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Viktiga årtal för Gamla Uppsala

200-tal Enstaka gårdar byggs.

400-tal Den första hallen i (Gamla) Uppsala uppförs.

500-tal Kungshögarna kommer till.

600-tal Båtgravar i Vendel och Valsgärde.
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Mordet på kung Erik Jedvardsson (den helige).

Alvastramunken Stefan vigs till Sveriges förste ärkebiskop med säte i (Gamla) Uppsala. 

Snorre Sturlasson besöker Sverige.

Snorre Sturlasson skriver Heimskringla, där han berättar om (Gamla) Uppsala. 

Ärkestiftet flyttas från Gamla Uppsala till nuvarande Uppsala.

Gustav Vasa talar från Tingshögen ett tiotal gånger.

Karl XI deltar i Olof Rudbecks utgrävningar.

Utgrävning av Östhögen.

Utgrävning av Västhögen.

Odinsborg öppnar.
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1. Gamla Uppsala - Historiskt Centrum
Möt myt, makt och människa under 2000 år.

2. Östhögen
Dateras till ca 550 e.Kr. Utgrävningar gjordes 1846-47.
De svårtolkade fynden vittnar om en gravlagd person, troligen en 
kvinna, som brändes på bål tillsammans med dyrbara föremål.

3. Mitthögen
Högen dateras till början av 500-talet e.Kr. Gravgömman är 
inte utgrävd.

4. Västhögen
Dateras till slutet av 500-talet e.Kr. Utgrävningar gjordes 1874. 
Fynden vittnar om hög status och bland dem finns benfragment 
från en man.

5. Gravfält
Från järnåldern. Till stor del har gravfältet förstörts av grustagning. 
Idag finns här ca 250 högar kvar.

6. Offerlund
Detta område har sedan 1600-talet pekats ut som platsen för 
en offerlund och flertalet brunnar.

7. Prästgården (privat)
I prästgården fann man 1973 fyra båtgravar, en hästgrav och 
fem brandgravar. I en av båtgravarna låg en kvinna begravd med 
smycken och vackra kläder.

8. Disagården
Friluftsmuseum som visar den svenska bondekulturen under 
1800-talet.

9. Vallanläggning
Resterna av en vallanläggning har hittats i åkermarken. Troligen 
avgränsade vallanläggningen kungsgården på 500-talet e.Kr.

10. Norra och södra kungsgårdsplatåerna
På dessa platåer har det stått hallbyggnader.

11. Vikingatida boplats
Under vikingatiden var åkermarken här en boplats. Man har bland 
annat funnit spår efter bostadshus och hantverk.

12. Gamla Uppsala kyrka
Byggdes som en domkyrka i mitten av 1100-talet. Efter en brand 
ca 100 år senare byggdes domkyrkan om till sockenkyrka. Ärkesätet 
flyttade till Östra Aros där en ny domkyrka byggdes.

13. Odinsborg
Restaurang byggd 1899 i nationalromantisk stil.

14. Tingshögen
Troligen en gravhög, ej utgrävd.

Prickad linje
Eriksleden
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Gamla Uppsala under 
folkvandringstiden
Bo Gräslund

Individ och namn är för oss något odelbart, vi kan knappt föreställa oss en 
tillvaro utan namn på personer. Den ständiga frågan om vilka som ligger 
begravda i de stora högarna i Gamla Uppsala är i det ljuset mycket naturlig. 
Säkert fanns det länge en levande tradition om detta, nu för alltid försvunnen. 
Och eftersom man inte utrustade sina döda med ID-kort och meritförteckning, 
kan vi inte avgöra vilka som begravts i dessa högar och vad de hette.

I ett tjugotal delvis inbördes oberoende tidiga, skriftliga källor, bland dem 
Ynglingatal och Beowulf, nämns en rad kungar av Ynglingaätten i Uppsala. 
Några av dem kan hänföras till de stora högarnas tid, slutet av 400-talet 
och en stor del av 500-talet, och representerar av allt att döma historiska 
gestalter. Dit hör Aun, Egil, Ottar, Ale och Adils. Ynglingasagan hävdar att 
Aun och Adds begravdes i Uppsala och Ottar i Vendel. Man pekade därför 
tidigare på att Mitthögens antagna datering sammanfaller med den uppskattade 
tiden för Auns död under senare delen av 400-talet. Bland de få benfragmenten 
från Östhögen finns rester efter en ung vuxen kvinna, och man har också 
velat urskilja en yngre person i iz-årsåldern som man på arkeologiska 
grunder uppfattat som en ung furstlig pojke. Det motsäger den gamla tanken 
att Egil, som kan ha dött kort tid före år 521, skulle vila i Östhögen. I 
Västhögen med dess typiskt manliga gravutrustning fanns benrester efter 
åtminstone en man och en kvinna. Dateringen till tiden närmast efter 5oo
talets mitt är i varje fall inte oförenlig med den beräknade tiden för Adds 
frånfälle. Antagandet att Ottar, som kan ha dött omkring år 525, skulle vila 
i den monumentala Ottarshögen i Vendel avviker inte från dateringen av 
fynden från högen och av högens folkliga namntradition. Men även om det 
är möjligt att någon av dessa gestalter begravts i någon av de aktuella 
högarna, kan det knappast bevisas.
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För att bättre förstå de stora gravhögarna, fyra till antalet om Tingshögen 
medräknas, skall vi se litet närmare på det samhälle som skapat dem. Låt 
oss då först konstatera, att Skandinavien ingalunda var någon isolerad eller 
Urakaipagrå avkrok av världen utan ett ekonomiskt, kulturellt och teknologiskt 
förhållandevis utvecklat samhälle, väl integrerat med Europa. Konsthantverket 
stod på högsta nivå, särskilt guldsmidet. Det var också ett samhälle i stånd 
att bära upp en aristokratisk elit under ganska organiserade former. Det är 
detta som speglas i de monumentala gravhögarna.

Ekonomin byggde främst på djurhållning, sädesodling och produktion av 
och handel med järn och skinn. Bebyggelsen bestod mestadels av byar med 
tre till fem spridda gårdar centrerade kring ett stort långhus och med 
gärdslade inmarker. En by hade kanske tjugofem till femtio invånare, men 
även större byar fanns. Ofta skilj de sig en större gård från de övriga, inte 
sällan genom en stor separat gästabudshall. För gårdsdriften användes både 
husfolk och trälar. Folkmängden var knappast mindre än den var på lands
bygden för trehundra eller fyrahundra år sedan.

De arkeologiska fynden visar att det redan vid denna tid sedan ett par 
hundra år tillbaka hade funnits en omfattande bosättning i Gamla Uppsala 
med ett mångsidigt och högtstående hantverk. Säkert fanns en präktig gästa
budshall, där man under närmast rituella former lät sig undfägnas med mat 
och jästa drycker under umgänge med uppvaktande gäster och skalder samt 
de främsta ur hirden (ett slags livgarde). Mycket tyder på att det just är 
detta begreppet hall (fornisländska salr, salir) - sinnebilden för makt och 
höghet - som är efterleden i namnet Uppsala.

Tillvaron i sådana aristokratiska miljöer var i hög grad färgad av före
ställningar om makt, ledarskap, rikedom, släktskap, ära, heder, mod, styrka, 
skicklighet i vapenbruk, generositet, gästfrihet, uttrycksförmåga och 
edsbunden lojalitet. En nutidsmänniska med föreställningar om social och 
ekonomisk jämlikhet, utjämnade könsroller och en tillvaro utan våld skulle 
knappast ha känt sig hemma i denna miljö.

Överallt i arkaiska, plogbrukande samhällen i Europa framträder ett grund
mönster som klart motsäger det förr ofta använda begreppet ”ättesamhälle”, 
vilket byggde på tanken att det fanns distinkta, på manssidan räknade 
släkter som kollektivt ägde jorden. Visserligen genomsyrades hela samhället 
av föreställningar om ätt och anor, men eftersom släktskap beaktades på 
både fädernet och mödernet, uppfattades begreppet släkt precis som idag 
från individens och familjens horisont. Släkterna överlappade med andra 
ord varandra och förändrades ständigt. Det fanns således inga konstanta 
släktenheter som kunde fungera som jordägare. I stället var ägandet i princip 
enskilt, oavsett ett visst allmänningsbruk av mark. Sedan är det en annan sak 
att Uppsalakungarna av Ynglingaätten hade behov av att legitimera sin makt 
genom att hänvisa till en mytisk, gudomlig, avlägsen härkomst på manssidan.

Som det arkeologiska materialet visar, var gårdarnas ägostruktur ganska
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stabil över tid. Det innebär att gården inte splittrades genom arv utan primärt 
övertogs av en enda person, av allt att döma i första hand äldste sonen. 
Därmed kunde genomsnittligt bara en dotter i familjen inledningsvis gifta in 
sig i en annan gård. Man inser lätt att om gårdlösa yngre söner bodde kvar 
på en äldre brors gård och där bildade familj med gårdlösa döttrar från andra 
familjer, skulle snart en stor grupp av egendomslösa uppstå, folkmängden öka 
dramatiskt och allmän fattigdom breda ut sig. Ingenting tyder på en sådan 
utveckling. Det troliga är därför att yngre gårdlösa syskon till en början 
stannade kvar hemma som ogifta fria medarbetare. Unga män kunde också 
ha tagit tjänst i någon stormans hird eller som hantverksspecialister, gårds- 
förvaltare eller runkunniga. I själva verket var det viktigt att det fanns en 
sådan reserv av friborna unga vuxna som kunde fylla ut vakanser i gårds- 
ägande äktenskap orsakade av plötslig död på grund av våld, sjukdom, olycka 
eller barnsäng. På så vis kunde yngre syskon förr eller senare ändå få gård 
och bilda familj, samtidigt som folkmängd, bosättningsstruktur och agrar 
produktion hölls i någorlunda jämvikt.

Den vanliga äktenskapsformen var engifte. I regel flyttade bruden till mannens 
arvegård och släktgrupp och fick då hemgift av sin familj som uttryck för sin 
arvedel. Äktenskap var mindre en fråga om romantik än om noga planlagda, 
strategiska familjearrangemang. Könsrollerna var mycket tydliga, med i huvud
sak kvinnodominans i inre och mansdominans i yttre angelägenheter.

Enligt litterär och arkeologisk vittnesbörd följde samhällets ledarskap 
ungefär samma mönster som gällde för arv av fast egendom. Kungamakt var 
således ärftlig inom ätten, i första hand på manssidan. Men som geatarnas 
kung Beowulf, släkting till och motståndare till Uppsalakungarna på 500- 
talet, var exempel på - han ärvde kungamakten efter sin morbror - kunde 
även kvinnosidan komma ifråga. Kungliga äktenskap arrangerades på samma 
sätt som i samhället i övrigt. För att säkra långsiktiga, politiska allianser och 
ättens anseende hämtade man sin maka från andra förnäma ätter eller från 
kungliga släkter på annat håll. Systemet bör ha givit aristokratins gemåler 
avsevärda möjligheter till politiskt inflytande.

Skandinavien tycks vid denna tid ha varit uppdelat i småkungadömen av 
skiftande storlek, styrka, inflytande och alliansförhållanden, ett system som 
troligen innefattade underställda småkungar och andra regionala ledargestalter. 
Det äldsta skriftliga belägget för namnet Svearike möter vi i Beowulfkuädet i 
samband med sveakungen Egil. Sådana ”riken” var ganska löst organiserade, 
politiska sammanslutningar och inte statsbildningar i historisk mening. Enligt 
en entydig, litterär tradition var Ynglingaättens kungadöme i Uppsala ett av 
de mest inflytelserika, namnkunniga och sägenomspunna under järnåldern.

Samhället som helhet var tämligen våldsbenäget och krigiskt. Med sina 
följen av edsvurna män roade sig stormän och kungar med att härja och 
plundra hos varandra, och blodshämnd var vanligt. Även om rätt ibland satt 
”i spjutstångs ände”, fanns en viss rättsordning, särskilt för bysamfundet,
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traderad av lagvisa personer och tillämpad genom kollektiva beslut av tings- 
karaktär eller hövdingars utslag. Så var med säkerhet fallet i Uppsala vid denna 
tid. Ett sådant skriftlöst men samtidigt relativt komplext samhälle kunde 
fungera bland annat i kraft av ett väldigt kollektivt minnesförråd.

Som brukligt var i arkaiska bondesamhällen av detta slag, höll man sig 
med ett helt panteon av gudar och gudaväsen med delvis skilda funktioner, 
mänskliga i gestalt men med övernaturlig förmåga. Då de ansågs ha inflytande 
över jordelivet, hedrade man och offrade till dem med stort allvar. Även 
människooffer förekom ibland. Kungarna av Ynglingaätten med dess förmenta 
gudomliga ursprung tycks ha haft ett speciellt ansvar för att å folkets vägnar 
upprätthålla goda relationer till högre makter.

I en värld där livstråden ofta var skör, var det naturligt med en fatalistisk 
livssyn och att tryggt förlita sig på ett liv efter döden. I dödsriket räknade 
man med att ansluta sig till sina döda släktingar och sin tidigare sociala 
gemenskap. Den utrustning man fick med sig vid begravningen ansågs i över
förd mening följa den döda till dödsriket. Färden anträdde man normalt i
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sina bästa kläder, försedd med färdkost, smycken, vapen och andra tecken 
på värdighet och ställning, ibland också med olika nyttodjur. Det gällde 
särskilt de förnäma personer som begravdes i de stora högarna i Gamla 
Uppsala. En för oss meningsmättad sång som Du kan ingenting ta med dig 
dit du går skulle ingen människa på den tiden ha förstått. På andra sidan 
rådde nämligen inte mer jämlikhet än på jorden, där mark, gods och guld, 
anor, frihet och åtskilligt annat var nog så ojämlikt fördelat.

