märks för övrigt på 
samma djup som stensamlingen. Accepterar 
man att syllstenarna tillhör en eventuell bygg

nads sydöstra hörn så skulle byggnadens längd 
ha varit 27-28 meter. 

Inom katedralgrundens södra sidoskepp 
finns åtskilliga avvikelser som torde utgöra gra
var. Fundamentet till pelare B2 (ej densamma 
som vår anomali B2) och några partier av lång
husets södra vägg framkommer också med stor 
tydlighet På samma nivå som avvikelse Si upp
täckte vi ytterligare en serie anomalier som 
tycks bilda ytterligare en byggnadsliknande ano
mali (S2). Denna märks inom ett område som 
är tämligen stört, men eftersom störningarna 
uppträder på en ytligare nivå och då både for
men och läget av anomalin tycks tyda på en re
lation till Si kan vi inte avfärda den. 

Det västra undersökningsområdet 
Detta undersökningsområde omfattar cirka 
1800 meter GPR-sektioner med en mycket stor 
mängd information - i synnerhet på ytliga ni
våer. Områdets geologiska förutsättningar skil
je r sig markant från kyrkoplatån, vilket också 
framgår av GPR-sektionerna. Här, till skillnad 
från området innanför bogårdsmuren, vilar 
troligen det mesta på åsmaterial - vilket tillåter 
en god djuppenetration. Området sluttar från 
28,4 m vid stenkatedralens västmur ner till 
27,2 m vid Disavägen, vilket måste tas med i be
räkningen vid tolkningen av område t 

Det finns inga uppgifter om att området 
skulle ha varit bebyggt i nyare tid. Norr om om
rådet, på den inhägnade yta som i dag är en del 
av kyrkogården, visar äldre kartor och bilder en 
eller två, ibland liera, byggnader- förmodligen 
identiska med den gård som benämns Klockar
gården i 1640 års jordebok. På 1700-talet var 
platsen av allt att döma inte bebyggd, utan ver
kar snarare utgöra ett inhägnat område tillhö
rande prästgården, stim omfattar hela ytan 
norr om dagens gång in mot kyrkogården. 

I yta A och B framkom anomalier som skul
le kunna tolkas som gravar, men det var främst 
några andra avvikelser som fångade vårt intres
se. I område A uppträder spåren efter något 
som liknar en byggnad (Ai) . Denna, liksom de 
flesta andra anomalier inom detta område, 
märks relativt ytligt (<o,65 m). 

I område B uppträder reflektionerna av två 
linjära strukturer (Bi och B2). Där märks ock-
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så en underlig cirkelformad avvikelse (B3) strax 
söder om gången mot kyrkogården. Denna är 
tydligt markerad och märks på ungefär 1 me
ters djup. Den yttre cirkeln är ca 4 meter i dia
meter och i dess centrum finns en stensamling. 
Det är frestande att dra slutsatsen att det är en 
igenfylld brunn. 

Gravarna 
Gravar är ofta lätta att finna med markradar, 
och en hel del kan sägas om gravarnas skick 
utifrån sektionerna. Senare gravar, eller gravar 
där man använt kistor och inte svepningar, bil
dar en karaktäristisk hyperbol i GPR-sektioner-
na. Om inga kistor användes återstår endasl 
vertikala schakt som innehåller ett annorlunda 
material än den omgivande marken. Sådana 
schakt är ganska karaktäristiska och uppvisar 
ett välbekant »fingeravtryck». Lika lätt är det 
att identifiera gravar som blivit tömda i senare 
tider, vilket kan vara av särskilt intresse i just 
Gamla Uppsala med tanke på ärkesätets flytt. 

Den övervägande mängden gravar märks i 
det södra undersökningsområdet, inom den 
medeltida katedralens södra sidoskepp, där 
nio eller tio gravar framträder. En av de mer In
tressanta finns dock i de västra delarna av lång
huset, centralt placerat i mittskeppet. Denna 
grav är uppenbarligen tömd. 

