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Förord

Föreliggande rapport har tillkommit inom ramen för 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) program för att utveckla 
och synliggöra uppdragsarkeologins resultat. Rappor
ten redovisar fem arkeologiska undersökningar från 
kvarteren Rådhuset och Domen i Uppsala som utfördes 
av RAA:s avdelning för arkeologiska undersökningar 
(UV) mellan åren 1974 och 1981. Under perioden 1971 
till 1981 utförde UV ca 33 arkeologiska undersök
ningar av varierande omfattning i Uppsala. Flera av 
dessa kom av olika anledningar inte att rapporteras. En 
del undersökningar under 1970-talet utfördes på mer 
eller mindre frivillig basis, den ursprungliga budgeten 
var begränsad och systemet medförde att medel som 
avsattes för rapportarbete i efterhand visade sig vara 
otillräckliga. Allt detta har medverkat till att det i slutet 
av 1900-talet fanns ett antal undersökningar som sak
nade medel för en sammanställning och vetenskaplig 
bearbetning. Under 1999 tilldelades särskilda medel av 
regeringen för att slutföra ett antal undersökningar. En 
del av dessa medel har använts för äldre undersök
ningar i Uppsala, och idag återstår fem undersökningar 
som genomförts av RAÄ före 1982 och som ej rappor
terats; kvarteren Draken 3 och 9 (1974), Kransen 
(1978), Rådstugan (1980) och Toven (1980-81).

Under ett antal år har det förts diskussioner om det 
vetenskapliga värdet av en redovisning av dessa äldre 
undersökningar och att särskilt äldre stadsarkeologiska 
undersökningar kräver mycket stora resurser för att re
dovisas. Samtidigt har det vid upprepade tillfällen fram
förts önskemål från bl.a. läns- och landsantikvarier om 
vikten av att äldre och ej rapporterade undersökningar 
sammanställs och redovisas. Rapportsammanställning
arna blir förutom att resultaten blir kända och att kun
skap återförs, till direkt nytta för den antikvariska verk
samheten, exempelvis i samband med framtida beslut 
om ingrepp i eller som underlag för att motivera ett be
varande och skydd av de medeltida stadslagren.

Ett annat viktigt syfte med 1999 års rapportarbete

har varit att utarbeta metoder och förslag på hur ett 
framtida rapportarbete kan utformas. Det har bl.a. 
gällt att hitta lämpliga nivåer och ingångar i de äldre 
stadsundersökningarna samt metoder för att samman
ställa och redovisa. Men också aktuella frågor som är 
möjliga att ställa till ett arkeologiskt material som un
dersökts med helt andra metoder än dagens. Rapport
sammanställningarna skall förutom att vara en redovis
ning av några utvalda resultat fungera som en nyckel in 
i dokumentationsmaterialet som förvaras vid Antikva- 
risk-topografiska arkivet (ÄTA) vid RAÄ.

Rapporten över undersökningarna i kvarteren Råd
huset och Domen i Uppsala visar på betydelsen av att 
redovisa äldre stadsarkeologiska undersökningar, och 
att göra det utifrån preciserade frågeställningar eller te
man. De senaste tjugo årens undersökningar i Uppsala 
har väsentligt ökat vår kunskap om staden, dock hu
vudsakligen den hög- och senmedeltida perioden. Valet 
här föll därför på att redovisa undersökningar där man 
påträffat vad som i fält uppfattats vara bland de äldsta 
lämningarna som har påträffats i staden. Syftet med 
rapporten var att genom att studera materialet från un
dersökningarna försöka följa utvecklingen och urskilja 
förändringar när centralorten Östra Aros blev Uppsala 
stad. Författarna har sökt identifiera brytpunkter i de 
äldsta skedena genom att upprätta s.k. ”land use dia
gram”. Analysen visar på en etablering i aktuella kvar
ter under 1100-talets andra hälft. I en av undersökning
arna i kvarteret Rådhuset hade den föregåtts av ett vi
kingatida skede. Övrigt material från de yngre skedena 
har sorterats upp och redovisas som olika bebyggelse
nivåer/skeden/faser.

Tack Lena, Karin, Maria och Helena för era insatser. 
Tack till referensgruppen; Johan Anund, Lars Ersgård 
och Bent Syse för givande diskussioner och råd.

Lena Flodin
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Inledning

Uppsala är ur arkeologisk synvinkel en av de mest un
dersökta städerna i Sverige (fig. 1).