Det faktum att människor avstod från så väldiga materiella skatter, som 
man allmänt gjorde under forntiden i samband med begravningar, visar hur 
viktigt det var att komma till andra världen rätt utrustad. Att inte bli begravd, 
eller att inte begravas på ett korrekt sätt, var som att bli utestängd från nästa 
liv och tvingas att evigt irra kring som en ande utan hemvist. Säkert begravde 
man även trälar på något sätt både för att slippa ofog från deras hemlösa 
andar och för att kunna påräkna deras tjänster i nästa tillvaro. Det hände 
också att trälar dödades vid begravningar för att följa sitt storfolk till dödsriket.

Allt detta blir begripligt endast i ljuset av tidens själsföreställningar. Man 
laborerade nämligen med minst två, kanske flera, själskategorier med delvis 
skilda funktioner. Det sista andetaget i dödsögonblicket såg man som livs
principen som förflyktigades till någon gemensam urkälla för liv i gudavärlden, 
naturen eller världsalltet. Därtill räknade man med en ”drömsjäl” eller ”frisjäl” 
som bara var aktiv utanför kroppen under sömn, extas, trance eller medvets
löshet. Själva jagmedvetandet med känsla, intellekt och vilja lokaliserades 
till kroppen, eventuellt till olika delar av den. Det viktiga är att denna 
”jagsjäl” ansågs stanna kvar närmast efter döden för att frigöras först när 
kroppen bröts ner genom förruttnelse eller kremering. Då anträdde själen 
sin färd till andra sidan, kanske genom förmedling av frisjälen.

För att den döda verkligen skulle få med sig sina pinaler på färden, krävde 
logiken att utrustningen fanns på plats när kroppen bröts ner, det vill säga 
vid jordfästning i graven och vid kremering på likbålet. Något så tokigt som 
att utrusta det jordfästa liket med brända gravgåvor eller att förse de brända, 
gravlagda benen med obränt gravgods var det ingen som drömde om. Den 
enastående konsekvens med vilket denna princip följdes under forntiden är 
belägg nog för att man omfattade ett sammansatt själsbegrepp och menade 
allvar med gravgåvorna som utrustning för ett efterliv.

Annat är det med själsbegrepp i historiska högkulturer, där livsprincip 
och personlighet vanligen förenas i en enhetlig själsfunktion som antas lämna 
kroppen i själva dödsögonblicket. Därmed är det betydelselöst med gravgåvor 
i egentlig mening, och sådana ges inte heller vid till exempel kristen och 
muslimsk begravning.

Denna tankevärld omfattade självfallet också de härskare som gravsattes i 
de stora högarna i Gamla Uppsala, sedan de enligt tidens sed blivit effektivt 
brända på bål. Aristokratins behov att sticka av mot mängden fick i stället
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markeras genom högarnas storlek, likbålens mäktighet, ceremonierna och de 
furstliga gravgåvorna i form av kläder, redskap, vapen, smycken och regalier. 
Av detta gick det mesta upp i rök, kvar bland bålresterna blev bara förbrända 
metallfragment och förvridna benbitar efter människor och djur. Man 
konstruerade nämligen likbålen så skickligt att hettan uppgick ända till 
1400 grader, betydligt högre än i en modern kremeringsugn. På så sätt fick 
man en extra kraftig rökpelare som snabbt och säkert kunde lyfta de 
furstliga döda till efterlivets höga rymder.

Trots att skrivkonsten vid denna tid hade varit känd i Skandinavien i flera 
hundra år, användes den bara av ett fåtal runkunniga vid stormannahov och 
då mest i magiska syften. Enstaka personer som länge tjänstgjort i senantika 
välden i södra Europa kan ha återvänt ganska skriv- och läskunniga i latin 
eller grekiska. Det hade man dock inte mycket glädje av här hemma, där de 
allra flesta var analfabeter, och ingen hade pluggat klassiska språk på någon 
skolbänk.

I bofasta, talspråkliga kulturer, speciellt i aristokratiska kretsar, fäster 
man stor vikt vid den muntliga talekonsten och framförandet av sånger, 
myter, sägner och episka berättelser. Ett exempel är Beowulf, ett mästerligt 
diktepos som i sin bevarade form är skrivet på anglosaxiska men som delvis 
speglar en muntlig, skandinavisk tradition från 500-talet, som bland annat 
berör strider mellan sveakungar och geater. Till bilden av en utvecklad, 
talspråklig kultur hör en för oss idag närmast ofattbar minnesförmåga och 
en mycket mer situationsanknuten och konkret begreppsvärld med speciella 
former för memorerande, berättande och diktning. Särskilt omhuldades en 
muntlig, litterär tradition i tidens präktiga gästabudshallar. Man kan tryggt 
utgå från att kungasätet i Uppsala var ett framträdande centrum för sådan 
talspråklig, kulturell odling.
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Med kungshögarna i fokus
Gravfynden i arkeologisk belysning

Jan Eric Sjöberg

”1 afton hafva vi hunnit målet, 69 fot från första 
ramen. — Vägen stängdes af en mur af mycket stora 
kullerstenar. — Muren uppstiger ej lodrätt, utan 
tyckes utgöra nedre delen af ett hvalf.”

Så beskriver riksantikvarien Bror Emil Hildebrand situationen tisdagen den 
15 september 1846, då man nått in till centrum av den först undersökta av 
kungshögarna i Gamla Uppsala, den han kallar Odins hög, men som idag 
benämns Östhögen. En månad tidigare hade man börjat gräva en gång in 
mot högens centrum i höjd med den ursprungliga åsytan som högen är uppförd 
på. Då kungshögarna i huvudsak är uppförda av sand och grus måste den 
25 meter långa gången in till högens centrum kläs in med plankor och stöttas 
av träramar med jämna mellanrum som i en gruvgång.

Den direkta orsaken till undersökningen var de tvivel som framförts på 
1830-talet om att Uppsalahögarna verkligen var uppförda av människohand. 
Då kungshögskomplexet sedan länge betraktades som en nationalsymbol, 
tog Hildebrand initiativ till en undersökning år 1846 med förhoppningen 
om att finna en Sveakonungs grav. Riksantikvarien fick aktivt stöd av den 
fornintresserade kronprinsen, sedermera Karl XV. Det komplicerade 
grävningsarbetet leddes under Hildebrands överinseende av överstelöjtnanten 
vid ingenjörskåren Carl Stål. Till sitt förfogande hade denne ett antal timmer
män från Uplands Regemente som med fara för sina liv grävde sig 25 meter 
in under Östhögen till gravgömman i högens kärnröse.

Den 26 september 1846 avbröts arbetet för att återupptas i juni följande
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Ett urval av fynd från Östhögen. 
Föremålen är avbildade i olika skalor.
Foto Bengt A. Lundberg.

a. Fragment av pressbleck av brons från en 
hjälm. Längd 29 mm.

b. Fragmentet inritat på ett liknande bleck 
med "dansande krigare" på hjälmen från 
Sutton Hoo. Teckning efter Birgit Arrhenius 
ur Signums svenska konsthistoria - sten
åldern, bronsåldern, järnåldern.

år. Den stenmur som omtalas i inledningen var alltså högens kärnröse på 
vilket det stora gravbål rests, som bränts på platsen. Med stor möda och 
skicklighet tog man sig vidare in i detta röse för att slutligen, vid skenet av 
talgljus, finna en enkel lerurna ”vid pass 8 tum hög” fylld med brända ben 
och stående mellan stenarna på rösets botten. Över och kring urnan låg ett 
tjockt lager av kol och ben samt fragment av de till oigenkännlighet förbrända 
gravgåvorna.

Östhögen är den största av de tre s.k. kungshögarna i Gamla Uppsala.
Den har oval form, 75 x 55 meter, och reser sig 9 meter över Högåsens yta. 
Den stenmur man träffade på längst in i det grävda galleriet var ytterkanten 
av ett 15 meter brett och 2,5 meter högt kärnröse som välvts över grav
gömmans urna. Själva högen som välvts över röset bestod helt igenom av 
grus och sand med ett tunt torvlager ytterst. Då urnan och merparten av de 
brända benen återbegravdes i högen sedan undersökningen avslutats, har det 
varit svårt att med säkerhet bestämma den gravlagdes kön och ålder. Efter 
flera granskningar av de bevarade benen - på 1840-talet, 1995 och senast 
1999 - råder viss enighet om att man i Östhögen gravlagt en ung individ 
mellan 10 och 14 år gammal. Denne har på arkeologiska grunder tolkats 
som en yngling. Dessutom ingår rester av en vuxen individ, möjligen en 
kvinna. Vilken av dessa som är huvudperson är nu omöjligt att avgöra. På 
grund av gravgåvornas maskulina karaktär har man emellertid valt att

14 MYT, MAKT OCH MÄNNISKA



c. Detalj av guldbleck ornerat 
i filigranteknik.

betrakta en högättad yngling som den som högen i första hand rests över. d. Spelbrickor av ben av den under

De delar av gravgåvorna som hittades i och kring urnan, och som skulle järnåldern vanliga halvsfäriska typen,

kunna hjälpa till att bestämma den dödes status och sociala ställning, är 
svårt eldskadade av förbränningen i likbålet och ytterst fragmentariska.
Andå kan vi ana att det rör sig om en person ur tidens högsta samhällsskikt 
med tillgång till vapen och annan utrustning av yppersta klass. Mest 
iögonfallande bland fynden är några små fragment av pressbleck av brons 
som tyder på att den döde fått med sig en hjälm av det slag som är känd 
från ett antal båtgravar i östra Mellansverige, främst från Vendel och 
Valsgärde i Uppland. Ett av pressblecksfragmenten visar uppseendeväckande 
nog nästan exakt samma motiv med en dansande spjutbärare som återfinns 
dels på hjälmen från båtgrav 7 i Valsgärde, dels på den ännu mera berömda 
hjälmen från båtbegravningen i Sutton Hoo i östra England. Av övriga delar 
av hjälmen i Östhögen finns dock inga spår bevarade förutom några tumnagel
stora fragment av liknande pressbleck. Det är förståeligt att hjälmens existens 
i graven har ifrågasatts. Som alternativ har föreslagits att pressblecken kan 
ha suttit på en läderhjälm. Några av pressblecksfragmenten har man med 
stor tvekan velat jämföra med liknande på sköldar från båtgravarna i 
Vendel. Med säkerhet kan man konstatera att den döde fått med sig ett 
brädspel i graven, på grund av att ett tiotal hela och fragmentariska spel
brickor av ben av den under järnåldern vanliga halvsfäriska typen ingår i
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fyndet. Ett trettiotal smältklumpar av glas visar att en eller flera glasbägare 
smält i likbålets intensiva hetta. Glaskärlens typ kan inte bestämmas, men 
sådana glaskärl måste vid denna tid ha införts från frankiskt område i 
Västeuropa. Minst en benkam har också ingått i den dödes utrustning. En 
liten fågelfigur av ben, liknande en anka och endast 14 millimeter lång, har 
vållat forskarna mycket huvudbry. Sannolikt har den utgjort ändknopp till 
en bennål av den typ som hade stor spridning i Norden under folkvandrings- 
tiden. De enda föremål av järn som ingår i fyndet är ett mindre antal nitar 
som troligen ingått i skrin eller kistor av trä. Av dessa och deras eventuella 
innehåll finns ingenting bevarat. Knivbryne ingår nästan obligatoriskt i 
järnåldersmänniskornas personliga utrustning. Så också i Osthögen. Av de 
två funna är det ena endast ett par millimeter tjockt och har polerad yta.
Det har därför ibland tolkats som en sminkpalett med hänvisning till att 
sådana hittats även i frankiska furstegravar. Möjligen har ett dryckeshorn 
med beslag kring mynningen även ingått i utrustningen. Det är ett litet förgyllt 
pressbleck ornerat i tidig dj urornamentik samt ett i brons gjutet djurhuvud 
man velat se som sådana beslag. Beslag liknande det senare finns t.ex. på ett 
dryckeshorn i båtgrav 7 i Valsgärde.

De tre guldföremål som hittades i och kring gravurnan, och som främst 
bidragit till att ge gravläggningen kunglig status, är tyvärr svårast att 
identifiera. De utgörs av ett litet oregelbundet guldbleck ornerat i filigran- 
teknik i horisontella band över hela ytan samt ytterligare ett 10 x 15 
millimeter stort guldbleck med pressad dekor i tidig djurstil och prytt med 
filigran i djurornamentikens typiska slingor. Det tredje svårt skadade guld
föremålet är en del till infattningen för granater. Inga granater är dock 
bevarade. Det har föreslagits att alla tre guldfragmenten utgjort dekor på en 
eneggad vapenkniv, en s.k. scramasax. Filigranblecket skall då ha utgjort 
dekor på skidan till huggkniven, det djurornerade blecket kan vara del av 
skidans mynningsbleck, medan granatinfattningen skulle vara del av den 
övre knoppen på knivens fäste. En minst lika plausibel tolkning är att de två 
senare fragmenten är delar av ett praktfullt bältespänne med granatinlägg
ningar av en typ som är känd från såväl Norge som Holland och England 
från samma tid. Det återstår då att förklara det filigranornerade guldbleckets 
funktion och varför inga spår av scramasaxens klinga är bevarade.