När det gäller det norra undersökningsom
rådet finns det anledning att vara försiktig, och 
det av flera skäl. Även om den grav som Lind
qvist återfann under den norra korsarmens ab
sid bevisligen är äldre än katedralen så ligger 
det en fara i att per automatik tolka avvikelser i 
orienteringen som bevis för att det möjligen 
funnits en äldre kyrka på platsen, och att de av
vikande gravarna därför skulle vara samtida 
med denna. 16—18 graders skillnad - som i 
(..mila Uppsala - är inte mycket. Om man tittar 
närmare på de gravar som undersökts i exem
pelvis Södra Råda, Lagmanshejdan eller vid nå
gon av tle tidiga kyrkorna i Lund, finner man 
snart att avvikelserna många gånger är betyd
ligt störte än så, trots att de anses tillhöra sam
ma fas (se exempelvis planerna i Redin 1 < >71 i; 
Mårtensson 1981; Cinthio 2002; Hedvall et al. 
2003). Man kan heller aldrig komina ifrån att 
del kan finnas många orsaker till avvikelserna. 

Vid vår undersökning framkom det i det 
norra området i huvudsak fyra graviiknande 
anomalier, men endast två framstår som säkra. 
Den grav som ligger inom den »kyrkliknande» 
byggnaden är orienterad åt samma håll som 
byggnaden själv och den norra korsarmsinu-
ren. Även den graven tycks vara tömd. 

Diskussion 
Totalt framkom, enligt vår tolkning, spår av tre 
byggnadsliknande anomalier (N3, N 4 / 5 och 
Si) och ytterligare tre som skulle kunna vara 
det (Bi, B2 och SÄ) . Därtill framkom en mur-
liknande anomali (Ni) som tycks höra sam
man med katedralen och en eventuell ingång 
till den norra korsarmen. Till katedralen kan 
förmodligen även de svårtolkade anomalierna 
N2 samt den cirknhira anomalin B3 anses höra. 
Det skulle kräva mera ingående arkeologiska in
grepp ftir atl utröna deras rätta natur: kan B3 va
ra en brunn, kan N2 vara en källare - inte olik 
tlen som återfinna i sakristian - eller rentav ett 
baptisteritnn? 

Undersökningen i den norra delen avslöja
de de djupare anomalierna N4 och N5. Asso
ciationerna leder närmas) till ett långhus, men 
här är det absolut nödvändigt att återvända till 
området för att kunna fastställa deras utsträck
ning. Tanken är dock inte helt orimlig. Topo
grafin pä kyrkplalän säger oss något som vi in
te kan bortse ifrån - området domineras av en 
drygt 60 ni lång platäliknande förhöjning som 
tycks sträcka sig i riktningen NNV-SSO och 
som börjar på andra sidan bogårdsmuren, lö
per under klockstapeln, in mot det norra sid-
skeppet och tycks sluta strax söder om kyrkan 
(Andrén 2002, s. 328). Det är dock tveksamt 
om stolphålen i tlen norra korsarmens nordli
ga inur verkligen bar tillhört denna byggnad. 
Stratigrafin i detta område är så pass osäker att 
det med utgångspunkt från Lindqvists materi
al är svårt att avgöra vilket golv de tillhör. 
Stolphålen kan mycket väl tillhöra golv 3 - s o m 
anses utgöra »golv» i domkyrkans föregångare 
- o c h inte nödvändigtvis golv 2 som tidigare an
tagits. 

Om det vid en fördjupad undersökning 
skulle visa sig att N4 och Nr, verkligen tillhör ett 
långhus, får det förstås vissa konsekvenser löt 
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tolkningen av Adam av Bremens templum eller 
triclinium, men den diskussionen bör man nog 
nyktert skjuta upp tills vi återvänt till området 
med fler undersökningar. 

Betydligt säkrare, men minst lika intressant, 
är den byggnadsliknande anomalin N3 - vars 
form väcker nyfikenhet. Vilka funktioner den
na byggnad har haft är vågat att säga någonting 
om, men om man vill ansluta sig till Wideens 
och Nordahls tankar tim att stolphålen i den 
norra korsarmen har tillhört en träkyrka, så 
finns det definitivt omständigheter som stöder 
en sådan tanke (Widéen i g s i , s. 130; Nordahl 
iggö, s. 59), Både i storlek och i form påmin
ner anomalin om en träkyrka, där den korlik-
nande utbyggnaden i öster av allt att döma till
kommit i ett något senare skede. Utgår vi från 
att de nordliga stolphålen tillhör denna kyrka, 
och att byggnadens västvägg låg vid korsarmens 
västvägg, skulle byggnaden i sådana fall ha varit 
åtta till nio meter bred och 22 meter lång, vil
ket är acceptabla mått för en tidig träkyrka. 