I samband med projektet ”Medeltidsstaden” sam
manställdes samtliga - vid den tidpunkten år 1976 - ge
nomförda arkeologiska undersökningar i staden. Trots 
en fortsatt omfattande arkeologisk verksamhet saknas 
en nyare, heltäckande sammanställning av undersök
ningarna, både kvalitativt och kvantitativt.

Vårt arbete med de fem äldre stadsgrävningarna från 
åren 1974-1981 har pågått under fyra månader och 
har på många olika sätt varit givande och inspirerande.

Litteraturen som behandlar Uppsalas medeltid, både ur 
arkeologisk och historisk synvinkel, är omfattande. Den 
fokuseras framförallt på den hög- och senmedeltida sta
den. I ett tidigt stadium av arbetet bestämde vi oss för 
att försöka belysa ett, för Uppsalas vidkommande, inte 
lika utforskat område - förändringar i ortens urbanise
ring fram till sekelskiftet 1300. Undersökningarna från 
kvarteren Rådhuset och Domen, som avrapporteras 
här, är utvalda för att kunna belysa denna äldsta period 
i stadsutvecklingen. De båda kvarteren har likartade to
pografiska lägen, på var sin sida om Fyrisån. I båda
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Fig. 2. Litografi, 1800-talets 
Uppsala. Vy över Dombron och 
Uppsala Domkyrka från söder. 

(Kungliga Biblioteket)

kvarteren fanns lämningar från tidig medeltid, något 
som är relativt ovanligt i Uppsala.

Det har funnits två huvudsyften som varit vägledan
de för vårt arbete:
• att utarbeta en metod för att på ett enkelt och 

snabbt sätt avrapportera och göra stora äldre stads- 
material tillgängliga

• att utifrån de rapporterade undersökningarna föra 
en diskussion kring Uppsalas äldsta urbanisering 
Målgruppen för publikationen är i första hand ar

keologer, som förhoppningsvis dels kan inspireras av 
vårt sätt att ta oss an stora och tidskrävande material, 
dels kan använda sig av de nya resultat vi för fram 
kring Uppsalas äldsta historia. Vår förhoppning är även 
att kulturmiljövården kan ha nytta av dessa samman
ställningar och analyser av materialet, liksom naturligt
vis alla övriga som är intresserade av Uppsalas historia.

Arbetet med denna publikation är ett samarbete 
mellan flera personer. Huvudansvaret för projektet har 
vilat på Lena Beronius Jörpeland, Karin Lindeblad och 
Maria Lindh. De två förstnämnda har författat huvud
delen av texterna. Helena Günther har överfört de ma
skinskrivna fyndlistorna till Excel. Hon har även gjort 
alla fyndtabeller samt skrivit en fyndpresentation. 
Kristina Persson har digitaliserat planerna från under
sökningarna samt framställt situationsplaner. Mathias 
Bäck har utfört en fördjupad analys av keramikmate
rialen för samtliga rapporterade undersökningar. Samt
liga medarbetare är knutna till Avdelningen för arkeo
logiska undersökningar vid Riksantikvarieämbetet, 
RAÄ.

Sofia Cinthio och Lena Drenzel, Statens Historiska

Museum, SHM, har varit till stor hjälp vid framtag- 
ningen av fyndmaterialen. Ulf Strucke, UV Mitt, har 
hjälpt oss med 14C-prover och diagram.

Under arbetets gång har vi haft givande diskussioner 
med vår referensgrupp som bestått av Johan Anund, 
RAÄ, UV Bergslagen, Lars Ersgård, RAÄ, UV Syd, Bent 
Syse, Upplandsmuseet - alla med en bred erfarenhet av 
arkeologi i Uppsala. Ytterligare några personer vid 
RAÄ har tagit sig tid att diskutera frågor kring det 
äldsta Uppsala med oss. Här vill vi särskilt nämna Ann- 
Catherine Bonnier, Ola Kyhlberg och Sigurd 
Rahmqvist. Tack för synpunkter och inspiration!

Publikationens innehåll
Publikationen är uppdelad i tre huvudavsnitt. Del I pre
senterar undersökningarna i de två kvarter i Uppsala 
som utgör basen för hela projektet, kvarteren Domen 
och Rådhuset. I denna del finns en redovisning av vilka 
undersökningar som är genomförda i de båda kvarte
ren, samt deras resultat.

I del II ges först en forskningsöversikt kring ortens 
äldsta urbanisering. Därefter följer en analys av inne
håll och förändringsskeden som har sin utgångspunkt i 
de rapporterade materialen. Del III består av de fem 
rapporter som har utarbetats inom projektet. Inled
ningsvis ges en introduktion till rapporterna där 
rapporternas syfte, rapport- och fältmetoderna presen
teras och behandlas källkritiskt. Därefter följer de fem 
rapporterna.