Om vi sammanfattar den bild fynden ger av gravläggningen i Östhögen, 
kan vi konstatera att minst två individer kremerats på den plats där den 
stora högen därpå restes, dels en vuxen person, möjligen en kvinna, dels en 
tonåring som man valt att betrakta som en högättad yngling, gravläggningens 
huvudperson. Med på bålet har han fått en utrustning bestående av en med 
pressbleck dekorerad hjälm av det slag som vi känner från andra uppländska 
gravfynd. Kanske har han även fått med sig en praktfullt dekorerad, eneggad 
kniv eller ett dyrbart bälte till livrocken som det anstått en hövding. 
Möjligen har också en sköld, ett dryckeshorn och en eller flera glasbägare
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samt ett brädspel lagts med till hans förnöjelse. Till den personliga utrustningen 
hörde en kam, ett bryne och kanske en sminkpalett samt en eller flera kistor 
med okänt innehåll. Av såväl brända som obrända djurben framgår att den 
döde följts av minst tre hundar och en jaktfalk. Delar av häst, nöt och får 
kan tolkas som vägkost för den långa resan. Sju brända klofalanger (ben i 
klorna) av björn visar att den döde vilat på en björnfäll, en vanlig sed vid 
järnåldersbegravningar.

Med vår kännedom om fyndens karaktär kan vi säga att gravläggningen 
torde ha skett vid mitten av 500-talet. Är det då en son till en uppländsk 
storhövding eller rent av en person av kunglig ätt som vilar i Östhögen, och 
kan vi i så fall säga vem det är? Vi återkommer till den diskussionen, när vi 
sett närmare på resultaten av undersökningen av den andra av Uppsala högar, 
nämligen Västhögen.

Sommaren 1874 stod Stockholm för värdskapet för den sjunde inter
nationella arkeologikongressen. För kongressdeltagarna hade Bror Emil 
Hildebrand låtit öppna ytterligare en av Uppsalahögarna, denna gång Tors- 
högen, den vi idag kallar Västhögen. Ännu en gång blev en militär, löjtnant 
J.G. Hagdahl, ansvarig för utgrävningsarbetet. Ett enormt schakt öppnades i 
högens södra sida från toppen ända ner till botten och in till gravröset i 
högens centrum.

Västhögen har oval form, ca 67 x 51 meter, och reser sig drygt 10 meter 
över Högåsens yta. Direkt på åsytan hade man lagt ett tre meter brett ler
lager på vilket likbålet varit rest. Detta hade haft formen av en träkammare, 
kanske i form av en mila, som varit klädd med lera. Av den till tegel brända 
leran kan man konstatera att hettan i likbålet nått en temperatur av 1470 
grader. Resterna av den döde och hans gravgåvor ser ut därefter. Efter 
bränningen hade bålresterna samlats ihop i en liten hög mitt på lerlagret, 
och ett oansenligt röse, omkring 1,6 meter i diameter och drygt en meter 
högt, hade byggts upp över gravgömman. Däröver hade högen välvts, först 
med ett fyra meter tjockt sandlager, därefter ett fem meter mäktigt lerlager 
och slutligen grovt grus täckt av grästorv.

Det öppna schaktet och tidens bättre utgrävningsteknik gör att vi kan 
utgå ifrån att det tillvaratagna fyndmaterialet är betydligt mera fullständigt 
än det från Östhögen. Trots detta är det svårt att tolka fyndmaterialet.

Liksom i Östhögen återbegravde man huvudparten av människobenen 
efter undersökningen 1874. Enligt den ursprungliga benbestämningen skall 
”minst en man och en kvinna ha gravlagts” här. Genom en osteologisk 
analys av benresterna 1999 kan man med säkerhet endast identifiera en 
vuxen individ. Även här indikerar gravgåvornas karaktär att det rör sig om 
en man. Av bevarade djurben kan vi utläsa att den döde följts av minst två 
hundar och en duvhök. Den senare är med säkerhet en dresserad jaktfågel. 
Falkjakt tillhörde den kontinentalgermanska överklassens livsstil. Jaktfalken 
blir från denna tid ett ofta förekommande inslag i Sveahövdingarnas gravar,
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Deltagarna i den sjunde internationella arkeologikongressen i Stockholm 1874 besöker 

utgrävningen av Västhögen i Gamla Uppsala.
Teckning av C. Broling, Dansk Illustreret Tidene, augusti 1874.

ett tydligt tecken på nära kontakter med de kontinentala furstehoven. En 
klofalang av björn visar att en björnfäll tjänat som bädd för den döde. 
Mindre mängder ben av häst, svin och tamhöns härrör med säkerhet från 
den vägkost man försett den döde med.

Låt oss först se på de klart identifierbara fynden. Till den personliga 
utrustningen hör två benkammar, varav en i många förbrända fragment, och 
sex brynen. En remlöpare av järn med inläggningar i niello (oxiderat silver) 
visar att den döde haft ett bälte som vi skall återkomma till senare. Det råder 
viss oklarhet om denna remlöpare kommer från Västhögen eller Östhögen.

Även mannen i Västhögen har fått med sig ett brädspel, men de cylindriska, 
svarvade spelbrickorna av elfenben är av en för Norden främmande typ, 
närmast av östligt, senromerskt ursprung. Delar av fyra stycken spelbrickor 
är bevarade. Från samma håll kommer det troligen två glasbägare som åter
fanns i form av ett tjugotal smältklumpar av glas.
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Vi kommer nu till de mera svårbestämbara fynden. Ett trettiotal millimeter
breda strimlor av guldfolie, s.k. guldian, har varit invävda i någon slags 
textil, sannolikt av frankiskt ursprung. Ett antal fragment av olika föremål i 
cloisonne, alltså i guld infattade granater, ingår i fynden, främst delar av ett 
sannolikt frankiskt svärdsfäste. Tydligast urskiljbar är den svårt eldskadade 
svärdsknappen. Den består av ett triangulärt cellverk av guld med några 
kvarsittande stenar som kan ha utgjort mittfältet i en granatinlagd svärdsknapp 
av liknande slag som den från båtgrav 5 i Valsgärde. Ett avlångt deformerat 
cloisonnéfragment med granaterna ordnade i trappstegsform kan bestämmas 
som en del av bygeln till ett praktfullt bältespänne av liknande typ som 
förmodades förekomma i Östhögen. Kanske hör den tidigare nämnda 
remlöparen till detta bälte. Bältet kan möjligen ha utgjort gehäng till det 
nämnda svärdet, av vilket dock inga spår av klingan har hittats. Ytterligare 
ett märkligt guldfragment skall beröras. Det är ett endast 3x6 millimeter 
stort ovalt djurhuvud med två stirrande ögon likt en ugglas. Ögonen är 
omgivna av en tunn pärlad tråd, guldfiligran. Exakt likadana figurer, men 
då betecknade som ödlehuvuden, förekommer på den magnifika halskragen 
av guld från Möne i Västergötland, men endast där i hela det nordiska
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Ett urval av fynd från Västhögen. 
Föremålen är avbildade i olika skalor.
Foto Bengt A. Lundberg.

a. Fragment av olika föremål i cloisonne - 
i guld infattade granater. Det större 
fragmentet är del av en svärdsknapp.

b. Remlöpare av järn med inläggning 
av niello.

materialet från folkvandringstiden. Skulle detta fragment vara det enda 
bevarade spåret av att en guldhalskrage ingått i de gravgåvor som fick följa 
den döde på bålet i Västhögen? Tanken verkar osannolik.

Ena halvan av en fyra centimeter hög bencylinder med en i relief skuren 
djurfris i tidig djurornamentik har varit av avgörande betydelse för 
dateringen av Västhögens gravläggning. Föremålets funktion har däremot 
varit svårare att bestämma. Det har föreslagits allt från spelbricka till 
kunglig spira. Det är nog klokast att konstatera att bencylindern utgjort ett 
beslag till något objekt av ännu obestämbar karaktär.

Till sist har vi gravens märkligaste och mest exotiska föremål. Dessa utgörs 
av tre mindre kaméer, ca 10-15 millimeter i diameter, och fragment av en 
större, ca 25 x 30 millimeter, av onyx eller sardonyx. Av de mindre kan en 
med en amorin som blåser i horn identifieras, medan ett fragment av den 
större kamén visar en liggande tjur. Ytterligare ett fragment av en sardonyx- 
kamé har senare hittats bland de brända benen. Sådana kaméer är helt unika i 
det nordiska materialet från folkvandringstiden. De stammar ursprungligen 
från sassanidiskt område i Främre Orienten (nuvarande Irak) i slutet av 3oo
talet. Hur har dessa kaméer hamnat i Västhögen i Gamla Uppsala?
Senantika kaméer av liknande slag har återfunnits som dekoration på bl.a. 
praktfulla bokband i Västeuropa från 500-talet och framåt. Kan en sådan 
bok eller kanske ett dekorerat skrin ha ingått i Västhögens gravgåvor? Eller 
har kaméerna kanske varit sekundärt infattade i en hjälm, som föreslagits av
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c. Spelbricka samt fragment av dito, 
svarvade av elfenben.

annan forskare, trots att inga andra spår av någon hjälm ingår i fynden från
Västhögen? Kaméerna talar dock sitt tydliga språk, tillsammans med en del d. Fragment av bencylinder, ornerad med

av de övriga exotiska fynden, om vilka långväga kontakter storhövdingarna, en fris ' tidig djurornamentik.

eller småkungarna om man så vill, på Uppsalaslätten hade under 500-talet.
Låt oss liksom för Östhögen sammanfatta den bild fynden ger av den man 

som begravdes i Gamla Uppsalas Västhög.
Under senare halvan av 500-talet, kanske omkring år 580, brändes en 

vuxen man i en bålkammare som ställts i ordning på en plats omedelbart 
söder om de två tidigare storhögarna på Högåsen i Gamla Uppsala. Bålet 
har utvecklat en enorm hetta för att både den döde och hans rika utrustning 
skulle genom eldens förtärande kraft förflyttas till en annan värld. Den döde 
hade lagts tillrätta på en björnfäll och åtföljdes av såväl sina favorithundar 
som sin jaktfalk. Köttstycken av olika djur utgjorde färdkost för den långa 
resan eller kanske rester av de efterlevandes festmåltid vid begravningen.
Han var klädd i en dyrbar dräkt med inslag av frankiskt guldlansinvävt tyg.
Vid hans sida låg hans med guld och granater prydda svärd av rhenfrankiskt 
ursprung. Kring livrocken bar han ett bälte med ett praktfullt spänne i 
cloisonne. Vid hans andra sida stod ett par glasbägare, sannolikt av sydöst- 
europeiskt ursprung, men också ett brädspel med spelbrickor av elfenben 
från samma område. Kammar och brynen hörde till den personliga utrustningen, 
kanske låg de i en väska vid bältet. Om han även burit en guldhalskrage av 
sydskandinavisk typ, som vid hans död då borde ha varit en gammal släkt-
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Detalj av guldhalskragen från Möne kyrka, 
Västergötland, med infälld förstoring av det 
lilla ödlehuvudet av guld från Västhögen. 
Kring låsmekanismen på Mönekragen 
sitter rader av liknande djurfigurer, helt 
okända i andra sammanhang.
Foto Historiska museet, Stockholm, och Bengt A. Lundberg

klenod, vill vi låta vara osagt. Och vem skulle han i så fall ha varit - en 
präst? En betydelsefull man torde han dock ha varit med tanke på de 
österländska kaméerna. Kan dessa ha suttit på pärmen till en evangeliebok 
av samma slag som den som påven Gregorius omkring år 600 skänkte till 
den langobardiska drottningen Theodolinda? Idén verkar osannolik, men 
sådana böcker fanns bevisligen i Europa vid tiden för gravläggningen. 
Kaméerna har självklart ingått som delar i något objekt, ett skrin är även 
tänkbart. Sex järnnitar i gravfyndet bör ha ingått i något slags skrin eller 
kista. Den lilla ornerade bencylindern är dock ett inhemskt, troligtvis 
uppländskt arbete. Liknande ornamentik återfinns i metall på såväl Vendel- 
som Valsgärdefynden. Den kan ha prytt en stav. En storman, kanske rent av
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De fyra unika kaméerna av österländskt ursprung från Västhögen.
Foto Christer Ahlin, Sören Hallgren och Bengt A. Lundberg.
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en kung, måste han ha varit, mannen i Västhögen. Men det är inte i första 
hand på grund av den dyrbara utrustningen vi vill kalla honom så. För i en 
anspråkslös gravhög, endast sex meter i diameter och en dryg halvmeter hög 
vid Skärvsta i Botkyrka socken i Södermanland, ligger en man bränd vid 
samma tid med mist lika dyrbara gravgåvor av samma slag som i Uppsala- 
högarna, om man bortser från de mest exotiska inslagen. Det är istället de 
enormt arbetskrävande yttre monumenten i Gamla Uppsala som ställer de 
där gravlagda i en klass för sig.

Om Mellanhögen, som endast är delvis undersökt, vet vi att den 
innehåller ett kärnröse som är större än de båda andra högarnas. Detta har 
utgjort underlaget för ett gravbål liknande det i Östhögen, men om gravens 
innehåll vet vi ännu ingenting. Högen har byggts i två etapper, först en lägre 
som sedan byggts på, kanske för att stämma överens med de båda andra i 
storlek. Mellanhögen är nämligen äldst, anlagd någon gång i början av 5oo
talet. Därefter anlades Östhögen omkring 550 och sist Västhögen mot 500- 
talets slut. Men vi vet inte om de s.k. kungshögarna är de äldsta gravanlägg
ningarna på platsen. Sydväst om Västhögen ligger ytterligare fyra storhögar 
och söder om dessa ett gravfält som en gång innehållit flera hundra små 
gravkullar. Om deras ålder vet vi nästan ingenting mer än att någon är från 
400-talet, medan några övriga stammar från vikingatiden.