I Gamla Uppsalas fall, där det oss veterligen 
aldrig har funnits andra kyrkor att fira guds
tjänst i, bör en förmodad träkyrka ha varit i 
funktion till dess att byggnadsarbetet på efter
trädaren hunnit så långt att man kunde flytta 
över gudstjänsterna till någon del av katedra
len. Vår förmodade kyrkas sydvägg hamnar 
dock farligt nära katedralens centraltorn, så 
den kan knappast ha varit i bruk då detta res
tes. Till skillnad från inånga andra kyrkor är ko
ret i Gamla Uppsala kyrka dock äldre än cent
raltornet - det vilar på korets västvägg (Lind
qvist 1951, s. 227; Bonnier 1987, s. 21). Man 
skulle därför kunna tänka sig att man vid ett be
stämt tillfälle under byggnadsarbetet - när det 
var dags att resa tornet - rev denna träkyrka lör 
att sedan flytta över gudstjänsterna till katedra
lens kor. Det skulle också förklara skevheten i 
den norra korsarmen. 

I det södra undersökningsområdet finns ano
malin SL Det intressanta i sammanhanget är, 
som tidigare nämnts, att den tycks ingå i samma 
konstruktion som den stensamling som Lind
qvist påträffade innanför korets södra mur, och 
som har tolkats som syllstenar. Lindqvist ville up
penbarligen föra konstruktionen till den un
dersta nivån, golv 1, men Nordahl (iggö, s. 

46-47) visade övertygande att de snarare tillhör 
golv 2. Detta skulle göra dem någorlunda samti
da med stolphålen i den norra korsarmen. 

Om det funnits dokumenterad syllsten i de 
övriga hörnen av anomali SI hade saken varit 
uppenbar, men ytan vid dess förmodade nord
östra hörn har hittills inte grävts ut, medan dess 
sydöstliga hörn är kraftigt sargat av grundmu
ren till den södra korsarmen. Bara i det nord
västra hörnet framkommer anomalier som ser 
ut som syllstenar. 

Att döma av dess orientering är det inte san
nolikt att SI skulle ha varit en kyrka - men när
heten till vår förmodade kyrka N3 antyder att 
den bör ha ingått i en kyrklig miljö. Den svår
bedömda anomalin S2 skulle i så fall också ha 
ingått i en sådan. 

Det var länge sedan vi fick så mycket ny in
formation om denna centrala del av Gamla 
Uppsala. Kostnaderna för vår undersökning 
har varit blygsamma; omsatt i mer traditionell 
arkeologisk metod skulle vi för samma pengar 
knappast ha hunnit halvvägs ner till de medel
tida kulturlagren i Gamla Uppsala. 

Intim de centrala delarna av kulturmin
nesområdet Gamla Uppsala är det ofta av störs
ta vikt att välja icke-destruktiva undersökningar 
framför de destruktiva. I detta fall behöver vi 
komplettera våra undersökningar med mer 
icke-destruktiv arkeologi för att kunna dra mer 
långtgående slutsatser. För att fastställa lång
husets fortsättning på den förmodade träkyr
kan, relationerna mellan byggnaden i den söd
ra korsarmen och området söder om kyrkan, 
och inte minst området kring den norra kors
armen och dagens sakristia, framstår det som 
nödvändigt att fortsätta undersökningarna. 
Med tanke på den avancerade teknikens käns
lighet och tillförlitlighet vore det också värde
fullt att undersöka det högintressanta omrädet 
norr och söder om kyrkans bogårdsmur och in
te minst inom prästgårdstomten - ett område 
med bevisligen stor betydelse och kontinuitet. 
Vi förmodar att många av hemligheterna i 
Gamla Uppsalas sakrala senvikingatida och ti
digmedeltida landskap ligger på kyrkplatån, in
om prästgårdens trädgård och i området söder 
om kyrkan. 
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Summary 
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In 2003 and 2004, two remote sensing surveys 
were conducted around the perimeter of Gam
la Uppsala church and in selected areas of the 
churchyard and terraces. Earlier excavations 
inside the church and in the preceding cathed-
ral's dismantled transepts have revealed not only 
numerous Medieval graves, but also multiple 
floor levels indicating that a number of buildings 
had stood on the site. Sune Lindqvist also loca
ted several alignments of postholes, interpreted 
by him as traces of a pagan temple. Despite the 
stratigraphic problems with this interpretation, 
several different reconstructions of the temple 
were proposed. 