En utvärdering av hela projektet där våra synpunk
ter kring arbetet inom projektet följer nedan.

6 Vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros



Utvärdering av projektarbetet
Projektet har pågått i varierande omfattning under fyra 
månader. Vi har själva utformat uppläggningen av arbe
tet och dess innehåll. Vid ett par tillfällen har formen 
för arbetet och resultaten diskuterats med referens
gruppen och projektledare Lena Flodin.

De senaste tio åren har det inom uppdragsarkeologin 
funnits en diskussion kring hur, och för vem, vi rappor
terar arkeologiska undersökningar (se t.ex. Ersgård 
1991, Wienberg &c Karlberg 1991, Ersgård 1999). I fö
religgande publikation presenteras undersökningarna 
på ett sätt som i stort överensstämmer med de senaste 
årens trend inom rapportskrivningen. Denna innebär 
att rapporterna hålls kortfattade. Tolkningen är främst 
ägnad åt att strukturera upp materialet i faser eller ske
den och datera dessa samt att göra materialet tillgäng
ligt. I nästa led lyfts något eller några områden fram, 
som problematiseras och presenteras i artikelform.

Våra rapporter är än mer kortfattade än de som 
vanligen skrivs inom uppdragsarkeologin. Vi anser 
dock att materialet gjorts tillgängligt och för den som 
vill studera en undersökning ytterligare har vi möjlig
gjort vidare sökningar in i källmaterialet. Ambitions
nivån för varje enskild rapport har styrts av vår bedöm
ning av det enskilda materialets potential. Arbetet med 
de separata rapporterna, som har var sin författare, har 
skett samtidigt utifrån de uppställda frågeställningarna. 
Detta har varit ett fruktbart sätt att arbeta, med en 
ständigt pågående diskussion kring de enskilda materia

len och resultatens innebörd i ett något större perspek
tiv. Förhoppningsvis kan föreliggande arbete även ses 
som ytterligare ett inlägg i debatten om rapport
skrivning.

Av och till har arbetet upplevts som torftigt på det 
viset att Östra Aros inte verkar ha varit befolkat av 
människor. I vår presentation lyser också detta igenom. 
Arkeologin är strukturerad utifrån bebyggelsen och 
dess utveckling över tid. Skälet till att människan syns 
ovanligt lite här, beror på att de ursprungliga frågeställ
ningarna inför fältarbetet sannolikt har rört just bebyg
gelsen och bebyggelsens struktur. Frågor om hur män
niskor levde, vad de tänkte o.s.v., ställdes inte explicit i 
det tidiga 1970-talet. Det har därför inte varit möjligt 
att lyfta fram människan i dessa material på det sätt vi 
skulle ha önskat. Fyndmaterialet kan vara en framtida 
väg att befolka den tidiga staden.

Inom projektet har uppgifterna från fyndlistorna 
från kvarteret Rådhuset lagts in i databaser utifrån den 
äldre registreringen. Genom detta blir fynden nu mer 
lättillgängliga. Fyndregistreringen från kvarteret Do
men var redan inlagd och bearbetad av SESAM-projek- 
tet vid SFIM. Det ska dock påpekas att registreringen 
inte innehåller all önskvärd information om de enskilda 
föremålen, men någon nyregistrering var inte möjlig att 
genomföra inom projektet. För vidare arbeten med fö
remålen, som inte endast handlar om kvantifiering, är 
det nödvändigt att återvända till själva materialen. Fö
remålen från en och samma undersökning kan återfin
nas både i SHM och i Upplandsmuseet, vilket medfört 

vissa svårigheter att studera 
vissa materialgrupper inom ra
men för detta arbete.

Projektets satsning på att 
rapportera och analysera äldre 
stadsmaterial är en angelägen 
uppgift för uppdragsarkeologin. 
Det är nu många år sedan 
”Medeltidsstadens” rapporter 
skrevs. Behovet av att utvärdera 
och skapa nya plattformar för 
moderna frågeställningar kring 
den medeltida staden är en nöd
vändighet inför kommande un
dersökningar i städerna.

Fig. 3. Översikt över grävningen i 

kvarteret Rådhuset 1974. Foto RAÄ, 

58:1, Jan-Helmer Gustafsson.
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I. Arkeologi i kvarteren Domen och Rådhuset
Av Maria Lindh

När projektarbetet påbörjades var vår ambition att rap
portera samtliga undersökningar inom kvarteren Do
men och Rådhuset, som utförts av RAÄ före 1982 (fig. 
4). De var sju till antalet. Som framgår av redovis
ningen nedan är det två undersökningar i Rådhuset 4 
(1975 och 1975-1976) som av olika skäl inte kunde 
avrapporteras.