Stora påkostade gravanläggningar brukar förknippas med tider av politisk 
oro, då behovet av att manifestera nya makthavare och deras status ökar. 
Om vi skall sätta tilltro till oklara källor som Ynglingatal och senare 
isländska sagor, skall Ynglingaätten ha etablerat sig i Gamla Uppsala mot 
slutet av 400-talet. Kanske är det den nya kungaättens etablering vi ser 
spåren av i form av de mäktiga högarna på Högåsens krön. Är det i så fall 
Yngligaättens föregångare som ligger i de mindre högarna, eller är det de 
efterföljande kungarna från tider då läget stabiliserats och behovet av stora 
yttre manifestationer minskat.

Att knyta bestämda kungar ur de gamla källorna till bestämda högar så 
som tidigare forskning försökt kan ytterst sällan bekräftas av arkeologin. 
Detta framgår med stor tydlighet av uppfattningen i äldre forskning. Enligt 
denna skulle sveakungarna Aun, Egil och Adds av Ynglingaätten vila i de tre 
högarna i Gamla Uppsala. Aun, kallad den gamle, som på grund av sin höga 
ålder blev orkeslös skulle enligt denna forskningstradition vila i Östhögen. 
Modern arkeologi och osteologi har idag visat att Östhögen rests över en 
yngling i de lägre tonåren.

Mycket tyder även på att den s.k. Tingshögen, nordost om de övriga tre, 
också är en gravhög, men om dess innehåll vet vi ingenting. Mycken forskning 
återstår, innan den arkeologiska bilden av Gamla Uppsala klarnar. Den 
nyupptäckta kungsgårdshallen norr om kyrkan och fynden på fälten norr 
därom är på väg att komplettera och nyansera bilden av en av den svenska 
järnålderns mest betydande centralorter.
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Myterna och gudarna
Olof Sundqvist

Adam av Bremen nämner i sin beskrivning av Uppsalakulten gudarna Oden, 
Tor och Frö. De finns också nämnda i isländska källor, men bilden av dem 
är något annorlunda där. Den poetiska Eddan och Snorres Edda är de 
viktigaste isländska texterna som berättar om gudavärlden och mytologin. 
Den poetiska Eddan består av dikter som kom till i Norge och på Island. 
Några kan vara från förkristen tid. Snorres Edda skrevs av islänningen 
Snorre Sturlasson ca izzo, mer än tvåhundra år efter det att Island kristnades. 
Snorre citerar där Edda-dikterna och berättar om de myter som finns i den 
poetiska Eddan.

Adam skildrar inte den nordiska mytologin. De isländska källorna ger 
däremot en utförlig bild av den förkristna världsbilden, myterna och gudarna. 
Enligt Snorre bor människorna i Midgård. Mitt i Midgård finns borgen 
Asgård. Där bor gudarna. Vid Urds brunn mitt i borgen växer asken Yggdrasil. 
Där lever nornorna, ödesgudinnorna. Utanför Midgård ligger Utgård och 
utanför Utgård finns havet, där jättarna bor längs stränderna i öster.

Adam kan ha känt till föreställningarna om Yggdrasil och Urds brunn. I 
en randanmärkning till hans text nämns ett stort träd i Uppsala. Det är 
grönt året om och sträcker ut sina vida grenar. Bredvid trädet finns en källa 
där hedningarna offrade. Adam har blandat in mytiskt stoff i sin skildring 
av Uppsala.

I den isländska mytologin finns två gudafamiljer, asarna och vanerna. 
Åsarna, t.ex. Tor, Tyr, Balder och Heimdal är krigiska och aristokratiska. 
Deras ledare är Oden. Vanerna, t.ex. Njord, Frö och Fröja, är fruktbarhets- 
gudar. De två gudafamiljerna stred mot varandra men slöt efterhand fred 
och lever sedan tillsammans i Asgård. Jättarna är storvuxna, trollkunniga 
och illasinnade varelser från Jotunheim. De är kaosmakter som vill förstöra 
gudarnas och människornas värld. I det mytiska samhället står asarna högst 
och jättarna lägst i hierarkin.

I Snorres Edda är Oden den mäktigaste av gudarna. Han är döds- och
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Tor fångar Midgårds- 
ormen på kroken. Det 
berättas i Eddakvädet. 
Bildsten från Aitona, 
Uppland.
Foto Bengt A. Lundberg.

Torshammare 
funnen i Skåne. 
Kanske användes 
den som både 
amulett och 
smycke.
Foto Historiska museet, 
Stockholm.

krigsguden, kunskapens, sejdens (magins) och konstens gud. Samtidigt är 
han härskaren, fadern, kvinnotjusaren och vagabonden som uppträder i 
många skepnader. Han har många olika namn. Ibland kallas han Allfader. 
Han är asarnas fader och styr över dem.

Adam ger i sin skildring av Uppsalakulten en delvis annorlunda bild. Tor 
är där mäktigast och sitter i högsätet mitt i salen. Oden styr krigen och ger 
människorna kraft att bekämpa sina fiender. Han är beväpnad och liknar 
Mars. När krig hotade, offrade människorna till honom. I de isländska 
myterna deltar inte Oden i krigen. Han är där en listig taktiker och krigshetsare.

Oden hade troligen inte samma centrala ställning i Uppland som i Danmark 
och Västnorden. I Uppland finns det inte många ortnamn där Oden ingår. I 
Västergötland var han däremot viktig och dyrkades som Gautatyr, göternas 
gud. Oden dyrkades av samhällets toppskikt, t.ex. härskare, skalder och 
runkunniga. Onsdag har fått namn efter honom.

I den isländska litteraturen är Odens son Tor en åsk- och krigsgud. Tor är 
enkel och okomplicerad, muskulös, rödhårig och har rött bockskägg. Han 
äter och dricker mycket. Hans viktigaste uppgift är att slåss mot jättarna
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Oden offrade ett öga i Mimersbrunnen. 
Kanske föreställer bronsfiguren från Lindby 
i Skåne den enögde Oden.
Foto Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA.

och skydda gudarnas boning för kaosmakterna. Tor äger hammaren 
Mjölner. Den slungar han mot jättarna. Han träffar alltid. Den kommer 
alltid tillbaka som en bumerang. Hammaren har också funktioner i kulten. 
Den viger samman brudpar och välsignar gravskepp.

Adam ger en annan bild av Tor. Tor är en himmelsgud och råder över 
åska och blixt, vind och regn, solsken och gröda. Han har en spira i handen. 
Han liknar Jupiter. Om farsot eller hungersnöd hotade, offrade folket till 
hans bild. Adam gör Tor till ett slags fruktbarhetsgud. Ortnamn stöder den 
bilden. Torsåker visar att Tor var dyrkad som herre över åkrar och ängar. 
Att en himmelsgud dyrkades som väder- och fruktbarhetsgud är naturligt, 
eftersom åskan gav regn till böndernas åkrar.

Tor var troligen en av de populäraste gudarna i Norden. Han var 
böndernas och de fria männens gud. Torsdag har fått namn efter honom. 
Hans namn förekommer både i ortnamn och på runstenar i Sverige. En 
bildsten i Uppland visar hur Tor fångar Midgårdsormen. Den myten finns 
bevarad i ett Eddakväde. Amuletter med s.k. Torshammare och Torsringar 
har hittats i Östergötland och Uppland.

Snorre nämner att Frö är Njords son och Fröjas bror. Frö rår över regn 
och solsken och jordens växtlighet. Man åkallade honom för att få rika 
skördar och fred. Snorre framställer Frö som en fruktbarhetsgud. I en 
Eddadikt berättas det om hans frierier till jättekvinnan Skade. 
”Guldgubbarna” avbildar kanske den relationen.

Adam beskriver Frö på samma sätt som de isländska källorna. Han 
nämner att Frö gav de dödliga fred och njutning. Hans bild var försedd med 
en väldig stående manslem. Folket offrade till honom vid bröllop.

Frö tycks ha haft en särställning i Östnorden, speciellt i Mälarområdet. 
Ortnamn som Frösåker, Frösvi, Fröslunda och Frötuna är vanliga där. I 
västnordisk tradition sägs det att Frö var ”svearnas offergud”. Enligt 
isländska traditioner är han Ynglingarnas, dvs. sveakungarnas, gudomliga 
anfader.

Många andra gudar och väsen dyrkades i Mälardalen, t.ex. 
fruktbarhetsgudinnan Fröja. Ibland kallas Fröja Vanadis. Hon hör till det 
kollektiv av fruktbarhets-väsen som kallas diser. I Uppsala firade man 
disablot och höll disting. Under medeltiden fanns det fortfarande en 
marknad som kallades distingsmarknad. Snorre nämner en disarsal i 
Uppsala, dvs. disen Fröjas sal.
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Guden Frö? 
Statyett funnen i 
Rällinge, 
Södermanland.
Foto Antikvarisk-topografiska 
arkivet, ATA.



Kungsgården norr om kyrkan avbildad av Arnvidsson 1709. 
Man ser gravhögar på Södra platån och nedanför på åkern. 
De är resterna av det gravfält som bildades efter upproret 
mot Anund upsale 837 (enligt Lindqvist 1936).
Foto Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA.
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Vikingarnas tid - konflikter och 
kompromisser i Gamla Uppsala
Władysław Duczko

Bilden av svensk vikingatid domineras sedan länge av Birka, handelsstaden 
på Björkö i Mälaren. Med all rätt, vill man gärna tillägga. Staden var den 
enda i sitt slag hos svearna, en internationell punkt för förmedling av varor 
och idéer, och ett ställe där den kristna missionen fick sitt första fotfäste. 
Birkas attraktion för forskning har alltid varit ofantlig, och det är föga 
förvånande att man av bara farten förlorade ur siktet en annan historisk ort 
- Gamla Uppsala. Det var lätt gjort, eftersom allt man visste pekade på att 
just under vikingatiden minskade svearnas berömda centrum mycket i 
betydelse. Det behövdes intensiva undersökningar och studier under 1990- 
talet för att ändra på denna uppfattning. Fast i början tydde nya rön på att 
den var korrekt. Vad som särskilt framstod i detta sammanhang var 
försvinnandet av delar av den äldre bebyggelsen i början av vikingatiden.
Det som försvann var det väldiga centret som skapades inom Kungsgården 
under 500-talet. Efter nästan trehundra år av användning hade hallarna och 
vallen inom detta speciella område blivit förstörda eller lämnade åt förfallet 
och själva stället hade blivit förvandlat till en begravningsplats. Var inte 
detta ett tydligt bevis på Gamla Uppsalas förlorade status? Det var alltså 
sant som man trodde, att kungarna flyttade till Hovgården på Adelsö för att 
därifrån kontrollera Birka på andra sidan fjärden. Upptäckterna tycktes 
också överensstämma väl med de tolkningar som historiker och arkeologer 
gjorde av de uppgifter som fanns i Vita Anskarii - Ansgars levnad, skriven 
under 870-talet av Rimbert, ärkebiskopen i Bremen. Vitan innehåller en 
beskrivning av Birka och de tyska missionärernas förehavanden där, den 
talar om de svenska kungarna men nämner inte med ett ord Gamla Uppsala. 
Trots allt detta finns det faktiskt en hel del möjligheter att komma med en 
annan tolkning.
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Tre av fem kända runstenar som fanns 
i Gamla Uppsala under 1060-talet.
Två restes av syskon och kusiner till 
brödrarparet Vifast och Vidjärv, och en 
sten restes av son och mor, troligen 
besläktade med den förra familjen.

a. Sten av mästaren Fot för Vifast, stod 
bland högar norr om kyrkan (bevarad i 
fragment).

b. Sten för Vidjärv av Englandsfararen 
Sigvid. Den är inmurad i södra sidan av 
kyrkans absid.

c. Runmästaren Åsmund Kårasons sten 

av Ale och Ingefast. Stenen är 
försvunnen, stod ursprungligen vid 
Samnaån.

Samtliga bilder från Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA.

a

De vikingatida svearnas rike var en löst sammanhållen organisation som 
bestod av bygder kring Mälaren. Svearna var styrda av lokala stormän och 
bland dem fanns en hövdingafamilj med kungliga befogenheter. Familjens 
säte fanns i svearnas kärnbygd Svetjud, det medeltida Uppland, och var 
knutet till Gamla Uppsalas kultiska och politiska centrum. Kungamakten 
var emellertid långtifrån enväldig, den var underkastad kontroll av andra 
maktinstitutioner, framför allt tinget, som hade den viktiga funktionen att 
välja kungen. Svearnas rike var nämligen ett val- och inte ett arvrike. 
Kungarna hämtades från den nämnda hövdingafamiljen. I praktiken gällde 
detta endast de äldsta sönerna men enbart detta urvalskriterium var tillräckligt 
för att systemet skulle alstra ständiga konflikter. En kontinuerlig oro gynnade 
ingen, och därför kände man sig tvingad att ta till olika kompromisser. En 
av dessa var ett delat kungadöme. Man fick två kungar, en residerande i 
Gamla Uppsala, och en annan i Hovgården på Adelsö med sin del av riket 
vid Mälaren. Det var kungarna på Adelsö som tack vare de stora vinsterna
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på beskyddande av främmande köpmän i Birka samt delaktighet i varu
utbyte med Ryssland som lyckades bygga upp en enastående stark ekonomisk 
och politisk ställning. Uppsalakungarna var ekonomiskt något svagare, men 
i stället åtnjöt de ett högt anseende. Dessa skillnader hade ingen betydelse för 
Gamla Uppsalas extraordinära position - det var inte på kungarna allena 
som dess unika status vilade - utan den berodde på kulten, tinget och den 
till dem båda knutna marknaden, den överregionala distingsmarknaden.