Several ofthe "temple" postholes were found 
within the north transept of the cathédral, fol
lowing its contours, and it did not take long be
fore scholars started to wonder whether these 
might represent the remains of an early wooden 
church on the site, pre-dating the cathédral. The 
chronological sequence of events on the church 
plateau was not made any simpler by discoveries 
in iggo: the calibrated radiocarbon dates for 
activity on the site ranged from 220 BC to AD 
760. Our surveys were an effort to ducidate this 
early history of the church plateau. 

Ground-penetrating radar (GPR) became 
our selected method following established prac
tice and advice. Two 250 and 500 MHz anten-
nae from Mala GeoScience were used to obtain 
both the depth of penetration and high resolu
tion on shallow depths required. Seven grids 
covering a total of 1 igo square meters were 
established to the north, south and west of the 
church. In order to study our measurements in 
amplitude time-slices, a total of 153 paralld sec
tions separated by 0.5 m (in one grid 0.25 m) 
were collected över the site. Due to the layout 
of the site and modern obstades, we found it 
necessary to collect some additional individual 
sections in these areas. 

Due to the geological properties of the site, 
pre-Iron Age activity there and also the laying-
out of the cathédral foundations, the deep 
penetration data varied from excellent to poor. 
Individual sections were subject to post-acquisi-
tion processing involving the removal of system 

and background noise and other filtering met 
bods. The data were processed in five different 
GPR applications giving allowing us to compa
re the results. 

The GPR survey identified a range of both 
linear and non-linear anomalies, summarised 
in fig. 2. In the northern area, and almost im
mediately undemeath the top soil, we quickly 
identified the remains ofthe northern transept 
and its apse. Adjacent to the north-eastern cor
ner of the transept we found an anomaly (Ni) 
that seems to represent buried stonework. We 
believe that there was probably an entrance in 
the transept's north wall, leading from a build
ing north of the church into the cathédral. 
Another shallow anomaly (N2) was found at 
the west wall of the considerably younger sacri
sty, but to determine its nature we probably ha
ve to return with more surveys. 

The most striking anomaly in this area (N3) 
is a series of reflections obtained from both ty
pes of antennas. The orientation ofthe anoma
ly neatly follows the same deviant orientation as 
the transept's northern wall, the post-holes un
der it, and a pre-cathedral grave that was found 
under the transept's apse. Necessary caution 
notwithstanding, we cannot disregard the ap
pearance of the anomaly: its form is consistent 
with the plans of late Viking Period wooden 
churches. 

The anomalies N4-N5 are likely to repre
sent more deeply buried structures, probably 
the remains of an Iron Age house. Additional 
surveys are necessary to establish the full extent 
of these anomalies. 

Four more substantial anomalies were de
tected just outside the western entrance to the 
churchyard, which is in fact the western wall of 
the original cathédral. Three of them (Al, Bi 
& B2) seem to be the remains of buildings. The 
circular B3 is quite enigmatic - it may perhaps 
be a well, surrounded by a ring of stones. 

In the southern area we established three 
grids, covering the cathédral näve, its southern 
aisle and its southern transept. With the excep
tion of the latter, the grids revealed numerous 
graves - mostly Medieval and probably contem-
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porary with the cathédral. Some of the burials 
in lhe centre of the näve have apparently been 
exhumed, possibly when the archbishop's see 
was translated to the modern city of Uppsala in 
1273. 

In the southern transept, the GPR detected 
a distinct anomaly (Si) that apparently runs 
under the transept and in under the church. 
During his excavations inside the church, Lind
qvist uncovered substantial stones situated un
der the cathédral floor and partly beneath the 
southern wall, and interpreted them as founda
tion stones belonging to an older house. The 

alignment of anomaly Sl's southern "wall" indi
cates that SI and the foundation stones very 
probably derive from the same structure. It is 
also highly likely that this building - even if it 
must be ruled out as a church - is contem
porary with the anomaly N3 in the northern 
area. 

Another small, rectangular but badly da
maged anomaly (S2) could very well be a small 
building linked to S i , given its position. This 
anomaly, however, was detected at the brink of 
the 500 MHz antenna's depth range. 
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