Nedan följer en redovisning av samtliga arkeolo
giska undersökningar i de två aktuella kvarteren. För 
samtliga undersökningar har vi valt att hänvisa till 
undersökningsår i första hand, eftersom flera olika un
dersökningar har genomförts inom samma tomt. En

Fig. 4. Karta över Uppsalas innerstad. Kvarteren Domen och Rådhuset 
på ömse sidor om Fyrisån. Efter Carlsson m.fl. 1991.

mer utförlig redovisning av de enskilda undersökning
arna finns i bilaga 2.1 samband med projektet 
”Medeltidsstaden” upprättades ett stadsarkeologiskt re
gister, nedan förkortat SR.

Undersökningar i kvarteret 
Domen
Kvarteret har undersökts vid en flertal tillfällen under 
de senaste femtio åren. Gemensamt för ingreppen är att 
de huvudsakligen består av mindre undersökningar och 
schaktningar (fig. 5). Två undantag utgör de undersök
ningar som skedde 1941 och 1981. Kvarteret Domen 
har inte blivit lika hårt exploaterat som kvarteret Råd
huset, se nedan. Det kan finnas partier med bevarade 
kulturlager inom kvarteret.

De äldre undersökningarna saknar uppgifter om 
nivå över havet och det är därför svårt att rekonstruera 
en ursprunglig topografi. På kvarterskartan (fig. 6) är

År Tomtnr Grävningsledare Undersök-
ningstyp

Förvaras SR
på

1934 11 N Sundqvist s Upplands- 8 
museet

1936 7 N Sundqvist s Upplands- 9 
museet

1941 8 K Karlsson S, AU Upplands- 5-6 
museet

1943 7 N Sundqvist S Upplands- 7 
museet

1955 6 A-M Berg S Upplands- - 
museet

1973 5 L Gezelius S, AU Upplands- 125 
museet

1978 7,11 J H Gustafsson m.fl. FU RAÄ

1981 7 L Ersgård m.fl. AU RAÄ

1991 Fjärdingen
26:4

Y Roslund FU RAÄ

1993 Fjärdingen
26:4

J Anund S RAÄ

1994 5 H Eriksson S RAÄ

1995 11 Y Roslund m fl FU RAÄ

1995 Fyristorg Y Roslund FU RAÄ

1997 Fjärdingen
26:6

J Anund FU RAÄ

Fig. 5. Sammanställning över arkeologiska undersökningar (AU), 
schaktningsövervakningar (S) och förundersökningar (FU) inom kvarte
ret Domen.

il)l J UUl l(
Sandbacken

Kransen

Rådhusef
Domen

Näktei

Kaniken

Panfern

Draken

Munken

Bryggaren

Af le

Gudrun
Brunhild

Gnmhild
UPPSALA
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samtliga schakt inlagda och markerade med undersök
ningsår.

I kvarterets södra och västra delar har företrädesvis 
raserings- och byggnadslager påträffats. Dessa har tol
kats både som lager hörande till Domkyrkobyggna
tionen men även till de många sten- och tegelkällare 
som finns och har funnits inom kvarteret.

Tegel förekommer i lager som ligger relativt nära 
den ursprungliga markytan, vilket indikerar att denna 
del av kvarteret tagits i anspråk huvudsakligen under 
medeltidens andra hälft.

I de norra och östra delarna har däremot de äldsta 
bebyggelsenivåerna daterats till 1100-talet. Här har 
trähusbebyggelse och gränder undersökts. Lämningarna 
förändrar karaktär under 1300-talets slut eller 1400-ta- 
lets början, vilket gör att en tolkning av förändrings- 
skeden inom kvarteret har förts fram (Ersgård 1986).

Undersökningar i kvarteret 
Rådhuset
Under 1970-talet genomfördes stora omdaningar av 
Uppsalas gamla stadskärna och kvarteret Rådhuset är 
idag helt utschaktat (fig. 7).

På tomtkartan är samtliga undersökningar inlagda 
och markerade med undersökningsår (fig. 8).