Det rådande systemet förhindrade maktkoncentration till en person, men 
det kunde inte hindra uppkomst av konflikter. En sådan konflikt, som på 
grund av sin antikristna karaktär blev omtalad av Rimbert, inträffade 837. 
Den tyska missionen etablerade sig i Birka efter biskop Gautberts ankomst. 
År 83z byggde han här en kyrka och startade sin verksamhet. Efter fem år 
tog hans andliga arbete ett abrupt slut, när de upproriska svearna dödade en 
av prästerna, förstörde kyrkan och jagade iväg biskopen. Först 844 skickades 
från Bremen en ny präst till Birka, och det var ungefär samtidigt som en
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tidigare fördriven sveakung med namnet Anund dök upp i staden. Med sig 
hade han en dansk flotta som genom att hota befolkningen tvingade till sig 
en massa pengar. Snart visade det sig att Anund var ute efter något annat än 
plundring. Han inledde samtal med folket, betalade tillbaka pengarna, gjorde 
sig av med danskarna och fick tillstånd att stanna kvar. Vem var denne Anund? 
Den svenska kungakrönikan som finns bifogad till den isländska Hervarar- 
sagan har svaret. I den nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik 
Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att 
Björn satte sig vid Högen (at Haugi), en av de mäktiga gravhögarna i 
Hovgården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, 
började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte 
vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearna fördrivne 
kungen. Av allt att döma skedde fördrivningen av Anund under revolten 
som slutade med Gautbertkyrkans undergång. Det ”fanatiska raseriet” mot 
kristna i Birka var bara en sluteffekt av mer omfattande oroligheter.
Rimbert påstår att kungen, alltså Björn, inte hade någon del i detta utan att 
det rörde sig om ”en folkets komplott”. I själva verket var det en konflikt 
mellan folket och Anund upsale. Vad gjorde Uppsalakungen som tvingade 
svearna att revoltera? På grund av våldsamheterna i Birka kan vi misstänka, 
att Anund vågade sig på ett försök att införa kristendomen. När en nordisk 
kung under vikingatiden visade intresse för den kristna läran, skall man inte 
se det som en religiös omvändelse utan ett klart tecken på att han var ute 
efter större makt. De allt oftare synliga kristna bland svearna förledde Anund, 
som fick för sig att tiden var mogen att med hjälp av den kristne guden 
initiera någon förändring som skulle gynna honom. I sedvanlig ordning lade 
han fram en lämplig propå för Uppsalatinget, som emellertid inte var nådigt 
och bestämt avvisade förslaget. Kungen tappade koncepterna, tog till våld 
och fick alla emot sig. En revolt bröt ut, den stora ärevördiga Södra hallen i 
Gamla Uppsalas Kungsgård sattes i brand, och efter denna handling började 
upproret sprida sig över Svealand. Anunds kungliga ställning var förverkad, 
och han tvingades ut ur landet.

Kungens oblyga försök att vidga sin makt hade aktiverat de grupper som 
sedan länge med oro följt kristendomens växande inflytande. En liknande 
oro rådde över hela Norden och var ett resultat av nordbornas tilltagande 
rörlighet, deras vikingatåg, från vilka de tog hem ej enbart stöldgods utan 
också den kristna läran. De nordiska samhällena värjde sig livligt med hjälp 
av en hednisk renässans, då de ålderdomliga sederna togs fram, de egna 
gudarnas förträfflighet manifesterades offentligt och konsten fylldes med 
inhemska mytologiska motiv. Samma reaktion förekom även i Gamla Uppsala. 
Det finns indicier på att efter upproret mot den makthungrige Anund ställdes 
svearna inför nödvändigheten av långtgående förändringar. En av dem var 
beslutet att inte längre använda det stora hallkomplexet i Kungsgården. För
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att visa det definitiva med beslutet började man anlägga gravar på hall
terrasser och kring dem. Ett likartat öde drabbade även andra delar av 
Kungsgården. I nuvarande prästgårdens trädgård förvandlades en äldre 
boplats till en begravningsplats. Här upptäcktes 1972. fyra båtgravar från 
800-talets första hälft. Som en tydlig hednisk manifestation får man betrakta 
båten med en kvinna som var rikligt utrustad med smycken. Det var troligen 
en av de första kvinnliga båtbegravningarna hos svearna, som dittills hade 
hållit sig strikt till seden att arrangera båtgravar endast för män. Denna grav 
kan kopplas till den stigande uppmärksamheten som riktades på kvinnor, en 
uppmärksamhet som visade sig under den vikingatida, hedniska renässansen 
och hade att göra med kvinnors speciella ansvar för den religiösa kulten, 
privat som offentligt.

Försvinnandet av det forna centret skall ses mot bakgrund av en ny roll 
som man hade bestämt för kungen. En del av ansvaret för kulten frikopp- 
lades från kungen och överflyttades på andra personer, en sorts präster.
Med detta beslut följde också ett annat, nämligen skapandet av ett nytt 
kultkomplex. Hittills hade många av de religiösa ceremonierna utövats i 
någon av de stora hallarna uppe på platåerna, där kungarna fick agera 
kultledare, och där de obligatoriska kultgillena ägde rum. När denna del av 
Kungsgården blev omöjlig att nyttjas som förr, var man tvungen att välja en 
annan plats och samtidigt se till att de nya byggnaderna skulle tydligt 
demonstrera den traditionella religionens styrka. I sina ansträngningar att 
bemöta den kristna faran reste man ett praktfullt centrum med en gästabuds- 
hall och ett gudhus, en separat byggnad med ett särskilt rum för statyer av 
olika gudar. Var detta nya centrum placerades är en besvärlig fråga och har 
att göra med vår bristande kunskap om ägoförhållandena i Gamla Uppsala. 
Vissa delar förfogades av kungarna, andra var allmänna, så föreställer vi oss 
det. En sådan kunglig del var Kyrkåsen, där det ända fram till noo-talet 
fanns kungarnas gård. Om man hade beslutat att separera det kungliga från 
det offentliga, måste det betyda att det nya kultkomplexet restes utanför 
Kyrkåsen. Det finns några lämpliga ställen man kan tänka sig dess placering, 
men det är bättre att tills vidare inte spekulera över det. Åtskillnad, ifall den 
genomfördes, blev ännu mer framträdande från och med det sena 900-talet, 
när kungarna blev kristna. Innan dess har det hänt några omstörtande 
händelser för vilka Erik Segersäll ansvarade, en kung med visioner och förmåga 
att förverkliga det mesta han planerade. Under senare delen av 970-talet var 
sveariket fördelat mellan Erik, Uppsalakungen, och hans bror Olof, Adelsö- 
kungen. Efter broderns död tog Erik över Olofs andel, tvingade den rätte 
arvingen brorsonen Björn ut ur landet, och blev därmed ensam härskare. 
Sedan, efter att ha avvecklat Birka, grundade han en egen stad, Sigtuna. Den 
nya staden var tänkt som ett centrum för det framtida kristna sveariket.
Eriks son och efterträdare, Olof Skötkonung, följde faderns linje och betraktade
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Sigtuna som sveakungarnas huvudort. Staden visade sig vara livsduglig, men 
den förmådde inte ersätta Gamla Uppsala som rikets centrum. Till slut 
förstod Olof att om svearna skulle konvertera, måste han skaffa ett fotfäste 
för den kristna religionen i Gamla Uppsala. Olof var kristen redan vid kunga
valet, men först 1008 mottog han och hans två söner dopet från missionen 
som sändes från Polen av den saxiske biskopen Bruno av Querfurt. Bruno 
noterade att vid ett och samma tillfälle blev tusen personer från sju distrikt 
kristna, men det dröjde inte länge förrän ett uppror satte stopp för missions
arbetet. Orsaken till upproret var troligen Olofs försök att tvinga Uppsala- 
tinget att genomföra ett kultbyte eller att skapa ett biskopssäte i Gamla 
Uppsala. Historien med Anund upprepades ännu en gång - svearna vägrade 
att låta kungen få sin vilja fram. De erbjöd emellertid Olof en kompromiss. 
Han fick fortsätta att vara sveakung under förutsättning att han bedrev sin 
kristna verksamhet i Västergötland. Uppenbarligen fanns det inga hinder för 
en sveakung att vara kristen så länge de åtaganden som gjordes vid kunga
valet följdes till punkt och pricka.

Mindre benägna att stöta sig med sveatinget var Olofs söner Anund Jakob 
och Emund, när de var sveakungar mellan 102.2 och 1060. Båda sönerna 
var kristna, och det var under deras tid som många stormän och bönder 
också blev kristna. De flesta blev det på sina egna villkor, utan någon kunglig 
inblandning. Sin nya status manifesterade de genom omfattande resningar 
av runstenar. Under 1060-talet ställdes fem stenar upp i Gamla Uppsala av 
tre besläktade familjer. Med vilken rätt dessa familjer placerade stenarna i 
Gamla Uppsala är okänt. Deras kristna närvaro stämmer illa med den gängse 
bilden av ett hedniskt centrum med det gyllene templet, så detaljerat beskrivet 
av Adam av Bremen. Denna bild är dock bara skenbart motsägelsefull. 
Gamla Uppsala hade bibehållit sin oerhört höga position som plats för tinget, 
kulten och marknaden, och som den centralpunkt som gav svearna deras 
identitet. Det kultkomplex som skapades efter upproret 837 fanns kvar här 
och nyttjades enligt gammal sed tills Uppsalatinget fattade beslut om ett 
kultbyte. Det är möjligt att den åldriga byggnaden med gudastatyer fick en 
extra upprustning under 1 ooo-talet, uppnådde ett förnyat rykte och blev 
uppmärksammad av Adam som passade på att göra den till en kraftfull symbol 
för de hedniska svearnas envishet. Visst var svearna envisa, men bara därför 
att de lyckades konstruera ett politiskt system som de var nöjda med. Alltså 
kunde vikingatiden i Gamla Uppsala sluta på samma sätt som den började. 
Under 1070-talet hämtade svearna en kungaättling med namnet Anund från 
Ryssland för att göra honom till kung. Denne visade sig vara en mycket 
from kristen, något som var föga störande, men dessvärre var han oförmögen 
till kompromisser, en egenskap som kostade honom kronan. Han vägrade 
att offra i Uppsala och på grund av detta brott blev han ”vräkt” från kunga
dömet och bortjagad från tinget.
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Uppsalakulten
Olof Sundqvist

Det finns inte många skriftliga källor om den förkristna religionen i Norden, 
men genom Adam av Bremen vet vi en del om den förkristna kulten i Gamla 
Uppsala. Han gav en förhållandevis autentisk skildring på iooo-talet. Adam 
var en kyrklig författare knuten till ärkestiftet Hamburg-Bremen. Han berättade 
om ett berömt tempel som kallades Uppsala (Ubsola), inte långt från Sigtuna.
I templet dyrkade folket bilder av tre gudar. Tor var den mäktigaste. Han 
satt i mitten. På vardera sidan om honom satt Oden och Frö. Adam beskriver 
gudarnas verksamhetsområden, gudabildernas utseende och deras karak
täristiska drag. Han nämner också att svearna dyrkade gudar skapade av 
människor. Det fanns präster som skulle bära fram folkets offer till gudarna. 
Vart nionde år firades en stor fest. Då kom folk från svearnas alla landskap. 
Alla måste delta. Kungar och folk sände gåvor till Uppsala. De som redan 
var kristna måste köpa sig fria från att delta i den hedniska kulten. Adam 
beskriver ceremonierna i detalj. Varje levande varelse av manskön gjorde nio 
offer. Kropparna hängdes i en helig lund nära templet. Hundar och hästar 
och människor hängde bredvid varandra, sammanlagt 72 kroppar. Vid offer
festerna sjöngs oanständiga sånger.

Många forskare anser att Adams text i stort sett är tillförlitlig. Men en del 
är skeptiska. Adam var inget ögonvittne. Han byggde framställningen på 
hörsägen. Han ville visa att svearna var barbariska och behövde kristnas. I 
svearnas land, skriver Adam, finns det väldiga ödemarker. Där finns amazoner 
och cykloper, som har ett enda öga i pannan, varelser som springer på ett 
ben, och varelser som tycker om att äta människokött. Barbarerna måste 
frälsas och civiliseras. Adam svartmålar medvetet den hedniska kulten. Hans 
uppgifter om människooffer är säkert överdrivna. De kan inte bekräftas av 
andra källor. Många kyrkliga författare på den tiden påstod att hedningarna 
dyrkade gudar skapade av människor. Man menade att hedningarna saknade 
”riktiga” gudar. Det var deras sätt att förringa hedendomen. När Adam 
talar om präster (sacerdotes) i Uppsala, utgår han troligen från det gamla
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Offer till Oden skulle hängas i träd. Kanske 
föreställer bildstenen från Stora Hammar i 
Lärbro socken på Gotland ett sådant offer. 
Örnen kan vara en symbol för Oden. 

Scenen har jämförts med Adams av 
Bremen skildring av riterna i Uppsala.
Foto Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA.

prästväsendet i Rom eller den medeltida romersk-katolska kyrkans präster
skap. I Norden fanns ingen prästklass. Det var kungar och hövdingar som 
ledde den offentliga kulten och utförde riterna vid kultfesterna.

Det finns flera uppgifter i Adams skildring som stämmer med information 
i andra källor. Islänningen Snorre Sturlasson berättar att svearna periodiskt 
firade en stor offerhögtid i Uppsala: ”1 Svithjod var det gammal sed när 
landet var hedniskt att det största blotet skulle hållas i Uppsala under månaden 
göi. Då skulle man blota för fred och sin kungs segrar.” Ortnamn över hela 
Skandinavien berättar att det fanns en kult till gudarna Oden, Tor och Frö. 
Att offerkulten delvis hölls utomhus i heliga lundar nämner många källor 
oberoende av Adams text. Ortnamnet Torslunda i Uppland visar att Tor 
dyrkades i en lund. I medeltida lagar finns förbud mot en sådan kult. 
Upplandslagen (12.96) skriver: ”Ingen skall blota till avgudar eller tro på 
lund och stenar.” Adams tempel har diskuterats av många forskare. Många 
anser nu att det inte fanns något tempel i Uppsala, dvs. en byggnad som 
enbart hade religiösa funktioner. Adams tempel kan ha varit en hall. 
Arkeologer har hittat en sådan på en platå norr om Gamla Uppsalas kyrka.
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Adams av Bremen skrift 
finns inte bevarad i original 
utan bara i avskrifter.
Bilden visar en sida ur Vatikan- 
handskriften. På fjärde 
raden står: Nobilissimum 
illa gens templum habet 
quod ubsola dicitur.
"Detta folk har ett berömt 

tempel som kallas Uppsala."