Mer än hälften av de större undersökningarna inom 
kvarteret utfördes på 1970-talet vilket gör att de meto
diskt sett är relativt lika varandra (fig. 9). Grundtopo
grafin har i viss mån kunnat rekonstruerats och visar 
att den ursprungliga markytan inom kvarteret sluttade 
kraftigt mot söder i de äldsta skedena. Denna sluttning 
jämnades med tiden ut. Resultaten från undersökning
arna visar framförallt en trähusbebyggelse med flera ga
tor och gränder som går genom kvarteret. Endast ett

X 122 900

X 122 800

Y 106 400

Fig. 6. Kvarterskarta med huvuddelen av de arkeologiska undersökningar som hittills genomförts i kvarteret Domen. 
Skala 1:100.

I. Arkeologi i kvarteren Domen och Rådhuset 9



stenhus har undersökts i kvarterets norra hörn. Den 
äldsta bebyggelsens datering har varit omdiskuterad 
men har här satts till 1100-talets andra hälft. På en av 
undersökningarna har den äldsta bebyggelsenivån date
rats till slutet av yngre järnålder. Flertalet av undersök
ningarna innehöll bebyggelselämningar upp till 1300- 
talets slut, eventuellt 1400-talets början.

År Tomtnr Grävningsledare Undersök-
ningstyp

Förvaras SR 
pä

1927 3 K E Romson s Upplands- 22 
museet

1936 8 - s Upplands- 24 
museet

1949 Ö Ågatan 27 E Toom s Upplands- - 
museet

1963 8-10 K Lundholm AU Upplands- 23 
museet

1966 10 L Gezelius S Upplands- - 
museet

1972 3 G Rudbeck S RAÄ 16

1972 2-3 (11) G Rudbeck AU RAÄ 14-15

1974 6-9 G Rudbeck AU RAÄ 19-21

1975 4 G Rudbeck AU RAÄ 17-18

1975-
1976

4 C Polin AU RAÄ 54

1976 6 J H Gustafsson AU RAÄ 53

Fig. 9. Sammanställning över arkeologiska undersökningar (AU) och 
schaktningsövervakningar (S) inom kvarteret Rådhuset Se även 

bilaga 2.

Fig. 7. Rivningen av kvarteret 
Rådhuset. Efter undersökningen 
från 1976. Foto RAÄ.

Fig. 8. Kvarterskarta över kvarteret 

Rådhuset med de arkeologiska 
undersökningar som genomför

des före 1977. Skala 1:100.
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II. Vad var Ostra Aros?
Av Lena Beronius Jörpeland & Karin Lindeblad

Det finns en omfattande litteratur som behandlar Upp
salas medeltid (se t.ex. Anund 1997 och där anförd lit
teratur). Följande text är tänkt som en bakgrund till det 
medeltida Uppsala, främst inriktad på de frågeställ
ningar som vi har haft i åtanke under rapportarbetet. Vi 
har valt, utifrån vissa faktorer i det rapporterade mate
rialet, att fokusera vårt arbete på att identifiera bryt
punkter i de äldsta skedena i urbaniseringen samt att 
försöka karakterisera dem.

Den tidsperiod som främst kommer att behandlas är 
tiden från etableringen av centralorten Östra Aros fram 
till slutet av 1200-talet när ärkestiftet inrättades och or
ten fick överta det gamla ärkestiftets namn - Uppsala. 
Den nästföljande delen av medeltiden är inte på något 
sätt mindre intressant men är betydligt bättre belyst och 
diskuterad utifrån flera undersökningar.

Centralort, tätort, stad
En stad kan definieras på en rad olika sätt. I det föl
jande används de begrepp som presenterades i det riks
täckande projektet ”Medeltidsstaden” (Andersson 
1978:6, Andersson 1990:26ff). Där har varje medeltida 
stad fått sin egen publikation, där ortens urbanisering 
definieras och diskuteras utifrån följande termer:
• de funktionella, som avser ortens centralfunktioner i 

ett omland
• de topografiska, som avser bebyggelsens särprägel 

gentemot ett omland
• de inre rättsligt - administrativa, som avser ortens 

särställning gentemot ett omland vad gäller rätts
väsende och styrelseformer.
Kriterierna kan sägas, i nämnd ordning, motsvara 

begreppen centralort, tätort och stad.
En centralort kan enligt detta synsätt beskrivas som 

en ort vilken hyser speciella funktioner gemensamt för 
ett större omland. Orten kan ha varit centrum genom 
att exempelvis en kyrka, marknad, specialiserat hant
verk eller ting förlagts till platsen. Med en tätort menas 
en stadigvarande bebyggelse vars omfång var större än 
den omgivande agrara bebyggelsen. En central- och tät
ort kan karakteriseras som en stad när den dessutom 
skiljer ut sig från sitt omland med ett eget rättsväsende 
och egna styrelseformer. Denna definition kan användas

på hög- och senmedeltida städer. I ”Medeltidsstaden ” 
karakteriseras även en tidigmedeltida ort som stad om 
den har varit både central- och tätort och/eller om den 
omnämns som en stad i samtida skriftliga källor.