De har också funnit spår av en förkristen byggnad, eller flera sådana, under 
kyrkan. I hallen utfördes en rad sysslor. Där höll kungen t.ex. sina ceremo
niella gästabud. Gudabilderna var kanske placerade där.

Det finns alltså inga skäl att tvivla på Adams uppgifter att Gamla Uppsala 
var en viktig kultplats bland svearna fram till andra hälften av iooo-talet.
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Gamla Uppsala kyrka, sedd från kungshögarna.
Foto G. Ekelund 1959. Antikvarisk-topografiska arkivet ATA.

Från hednatempel till 
sockenkyrka
Ann Catherine Bonnier

En stämning av grå forntid vilar över kyrkan i Gamla Uppsala, vars oputsade 
gråstensmurar och tunga torn tycks växa upp ur den uppländska leran. Före 
den ålderdomliga stenkyrkan, en av de äldsta i Uppland, har det på samma 
plats legat flera byggnader. En av dem har antagits vara det berömda hedna
templet i Uppsala, och där finns också tecken som tyder på att minst en 
träkyrka föregått stenkyrkan. Den kyrka vi ser idag byggdes vid noo-talets 
mitt som domkyrka för den förste svenske ärkebiskopen. Hans katedral var 
dock dubbelt så stor som den nuvarande sockenkyrkan. Men låt oss börja 
med lite forskningshistoria.

Hednatemplet
Det går knappast att skriva om kyrkorna i Gamla Uppsala utan att också 
nämna Uppsalatemplet, beskrivet av Adam av Bremen på 1070-talet.
Otaliga senare krönikörer och historiker bygger i en eller annan form på 
magister Adam, och redan under 1400-talet argumenterade man för att 
templet legat inne i det nuvarande Uppsala. Striden tog ny fart under 1600- 
talet. Filologen och fornforskaren Olof Verelius ansåg sig ha funnit bevis i 
en gammal skrift för att hednatemplet låg i Gamla Uppsala. Till denna 
uppfattning anslöt sig Olof Rudbeck, som var övertygad om att kyrkans 
torn med sina igenmurade bågöppningar var rester av själva templet.

Rudbeck var den förste som gjorde några arkeologiska undersökningar i 
Gamla Uppsala. Runt kyrkan påträffade han på 1670-talet kol och aska, 
smält guld och silver, men också grunder efter något som han tolkade som 
förhallar till hednatemplet. Först vid 1800-talets mitt kunde arkitekten och 
professorn i grekiska Carl Georg Brunius avliva myten om att templet skulle 
ingå i den nuvarande kyrkans murar. Rudbecks ”förhallar” fick en naturlig
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förklaring 1896, då Carl M. Kjellberg grävde fram grundmurarna till iioo- 
talets domkyrka, som finns kvar under marken i norr, söder och väster.

Sune Lindqvist, professor i arkeologi, hörde till dem som ansåg att hedna
templet stått i Gamla Uppsala. I samband med en restaurering av kyrkan 
1926 fick han möjlighet att undersöka kulturlager under och utanför 
murarna. Han fann att mycket hade skett på platsen redan innan domkyrkan 
byggdes. Där fanns äldre kristna gravar, två olika kraftiga lerlager med hårt 
tilltrampad yta och hål efter trästolpar. Med utgångspunkt i det äldre lerlagret 
och en del av stolphålen rekonstruerade han Adams hednatempel som en 
väldig träbyggnad med över 20 meter långa sidor runt en inre fyrkant.

Senare tiders forskare har avfärdat Adams skildring som en lärd konstruktion, 
baserad på Bibelns beskrivning av Salomos tempel och på romerska författare. 
Den danske arkeologen Olaf Olsen påpekar i sin avhandling att nordbornas 
kulthandlingar var kopplade till kungens eller hövdingens gästabudshall, 
hovet, och inte till något tempel. År 1990 grävdes en stor järnåldershall ut 
på platån norr om kyrkan, och några av stolphålen under kyrkan kan vara 
rester efter ytterligare en kunglig hallbyggnad.

Kungsgårdskyrkan
Professor Lindqvist hittade minst två gravar som hade anlagts, innan man 
byggde en domkyrka på platsen. En tidig kristen kyrkogård fanns alltså, och 
även annat talar för att en äldre kyrka funnits. Domkyrkans långhus låg 
nämligen i en annan riktning än koret, och norra korsarmens murar var inte 
parallella. Detta blir förklarligt om man anpassat sig efter en kyrka som 
ännu användes, då man grävde grunden till stenkyrkan. Området norr om 
högarna ingick i sveakungens gård, så kyrkan bör ha tillhört kungsgården.

Mönstret känns igen från Danmark och Norge, där de första kyrkorna 
byggdes redan under vikingatiden vid kungsgårdar och viktiga mötesplatser. 
Vid den tiden kunde man ännu inte bygga i sten, så den första kyrkan i 
Gamla Uppsala måste ha varit en träkyrka. Museimannen Harald Wideen 
och andra forskare har antagit att den legat under domkyrkans norra korsarm, 
eftersom en rad hål efter stolpar följer dess norra mur. Stolparna kan ha 
ingått i en takbärande rad av samma slag som påträffats i lämningarna av 
de stora stavkyrkorna från 1 ooo-talet i Lund, som Sankta Maria Minor och 
Trinitatiskyrkan.

Kanske har en stor stavkyrka varit den närmaste föregångaren till domkyrkan. 
Men det finns också tecken på att det funnits en ännu äldre träkyrka. En av 
de tidiga gravarna påträffades visserligen under norra korsarmen, men den 
ligger inte i samma riktning som stolphålen där. Gravarna på en medeltida 
kyrkogård brukar ligga parallellt med kyrkobyggnaden, så graven bör ha 
hört till en annan kyrka. Den första kungsgårdskyrkan kan därför ha varit 
en helt liten stavkyrka som fungerade som kungens privata kapell.
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Olof Rudbeck utgick från spåren 
på kyrkans torn, när han gjorde sin 
rekonstruktion av hednatemplet. 
Efter Olsen 1966.

Domkyrkans grunder, 
framgrävda och 
uppmätta av Carl M. 
Kjellberg. Långhuset 
och den norra 
korsarmen är skeva 
i förhållande till 
den bevarade delen 
av kyrkan, som är 
markerad med svart. 
Kontrollmätningar har 
visat att långhuset 
inte låg fullt så snett 
som på ritningen. 
Efter Kjellberg 1896.
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Sune Lindqvist rekonstruerade hednatemplet som en stor fyrkantig byggnad med ett 
förhöjt mittparti. Modell i Uppsala universitets museum. Foto o. undman.

Domkyrkan
När Sverige 1164 fick påvens tillstånd att bilda en egen kyrkoprovins, 
förlädes den första ärkebiskopens kyrka till Gamla Uppsala och byggdes på 
kungsgårdens mark. Troligen hade man planerat och påbörjat domkyrkan 
redan några årtionden tidigare, möjligen 1138 enligt en osäker 1600- 
talsuppgift. Domkyrkan var över 60 meter lång och dubbelt så stor som den 
nuvarande sockenkyrkan, vilken fungerade som kor och mittorn i 
domkyrkan. Det var en enkel gråstenskyrka med massiva murar som inte 
kunde mäta sig med samtida katedraler ute i Europa.

Utgrävningen 1896 visade att domkyrkan bestått av ett absidförsett kor 
och ett centralt placerat torn (båda alltså bevarade) samt absidförsedda 
korsarmar och ett brett, treskeppigt långhus. Långhuset sträckte sig ända 
fram till den nuvarande kyrkogårdsmuren i väster, som i själva verket är 
anlagd ovanpå resterna av kyrkans västgavel. Inne i långhuset påträffades 
två rader pelarfundament, som visade att kyrkorummet varit indelat i ett 
brett mittskepp och smalare sidoskepp. Genom stora arkadöppningar stod
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Interiör av sockenkyrkan efter restau
reringen 1926. Valven, kalkmålningarna 
och triumf krucifixet härrör från 1400-talet. 
Skulpturen till vänster föreställer möjligen 

S:t Erik, kyrkans mest kända helgon.
1 mittgången markeras helgonets grav av 
en medeltida kalkstenshäll, som senare 
har flyttats till högaltaret
Foto Antikva risk-topografiska arkivet, ATA.

centraltornet i förbindelse med både koret, korsarmarna och långhuset. 
Kyrkorummet täcktes troligen av ett plant innertak av trä, och stenvalv 
fanns bara över altarna i absiderna och kanske i sidoskeppen. Långhuset var 
byggt som en basilika, dvs. mittskeppet var högre än sidoskeppen och hade 
egna fönster. Troligen var fönstren små och alltför få för att ge annat än ett 
dunkel inne i kyrkan. På utsidan av korets nordmur syns ännu spåren efter 
den yttre omfattningen till två av de ursprungliga fönstren.
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Det är inte känt hur domkyrkan var avslutad i väster. Grunderna där kan 
tolkas på flera sätt, och en ny utgrävning skulle kanske ge bättre besked.
Det är också möjligt att katedralen inte hann bli färdigbyggd, innan den 
drabbades av en katastrof. Någon gång före 1245 skadades den nämligen av 
en häftig brand, vars verkningar än idag kan ses i form av eldsprängda stenar 
i tornets murverk. På den tiden var det naturligt att domkyrkorna låg i städer, 
och man ansökte därför om att få flytta ärkesätet till en lämplig plats. Som 
vi vet flyttades det på 1270-talet till Östra Aros/Uppsala. Eriksrelikerna och 
benen efter begravda ärkebiskopar flyttades till den nya katedralen, som 
stod under byggnad i halvtannat århundrade.

Sockenkyrkan
Den forna domkyrkan degraderades till sockenkyrka efter flyttningen av 
ärkesätet till Uppsala. Långhuset och korsarmarna revs, och de flesta av 
centraltornets bågöppningar murades igen. En av de västra bågöppningarna 
användes för att ge den nya kyrkan en ny huvudingång, och framför den 
byggdes ett vapenhus.

Det gamla domkyrkokoret var stort nog att rymma församlingen, och 
kanske avgränsade man platsen närmast högaltaret med ett enkelt skrank. 
Samtidigt uppförde man troligen också en sakristia i nordost för förvaring 
av kyrkans skrud. Tydligen moderniserades fönstren, åtminstone i absiden, 
för ännu på 1700-talet fanns där höggotiska glasmålningar som föreställde 
kyrkans viktigaste helgon, Sankt Lars (som domkyrkan var invigd åt) och 
Sankt Erik. Nya gotiska träskulpturer inköptes till den nyblivna socken
kyrkan, och 1200-talsfunten fick troligen sin placering i tornet, nära ingången.

Under 1400-talet moderniserades kyrkan som så många andra Upplands
kyrkor. I det yttre höjdes korgaveln och sakristian med trappstegsgavlar, 
som fick dekorativa friser med vitkalkade bottnar, blinderingar. Tornet 
sänktes och fick ett brant yttertak samtidigt med resten av kyrkan. I kyrko
rummet ersatte man det gamla innertaket med valv av tegel, samtidigt som 
man tog upp en stor båge mellan tornet och resten av kyrkorummet. Som 
kronan på verket försågs väggar och valv med kalkmålningar, som av stilen 
att döma har utförts vid 1400-talets mitt. Kanske tillkom de för att ”högtid- 
lighålla” 300-årsminnet av ärkestiftets inrättande.

I slutet av 1600-talet drabbades kyrkan av en ny brand, och vid 1800- 
talets mitt var kyrkan i behov av en större renovering. Absiden hade då 
allvarliga sprickor och revs för att byggas upp på nytt i samma form. Vid 
utgrävningen 1926 påträffades även platsen för Sankt Eriks grav, som 
markerades av en medeltida kalkstenshäll. Denna häll fungerar idag som 
altarskiva på högaltaret.
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Gamla Uppsala by och Myrby. Teckning av Truls Arvidsson, förlaga till Johan Peringskiölds kopparstick i 
Monumenta Uplandica per Thiundiam (1710). Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA.

Gamla Uppsala under medeltiden
Sigurd Rabmqvist

Gamla Uppsala by
Gamla Uppsala var under medeltiden Upplands största by, särskilt med 
avseende på åkerarealen. Byn bestod av två huvuddelar - en ”huvudgårdsdel” 
och en ”landbogårdsdel”. Den östra delen, som ofta kallades Kyrkbyn eller 
Gamla Uppsala by, bestod vid medeltidens slut av 12 lika stora gårdar och 
hade under hela medeltiden ägts av kronan. ” Landbogårdsdelens ” åkermark 
låg i öster och söder.

Den västra delen, ”huvudgårdsdelen”, bestod vid medeltidens slut av dels fyra 
lika stora kronohemman belägna norr om kyrkan, dels tre stora gårdar - som 
ägdes av domkapitlet - belägna väster om kyrkan. Kronohemmanen kallades 
gemensamt Kungsgården, de andra gårdarna kallades Prästgården, Ovanberga 
och Backa. Gårdarna inom byns västra del hade sin åkermark i norr och väster.

GAMLA UPPSALA UNDER MEDELTIDEN 47



Karta över Gamla Uppsala by 1640, Geometriska jordeboken A5, s. 78. 
Originalkartans bokstavssymboler har ersatts av skraffering, så att de olika 
gårdarnas ägor skall kunna överblickas. Ur Från Östra Aros till Uppsala.
En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. 1986.
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Den jord som domkyrkan disponerade hade i omgångar donerats av 
kungarna under iioo-talet och izoo-talets början. En viktig donation 
gjordes t.ex. till domkapitlet år izoo av kung Sverker den yngre. Denna jord 
avdelades på olika ställen från den åkermark som sedan gammalt hörde till 
Kungsgården. Det har också funnits en ärkebiskopsgård under den tid 
kyrkan i Gamla Uppsala var domkyrka, men gårdens läge i byn är okänt.

Till byn hörde även stora ängsmarker. Kyrkbyn hade sin äng i Byängen 
kring ån Samnans övre lopp. Kungsgårdarna hade sina ängar vid Faxan norr 
om Fyrisån medan domkyrkans gårdar hade ängslotter i ett område vid 
Fyrisån väster om Bärby. Gamla Uppsalas utmarker bestod mest av 
betesmark som sträckte sig söderut efter åsen till Svartbäcken i kanten av 
Uppsala stad (det gamla Östra Aros).

Uppsala öd
Begreppet Uppsala öd (eller Uppsala öde) användes under medeltiden som 
beteckning för kronans samlade gods i Sverige, dvs. den jordegendom som 
stod till kungarnas förfogande som ”tjänstegods”. Dessa fick i princip inte 
avyttras utan skulle överlämnas till nästföljande kung. I Södermannalagens 
konungabalk står, att när den nyvalde kungen på sin eriksgata blivit dömd 
till kung av alla lagsagornas lagmän, ”då är han dömd till Uppsala öde”.
Till Uppsala öd hörde bl.a. husabyarna, som förekommer främst i Mellan
sverige, särskilt i Uppland och Södermanland. Dit räknades också ett antal 
kungsgårdar i landskapen i Götaland och Norrland. Hälsingelagen som gällde 
i Norrland namnger sex olika egendomar som tillhörde Uppsala öd.

Eftersom det fornsvenska ordet ”ödhe” betyder gods/jordegendom, måste 
”Uppsala öde” tydas som Uppsala jordegendom eller, tydligare uttryckt, godset 
Uppsala. Detta gods kan inte vara något annat än den utomordentligt stora 
kronoegendomen (Gamla) Uppsala, som vi kunnat kartlägga med hjälp av 
jordeböcker och äldre kartor. Denna egendom är helt enkelt det ursprungliga, 
egentliga Uppsala öd. Den bör ha sitt ursprung i yngre järnålder, rimligen den 
period då Kungshögarna anlades och då kungarna verkligen ”satt" i Uppsala.

Under hela medeltiden har egendomen utgjort kärnan i kronans gods, 
även sedan delar av själva Kungsgårdens åkermark donerats till Uppsala- 
kyrkan. Husabyar, kungsgårdar och andra egendomar som på i zoo- och 
1300-talen räknades till Uppsala öd får vi anta förvärvades av kungarna och 
lades till Uppsala öd, dvs. under kronan.

Gamla Uppsala socken
Socknen Gamla Uppsala i Vaksala härad bildades först under senare delen 
av izoo-talet, efter det att ärkesätet flyttat till Östra Aros (Nya Uppsala) 
och den brandskadade domkyrkan byggts om till sockenkyrka. I socknen 
ägde Uppsala domkyrka mycket jord i flera byar, t.ex. Björkby, Arna, 
Bredåker, Hämringe och Fullerö.

GAMLA UPPSALA UNDER MEDELTIDEN 49



På denna karta i Rudbecks Atlantica över 1600-talets Uppsala med omnejd ses platsen 
för det forna Apollotemplet angiven vid Gamla Uppsala i övre vänstra hörnet.



Göticismen - från 
historieförgyllning till 
framtidslöfte
Bo Grandien

I många hundra år var Gamla Uppsala symbolen för allt stort som en gång 
uträttats och som skulle uträttas på nytt. Dit vallfärdade man för att tömma 
historiens visdomsdryck ur mjödhorn och avge löften om framtiden. Man 
hyllade det forntida folk som kallades göter och som ansågs förkroppsliga 
tapperhet, uthållighet och erövraranda. Från Sverige, menade man, hade 
göterna utvandrat, spritt sig över hela Europa och besegrat antikens Rom. 
Därmed sattes likhetstecken mellan göterna och folkvandringstidens goter, 
men efterhand räckte det med att en göt ansågs vara urbilden av den forn
tida, kärnfriska svensken - vikingatidens folk. Det är dessa historieromantiska 
föreställningar om göterna som fått samlingsnamnet göticismen.

Det började på medeltiden, och ett tidigt genomslag fick rörelsen i Johannes 
Magnus stora verk Historia om alla göta- och sveakungar, som gavs ut på 
latin i Rom 1554. Johannes Magnus hade varit svensk ärkebiskop men gått i 
landsflykt till Rom. Han visste berätta att Gamla Uppsala grundats av 
Ubbo, sonsonson till Bibelns Noak och kung över svearna. Namnet Uppsala 
tydde han som ”Ubbes sal”. Avgudatemplet för dyrkan av Oden, Tor och 
Fröja hade enligt Johannes Magnus tillkommit under en senare förfallsperiod.

Med 1600-talet bröt göticismens första verkliga glanstid in. Sverige hade 
blivit en stormakt i Europa, och det gällde att inför utlandet kunna visa upp 
ett så ärorikt förflutet som möjligt. Det mest favoriserade sättet att höja 
landet i andras ögon var fortfarande att hävda att det funnits ett nära 
samband mellan Norden och både Bibelns och antikens värld. Lärdoms- 
giganten Olof Rudbeck i Uppsala gick så långt att han utpekade Gamla 
Uppsala som centrum i det mytomspunna Atlantis, urkällan för all mänsklig 
kultur och vetenskap. Svearna var i själva verket, ansåg han, det folk som
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antikens historieskrivare kallade hyperboréerna - en grekisk benämning som 
enligt Rudbeck egentligen var en förvrängning av det nordiska ordet yverboren, 
dvs. högboren, född av Bores ätt.

Om detta skrev han det väldiga verket Atlantica, som utkom på svenska 
och latin i flera band vid slutet av 1600-talet. Där framförde han tanken att 
det forna hednatemplet i Gamla Uppsala - av vilket det skulle finnas spår i 
kyrkan - från början hade varit ett rundtempel vigt åt Apollo. Från denna 
plats hade själva gudarna, både antikens och österlandets, utvandrat. Därför 
ansåg han att Apollo var Balder och att namnet Jupiter i själva verket var en 
förvrängning av det fornsvenska Jo-pitter, dvs. Tor, på samma sätt som 
Herkules egentligen borde läsas som det nordiska Här-Kålle, dvs. härföraren.

En fördel med 1600-talets göticism var att den skapade ett genuint intresse 
för historia och fornforskning i Sverige. Men under 1700-talet följde en 
reaktion mot det alltför storvulna och fantasifulla. Skalden Olof von Dalin 
skrev i sin svenska historia, Svea rikes historia, 1747: ”Hvar Platonis Atland 
legat, antingen i gamla Scythiod eller i Förlofvade Landet, eller i denne 
Philosophens hiärna, eller om det ock redan drunknat i Syndafloden, är och 
blifver i alla tider en oafgiord Sak.”

Göticismens andra glanstid kom i början av 1800-talet. Denna gång var 
det inte svenska segrar som utlöste en ny våg utan raka motsatsen - förlusten 
av Åland och Finland till Ryssland 1809. Det betydde en tredjedel av Sveriges 
areal och en fjärdedel av dess befolkning. Nederlaget skapade i vissa ton
givande kretsar önskemålet om revansch och kravet på en nationell folk
uppfostran, som skulle göra sådana katastrofer omöjliga i framtiden. Som 
förebilder frammanades åter de gamla göterna men nu som vikingen till 
havs eller som den fria odalbonden, redo att med vapen i hand försvara sin 
torva. Idealet blev det fornnordiska tinget.

I den andan bildades Götiska Förbundet 1811 i Stockholm av en grupp 
akademiker, ämbetsmän och officerare. Vid stämmorna drack medlemmarna 
mjöd ur horn och tog namn efter fornnordiska kämpar. I förbundets 
tidskrift ”Iduna” medverkade Erik Gustaf Geijer med dikter som 
”Vikingen”, ”Manhem” och ”Odalbonden” och Esaias Tegnér med den 
patriotiska ”Svea” och den mer romantiska ”Fritjofs saga”. En annan 
ledamot var Pehr Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader.
Tronföljaren Karl Johan - den blivande Karl XIV Johan - uppmuntrade de 
göticistiska strömningarna och hyllades på besök i Uppsala 1811 av 
studenterna med sången ”Göterna fordomdags drucko ur horn”.

När hans son Oscar - kronprins från 1818 - vistades i Uppsala 1819 hade 
ett stort patriotiskt arrangemang planerats i Gamla Uppsala den 1 december. 
På två av kungshögarna skulle stockeldar brinna och på den tredje, omkransad 
av facklor, hade studenterna avsett att hylla kronprinsen på ett forntida sätt 
genom att lyfta upp honom på en sköld. Men eftersom vädret var dåligt och
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också kungen var med flyttades ceremonin till Gustavianums gård. Karl XIV 
Johan besökte Uppsala sammanlagt fyra gånger och hyllades sista gången av 
Uppsalastudenterna på högarna den 3 juni 1834, då han var 71 år gammal. 
Den händelsen finns förevigad på en känd målning av universitetets 
ritmästare John Way.

Den uppsaliensiska studentsången fick i hög grad sin prägel av dessa 
stämningar. När Danmark 1814 vid freden i Kiel tvingats avträda Norge till 
Sverige sjöngs för första gången den taktfasta sången ”Vikingasäten, åldriga 
lundar” med Per Daniel Amadeus Atterboms text och till musik av Friedrich 
Haeffner, director musices vid lärosätet.

Efterhand började underlaget för den fosterländska propagandan i Götiska 
Förbundets anda att vackla. Uppmärksamheten vändes mot andra problem i 
samtiden. Götiska Förbundet inställde verksamheten 1833 och upplöstes 
formellt 1844. Ändå skulle det inte dröja länge förrän en tredje glanstid för 
göticismen bröt fram, och nu var det skandinavismen som blev den utlösande 
faktorn.

Grunden till skandinavismen var den frambrytande idén att folkgrupper 
som liknade varandra i fråga om kultur, språk och traditioner skulle sluta 
sig samman politiskt. Det skapade önskedrömmen om ett starkt Norden. 
Bevekelsegrunderna var olika - i Danmark handlade det främst om att få 
nordiskt stöd gentemot Tyskland - men entusiasmen var gemensam. Det var 
framför allt studenter, unga universitetslärare och liberala politiker som bar 
upp rörelsen.

En svårighet låg dock i splittringen. Danmark och Sverige hade ju varit i 
krig med varandra så sent som vid seklets början, och Norge befann sig i 
påtvingad union med Sverige. Hur skulle man finna något enande band? 
Lösningen blev att man föreställde sig att de skandinaviska länderna i en 
forntid bildat en enhet med samma språk och kultur. Denna uppfattning var 
visserligen i hög grad en fantasi, men den fick stort symbolvärde. Att söka 
sig bakåt till det fornnordiska betydde därmed att återuppliva det som för
enade; forntid blev framtidslöfte...

Studenterna samlades till stora möten i Sverige, Norge och Danmark. 
Höjdpunkten var det skandinaviska studentmötet i Uppsala 1856. Vid högarna 
serverades mjödet ur en mängd av dryckeshorn och silverkannor, och från 
tingshögen hölls eldande tal; mötet kallades ”Ynglinga Ting i Uppsala”. Den 
politiska förening mellan de tre länderna som deltagarna drömde om blev 
visserligen inte av, men det knöts vänskapsband som skulle vara livet ut.
Året efter upplösningen av unionen mellan Norge och Sverige, 1906, skrev 
en av deltagarna till en norsk vän, som han träffat 1856: ”Det är just nu 
femtio år sedan vi Nordens ungdom på Uppsala högar gåfvo löftet och tömde 
mjödhornet tillsammans, med flammande ögon och klappande hjertan. Jag 
ser och hör det som igår!”
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Olaus Rudbeck. Försättsplansch i Atlantica, planschbandet.
Vitterhetsakademiens bibliotek.

Forskare i Gamla Uppsala
Jan Eric Sjöberg

Olof Rudbeck d.ä.
Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702) var i grunden naturvetenskapsman, men 
han hade många humanistiska strängar på sin lyra. Mest känd torde han 
vara för det storslagna verket Atlantica, utgivet 1679-1702. Det är här 
Rudbeck med en halsbrytande argumentation söker leda i bevis att den av 
Platon skildrade idealstaten Atlantis i själva verket är identisk med Gamla 
Uppsala, och att all världens kulturer och språk utgått från den skandi
naviska halvön vid tiden strax efter Syndafloden. Som stöd för sina idéer 
hänvisar Rudbeck även till egna utgrävningar i Gamla Uppsala. Han blir 
därmed den förste som utför arkeologiska fältstudier i vårt land. Idén att 
tranchera de gravhögar han undersökte i Gamla Uppsala, har anatomen 
Rudbeck helt säkert fått från den arbetsmetod han var van vid i sin 
anatomiska teater i Uppsala. Därmed blev han den förste att introducera 
den ännu idag vanligaste arkeologiska utgrävningsmetoden: profilgrävning.