Begreppet urbanisering är en omdiskuterad och nå
got knepig term. Vi menar ändå att begreppet är an
vändbart för att belysa skeenden i stadsbildningen. 
Varje skede i en orts historia skall dock sättas in i sitt 
samtida sammanhang. Urbaniseringen skall inte upp
fattas som en process med utvecklingsstadier från det 
enkla till det sammansatta i en oproblematiskt linjär ut
veckling.

Det förhistoriska landskapet
Uppsala är centralt beläget i en bygd rik på lämningar 
från järnåldern med goda kommunikationer såväl land- 
som vattenvägen. Ett par mil söder om Uppsala ligger 
den tidigmedeltida staden Sigtuna. Betydelsen av Upp
salas läge vid en kommunikationsled kan inte nog un
derstrykas. Till Gamla Uppsala har åsen varit den främ
sta landvägen. Fyrisåns kontakter med Mälaren gjorde 
vattnet till en viktig transportled både vinter- och som
martid. Björn Ambrosiani har i flera uppsatser lyft fram 
både Fyrisleden och Långhundraleden som viktiga 
kommunikationsleder under järnålder/medeltid. Via 
Långhundraleden hade Östra Aros kontakter med Öst
ersjön (Olsson 1993 och där anförd litteratur).

I ett försök att skissera ett förhistoriskt och tidigme
deltida landskap i och kring Östra Aros är de topogra
fiska elementen ån och åsen av övergripande betydelse 
för platsen. Uppsalaåsen går i nord-sydlig riktning och 
korsar Fyrisån vid den plats som senast på 500-talet 
blev pasströskel. Nedanför fallet bredde ån ut sig med 
flacka strandängar, här bildades tidigt en vik, ett ut
märkt hamnläge (fig. 10). Även uppströms var ån bre
dare och här fanns möjligheter till ankring och omlast
ning. Uppsala stads ursprungliga topografi är och har 
varit omdiskuterad. En sammanställning av grund
topografin från borrhål och arkeologiska iakttagelser 
gjordes inom ramen för projektet Medeltidsstaden 
(Redin 1976). I publikationen ”Från Östra Aros till 
Uppsala” diskuteras även den medeltida stadsplanen 
och grundtopografin (Gustafsson 1986).
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Fig. 10. Karta över grundtopografin i Uppsala. Lägg märke till att 4- och 

5-meters kurvan skapar en mindre vik på Fyrisåns östra strand, strax 
nedströms Kvarnfallet. Efter Carlsson m.fl. 1991.

Förmodligen har Fyrisån sedan gammalt utgjort ägo
gräns för byarna kring ån. Hur ägostrukturerna såg ut 
är idag omöjligt att säga något om. Den framväxande 
staden utplånade alla spår och gränsen till landsbygden 
syns i kartmaterial som ett ingenmansland kring staden 
- stadens jordar. Sigurd Rahmqvist har visat att till 
Uppsalakungarnas gods i Gamla Uppsala har hört vid
sträckta utmarker, som nått ända ned till Fyrisån 
(Rahmqvist 1986:71). Spår av förhistorien finns dock 
inom stadsområdet, bl.a. i de många runstenarna och i 
nu försvunna gravhögar som anges har legat på åsen, se 
nedan.

Östra Aros runstenar
Redan tidigt har sannolikt en bro varit belägen där åsen 
och ån möts. Där avståndet över ån har varit minst har 
även fallet varit som störst. Förmodligen är det samma 
fall som idag benämns Kvarnfallet (fig. 10).

Det faktum att så många som ett trettiotal runstenar

är funna i Uppsala stad kan tydas som att platsen tidigt 
varit av central betydelse. Uppsala är det näst runstens- 
tätaste området i Sverige. Endast Sigtuna har haft fler 
runstenar. Så många som 18 fragment är funna i Dom
kyrkan. På östra sidan av ån är de flesta runstenar och 
runstensfragment påträffade inom eller i anslutning till 
Franciskanerklostret i kvarteret Torget. Enligt Helmer 
Gustavson som har studerat Uppsalas runstenar har 
sannolikt dessa runstenar använts som byggmaterial vid 
uppförandet av klostret. Dock finns det två stenar på 
östra sidan som möjligen ursprungligen kan ha stått i 
närheten av hamnen. Dessa stenar saknade spår av att 
ha använts sekundärt i någon byggnad och påträffades 
norr om Gamla Torget, vid schaktningsarbeten år 1940.