Inom fornforskningen fick Rudbeck till en början en del efterföljare, 
Rudbeckianerna, men än flera belackare. På 1700-talet skriver författaren 
Thomas Thorild om Rudbecks Atlantica: ”... att med så mycket snille skriva 
ett stort verk över ett historiskt intet, kunna så övertygande ljuga oss fulla 
samt till den ändan uttömma alla lärdomens brunnar och källor ...” Det är 
mer än de flesta andra förmått.
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Bror Emil Hildebrand. 
Xylograferat porträtt ur 
Ny Illustrerad Tidning, nr 32, 
10:e bandet, Stockholm 
den 8 augusti 1874.
Foto Kungliga biblioteket

Bror Emil Hildebrand
På 1830-talet framfördes misstankar från naturforskarhåll att kungshögarna 
i Gamla Uppsala kunde vara naturbildningar. Riksantikvarien Bror Emil 
Hildebrand (1806-1884) fick då kronprinsens, sedermera Karl XV, uppdrag 
att lösa frågan genom en undersökning av Odinshögen, den som idag kallas 
Östhögen. En 25 meter lång gång grävdes in till gravens centrum 1846-47. 
De skenbart torftiga resterna av en brandgrav, som dessutom tolkades som 
härrörande från en kvinna, var säkert en besvikelse för dem som väntat sig 
en sveakonungs grav.

År 1874 undersökte Hildebrand Tors hög, den nuvarande Västhögen, 
även där med skenbart torftigt resultat. Den arkeologiska kunskapen var 
ännu inte mogen att rätt tolka de gjorda fynden, och intresset för Gamla 
Uppsala svalnade för en tid.
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Sune Lindqvist
År 1927 blev Sune Lindqvist (1887 - 1976) professor i arkeologi vid Uppsala 
universitet. Lindqvist kom under många år att ägna intresse åt såväl det 
arkeologiska materialet från Gamla Uppsala som de tidiga källorna som 
berör platsens historia. I sitt stora verk Uppsala högar och Ottarshögen från 
1936 sammanfattade Lindqvist alla tidigare uppgifter om platsen och trodde 
sig även i likhet med sin samtida kollega Birger Nerman kunna namnge de 
kungar av Ynglingaätten som ansågs vila i de stora kungshögarna. Båda 
forskarna stödde sig på uppgifter i Ynglingatal och Snorre Sturlassons kunga- 
sagor. De båda forskarnas slutsatser har emellertid inte stått sig i modern 
källkritisk forskning och vid förnyad granskning av de arkeologiska fynden.

Lindqvist gjorde även en del egna utgrävningar i Gamla Uppsala; inte 
minst de famösa undersökningarna under kyrkan som ledde till tolkningen 
att ett hednatempel möjligen stått på denna plats.
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En pil genom himlasfären - 
en platsanknuten utställning
Stefan Alenius

Deras rum var sfäriskt. Men denna rumsuppfattning kom under tiden för 
utställningens berättelse att möta en annan, en där rummet har riktning. 
Dessa två skilda läsningar av omvärlden har vi båda samtidigt i oss. Nu som 
då. Men människan har i bygget av sina kulturer låtit antingen den ena eller 
den andra dominera.

Den nya riktade rumsuppfattningen förknippas hos oss gärna med kristna 
influenser - frankerna var ju kristna - men den kommer ursprungligen från 
antiken. Där är det mötet med den andre, en gud eller en medmänniska, 
som rumsläsningen handlar om. Eller relationen mellan dig och tingen i 
omvärlden, ett efter ett.

Ett sådant här motiv till utställningens form finns faktiskt någonstans 
långt bak i huvudet på mig. Det stora utställningsrummets sfäriska rymd 
genomkorsas av en riktad tidspil!

Men detta är samtidigt utspelet till en mångtydig läsning av utställningens 
grova drag. Tidspilen är också Midgårdsormen som simmar i kaoskrafternas 
hav. Eller rent av Tors blixt, då den far genom den blå rymden över Gamla 
Uppsala. Under den står ju faktiskt de tre kungshögarna i trä och den stora 
modellen av ärkebiskopskyrkan.

Under arbetets gång har tidspilen även kallats Ormen Långe. Ett långsmalt 
skepp som upp och ner sakta sjunker mot havets botten. I så fall står vi som 
besökare själva där nere och ser upp mot ytan.

På bottnen av tidshavet kanske? Ner till oss kommer då fragment ur 
platsens historia - man vet ju så litet om just denna - minnesfragment som 
tillsammans utgör utställningens berättelse.

Ja, varför inte? Hela huset kan ju liknas vid ett öga som genom det stora 
utsiktsfönstrets pupill betraktar Gamla Uppsalas karaktärsstarka 
huvudgestalter, de tre högarna och kyrkan. Och som, om ögat funnits där
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Midgårdsormen ringlar sig kring jordskivan där Utgård 
och Midgård finns. I mitten ligger Asgård. Genom den 
horisontella världen reser sig Yggdrasil - världsträdet.

Vartefter vi går uppför utsiktstrappan blir 
utställningens övre golv mer synligt. Här ligger tre 
högformer. Är det jordskivan med Midgård och 

Gamla Uppsala som vi ser? Den vertikala 
skorstenen - är det världsträdet?

Taket ovanför är himlavalvet eller kanske 
Yggdrasils krona. Men den där pilformen som 
hänger mellan himmel och jord - vad är det? 
En tidspil, Tors blixt eller kanske ett genom 
tidsrymden sjunkande skepp?
Midgårdsormen igen?

hela tiden, skulle ha sett allt som utspelat sig här. Det vi ser i utställningen 
är då de få kvarstående minnena inne i detta öga. Eller huvud?

Så ordnas nu minnesfragmenten i tidsföljd under tidspilen. 
Folkvandringstidens storhögar, båtgravarna i vendeltid, de första kyrkorna, 
den stora romanska kyrkan. Från storhögen hemma vid Midgård - det 
sfäriska rummets tid - över de riktade och pekande båtgravarna vid Midgårds 
gräns, till kyrkorummets riktning mellan ingång i väster till mötet med 
Kristus i öster.

Och se! De viktigaste företeelserna ligger i utställningsrummet inbördes
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Vad har det öga som 
museet kan liknas vid 
sett genom tiderna, och 
vilka få minnesfragment 
återstår nu att göra 
en berättelse av?

Skisser av författaren.

rätt och efterliknar sina motsvarigheter därute. Platsens geografi har flyttat 
in i utställningen.

Tiden möter oss från öster. Utställningsrummets takrymd - himmelskupan 
- ligger mörkare i rummets östra sida än i dess västra, där takfönstren och 
det stora utsiktsfönstret gör rummet ljust.

Kommer vi från Fyrisåns håll, så avtecknar sig Ffögåsen med gravarna, 
hallen och kyrkan som alla ligger högt upp. På samma sätt som utställnings
rummet med högarna, hallen och kyrkan gör, när vi möter utställningen 
från ingångsplatsen vid fönstret. Den med den stora trappan upp...

EN PIL GENOM HIM LASFÄREN 61



Författarna

Stefan Alenius
Arkitekt SAR. F.d. gästprofessor vid LTH och CTH i arkitektur, formlära. Bland annat ansvarig 

för Sverigepaviljongen på världsutställningen i Sevilla 1992. Utställningsarkitekt för Gamla 

Uppsala - Historiskt Centrum.

Ann Catherine Bonnier
Fil.dr i konstvetenskap. Förste antikvarie vid Sveriges kyrkor, Riksantikvarieämbetet. 

Władysław Duczko
Fil.dr, docent i arkeologi. Ledare för utgrävningar i Gamla Uppsala på 1990-talet. Forskare i 

nordisk och europeisk järnålder.

Bo Grandien
Professor emeritus i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Bo Gräslund
Professor emeritus i arkeologi vid Uppsala universitet.

Sigurd Rahmqvist
Fil.dr i historia. Redaktör för Det medeltida Sverige, Riksantikvarieämbetet.

Jan Eric Sjöberg
Fil.kand., förste intendent vid f.d. Göteborgs arkeologiska museum. Ansvarig för underlag 

till utställningen Gamla Uppsala - Historiskt Centrum.

Olof Sundqvist
Doktorand i religionshistoria vid Uppsala universitet.

62 MYT, MAKT OCH MÄNNISKA



Långivarna

Historiska museet, Stockholm
Samtliga fynd från Östhögen och Västhögen, silverskatten, föremål från Helgö samt kopior 

från Vendelgrav XIV, m.fl. andra föremål.

Museum Custavianum Uppsala Universitet 
Fynd från ett flertal Valsgärdegravar.

Stadsmuseet, Göteborg

H.M. Konungen

Kungliga Operan

Nationalmuseum

Naturhistoriska Riksmuseet

Uppsala Domkyrka

Vitterhetsakademiens bibliotek

Dessutom ingår föremål som disponeras av Riksantikvarieämbetet.

En komplett föremålslista kan erhållas från 
Gamla Uppsala - Historiskt Centrum, 

Disavägen, 754 40 Uppsala.
Telefon 018-23 93 00, 

fax 018-23 93 03.

E-post gamlauppsala@raa.se.
Hemsida www.raa.se/gamlauppsala



Lästips

Adam av Bremen. Historien om Hamburgstiftet och dess 
biskopar. Översättning Emanuel Svenberg.
Kommentarer Carl Fredrik Hallencreutz et.al. 1984.

Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och 
rapporter 2. Occasional Papers in Archaeology 11.
Red. Władysław Duczko. Institutionen för arkeologi, 
Uppsala universitet. 1996.

Arrhenius, Birgit. Regalia in Svealand in Early Medieval 
Times. Tor 27:1, 1995.

Beowulf. Översättning i originalets versmått 
Björn Collinder. 1998.

Bonnier, Ann Catherine. Gamla Uppsala - från 
hednatempel till sockenkyrka. Kyrka och socken i medel
tidens Sverige. Studier till Det medeltida Sverige 5. 1991.

Bonnier, Ann Catherine. Gamla Uppsala kyrka. Kyrkorna i 
Uppsala. Upplands kyrkor. Nya serien 1. 1992.

Dahlbäck, Göran. Uppsala domkyrkas godsinnehav med 
särskild hänsyn till perioden 1344-1527. Studier till Det 
medeltida Sverige 2. 1977.

Det medeltida Sverige (DMS) 1:2 : Uppland, Tiundaland: 
Ulleråkers och Vaksala härader och Uppsala stad 
G. Dahlbäck, O. Ferm, S. Rahmqvist. 1984.

Gräslund, Bo. Folkvandringstidens Uppsala. Namn, myter, 
arkeologi och historia. Kärnhuset i Riksäpplet. Upplands 
fornminnesförening och hembygdsförbunds årsbok. 1993.

Herschend, Frans. The origin of the hall in South Scandinavia. 
Tor 25, 1993.

Hervararsagan. Isländska mytsagor.
Översättning och kommentarer Lars Lönnroth. 1995.

Holtsmark, Anne. Fornnordisk mytologi. Tro och myter 
under vikingatiden. Översättning Henrik Williams. 1992.

Kjellberg, Carl M. Gamla Uppsala kyrka. Resultatet af 
gräfningarna därstädes. Upplands fornminnesförenings 
tidskrift XVIII, 1896.

Lindqvist, Sune. Gamla Uppsala kyrka. Bidrag till dess 
byggnadshistoria. Fornvännen, 1951.

Lindqvist, Sune. Uppsala hednatempel och första katedral. 
Gammal stridsfråga i nytt ljus. Nordisk tidskrift, 1967.

Lindqvist, Sune. Uppsala Högar och Ottarshögen.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. 1936.

Nilsson, Bertil. Sveriges kyrkohistoria. I. Missionstid och 
tidig medeltid. 1998.

Nordahl, Else. .. templum quod Ubsola dicitur... i arkeo
logisk belysning. Aun 22, 1996.

Olsen, Olaf. Hørg, hof og kirke. Aarbøger for nordisk 
oldkyndighed og historie. 1966.

Rahmqvist, Sigurd. Camla Uppsala by - Upplands största. 
Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala stads historia VIL 1986.

Steinsland, Gro & Meulengracht Sørensen, Preben. 
Människor och makter i vikingarnas värld. 1998.

Ström, Folke. Nordisk hedendom. Tro och sed i förkristen 
tid. 1985.

Sturlasson, Snorre. Nordiska kungasagor I-III.
Översättning Karl G. Johansson. 1991-1993.

Sturlasson, Snorre. Snorres Edda.
Översättning Karl G. Johansson och Mats Malm. 1997.

Uppsalakulten och Adam av Bremen.
Red. Anders Hultgård. 1997.

Wideen, Harald. Till diskussionen om Uppsala hednatempel. 
Fornvännen, 1951.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg. Camla Uppsala kyrka. 
Upplands kyrkor XXVI. 1949.

Wilson, Lars. Runstenar och kyrkor: en studie med utgångs
punkt från runstenar som påträffats i kyrkomiljö i Uppland 
och Södermanland. Occasional Papers in Archaeology 8. 
Institutionen för arkeologi, Uppsala universitet. 1994.

64 MYT, M A KT OCH MÄNNISKA





Gamla Uppsala^
HISTORISKT CENTRUM

Myt, makt och människa
För dig som besöker Gamla Uppsala - Historiskt Centrum förlänger den här 
utställningskatalogen upplevelsen. Planerar du ett besök är den en utmärkt 
förberedelse för att lära känna platsen.

Boken innehåller tio uppsatser med anknytning till utställningen “Myt, 
makt och människa” Författarna är kända forskare som kortfattat och lätt- 
tillgängligt förmedlar sin kunskap om den mytomspunna platsen.

Här finns också en karta över fornlämningsområdet och en lista över de 
museer som lånat ut föremålen som visas i utställningens montrar.

ISBN 9I-7209-185-I

789172 091856

Riksantikvarieämbetets förlag