Vid utgrävningar av S:t Pers kyrkoruin påträffades 
även ett runbleck i anslutning till gravarna under koret. 
Runblecket är daterat till perioden slutet av 1000-talet 
eller 1100-talet (Gustavson 1986:25 och där anförd 
litteratur).

I en artikel om Uppsalas runstenar menar Helmer 
Gustavson att vissa av runstenarna sannolikt är flyttade 
till Aros. Han för också fram att de många runstenarna 
i Domkyrkan skulle kunna tyda på att de stormän som 
bodde kring Östra Aros och Gamla Uppsala ville mar
kera sin ställning och sin ätt genom att vara delaktig i 
Domkyrkobygget via ättens runstenar (Gustavson 
1986:33).

Lars Wilson har visat att det stora antalet runstenar 
inte i första hand skall tolkas som ditflyttade. Han me
nar istället att de är resta på platser med särskild digni
tet i bygden. Denna dignitet skulle i vissa fall kunna be
stå av att platsen varit tingsplats. Som exempel för han 
fram just Ulleråker härad, där Uppsala ligger. Wilson 
tar också upp runstenarnas koppling till kyrkplatser 
och gravfält i övrigt, samt diskuterar frågan huruvida 
man flyttade stenarna och använde dessa i kyrkorna 
som byggnadsmaterial (Wilson 1994:130).

Förhistoriska gravar
I kvarteret Sandbackens södra del har det tidigare legat 
en gravhög, den s.k. Konungshögen. Graven togs bort 
under 1800-talet och det är oklart om det var rester ef
ter ett gravfält eller en enstaka grav (Ersgård 1983). 
Några fynd från denna grav lär inte finnas. Även väster 
om ån finns åtminstone en grav belagd. Olof Rudbeck 
grävde på 1600-talet igenom en hög vid Slottsbacken. 
Högen innehöll brandlager och fynd av brända ben, pil
spetsar och krukskärvor. I en uppsats av Odencrants 
tolkas lämningarna som ett typiskt gårdsgravfält till 
den försvunna järnåldersgården Ovan berga (Oden
crants 1931). I anslutning till åsen är det rimligt att 
tänka sig att flera gravfält har varit belägna. Vid fran
ciskanerklostret är ett ristat gravklot påträffat, som har 
daterats till vendel- eller vikingatid (Gezelius 1986:210).
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Arkeologiska fynd
Vid arkeologiska undersökningar i staden har, vid ett 
flertal tillfällen, föremål påträffats med förhistoriskt ur
sprung. Exempel på detta är fynd av glaspärlor av för
historisk karaktär från olika delar av staden, bl.a. i 
kvarteren Rådhuset, Kransen och Bryggaren.

Spännen från vikingatid har hittats i kvarteret Do
men (fig. 11) och i materialet från kvarteret Pantern 
finns en dräktnål (muntlig uppgift Johan Anund). I 
kvarteret Näktergalen påträffades ett tidigmedeltida 
hängsmycke som troligen är tillverkat i Sigtuna (munt
lig uppgift Bent Syse). Andra föremål av förhistorisk 
karaktär är bl.a. en malsten som påträffades i en brunn 
vid Ärkebiskopshuset (Odencrants 1931).

Dendrokronologisk datering av ett antal virkes- 
prover bl.a. från kvarteren Domen och Bryggaren samt 
i Bangårdsgatan har visat att virket har fällts under 
1100-talet. I Bangårdsgatan har för övrigt tidigmedel
tida konstruktioner påträffats (muntlig uppgift Johan 
Anund).

Gamla Uppsala
Avståndet mellan Östra Aros och Gamla Uppsala är ca 
4,5 km. Gamla Uppsala är beläget på den höjdsträck
ning som bildar Uppsalaåsen (fig. 12). Trots att 
fornlämningsmiljön vid Gamla Uppsala länge har rönt 
stort intresse så är kunskapen om den förhistoriska be
byggelsen, och framför allt den tidigmedeltida, relativt 
liten.

Kunskapsläget för bebyggelsen i Gamla Uppsala har 
dock förbättrats under senare år (Ljungqvist 
1997:335ff och där anförd litteratur). En rad arkeolo
giska undersökningar har utförts inom och i anslutning 
till fornlämningsområdet. I samband med dessa har det

Fig. u. 
Spännet från 
Domen. Efter 
Syse 1987.

framkommit grophusbebyggelse både söder och norr 
om byläget. Ett av grophusen är daterat till 945-1030 
e.Kr. (Anund m.fl. 1997:108 och där anförd litteratur).

I Gamla Uppsala har det sannolikt funnits flera går
dar/bebyggelseenheter samtidigt, inom skilda ytor. I 
området finns indikationer på dels ett vardagligt hant
verk, dels ett mer specialiserat hantverk. I redeponerade 
lager har gjutformsfragment till en spännbuckla, rester 
efter pärltillverkning och bronsgjutning påträffats. 
Produktionsområdet har dock inte lokaliserats. Det är 
oklart hur bebyggelsen i Gamla Uppsala har varit struk
turerad, liksom hur långt upp i tid som bosättningen 
har funnits i området. I och med att Gamla Uppsala by 
var en av Upplands största byar under slutet av medelti
den, och har tillhört Uppsala öd, kan man med fog se 
ett slags kontinuitet. Denna kontinuitet har dock ifråga
satts och diskuterats (Anund & Göthberg 1997:107, se 
även Duczko i samma publikation).

Fig. 12. Flygfoto över 

fornlämningsområdet vid 
Gamla Uppsala. Foto från 
norr, Jan Norrman RAÄ.
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Från centralort till stad
Det tidigmedeltida Östra Aros har definierats och ka
rakteriserats på flera olika sätt. I litteraturen används 
begrepp som ”det preurbana skedet” och ”centralort”. 
Skedet som föregår staden har beskrivits som mark
nadsplats, hamn, omlastningsplats och handelsplats 
(Ferm 1986, Syse 1987, Elfwendahl 1993).

I en uppsats om det tidiga Uppsala använder histori
kern Olle Ferm samma begrepp som i projektet 
”Medeltidsstaden”. Utifrån dessa menar han att Östra 
Aros kan uppfattas som en centralort under 1100-talet. 
Senast vid mitten av 1100-talet bör tinget och markna
den ha flyttats från Gamla Uppsala till Östra Aros. Un
der 1160-talet blev orten också en kyrklig centralort. 
Då infördes prosterierna och Tiundalands prost fick sin 
hemvist i Östra Aros. Ytterligare en centralorts- 
indikation är att det i slutet av 1100-talet anlades ett 
mynthus här (Ferm 1986:67ff).

Ferm diskuterar också, utifrån skriftligt källmaterial 
och tidiga kyrkor, när Östra Aros kan ha blivit en tät
ort. Kyrkornas datering är problematisk men han me
nar att det har funnits tre kyrkor på platsen under slu
tet av 1100-talet; S:t Per, Trefaldighetskyrkan och Vår
frukyrkan (fig. 10). Dessutom indikerat ett brev från 
1231 att det då fanns en reglerad bebyggelse med tom
ter och gator/gränder kring Vårfrukyrkan (Ferm 
1986:71ff).

År 1247 grundades franciskanerklostret i Uppsala 
(Redin 1976:13). Tiggarmunkskonventen och städerna 
har varit intimt förknippade med varandra. Sambandet 
kan anses vara så klart att etableringen av tiggarkon- 
venten kan användas som urbaniseringskriterium, bl.a. 
beroende på att fattigdomsidealet förutsatte att mun
karna skulle leva på allmosor, vilket det fanns bäst för
utsättningar för i en urban miljö (Andrén 1985:58).

Kring sekelskiftet 1300 hade Uppsala juridisk status 
av stad och utgjorde en självständig kameral och admi
nistrativ enhet. Orten benämns som stad, civitas, första 
gången i ett brev från år 1296.1 ett brev från år 1302 
framgår det också att staden hade ett råd och två år se
nare omtalas även stadens sigill (Ferm 1986:56).

När Uppsaladelen av projektet Medeltidsstaden 
skrevs i mitten av 1970-talet framhölls att det egentli
gen inte fanns några entydiga resultat från arkeologiska 
undersökningar som kunde visa på en bebyggelse från 
tidig medeltid. Äldre undersökningar i kvarteren 
Studentholmen och Näktergalen har ansetts innehålla 
lämningar från tidig medeltid, men Redin ställde sig 
mycket tveksam till dateringsunderlagen. När rappor
ten skrevs var flera av undersökningarna i kvarteret 
Rådhuset genomförda i fält men materialet var inte be
arbetat. Redin ansåg att dessa undersökningar skulle 
kunna ge ett bättre underlag för dateringar av det 
äldsta Uppsala (Redin 1974:63).

I mitten av 1980-talet gjordes återigen en sammanställ
ning av de undersökningar som har daterats till tidig 
medeltid. Trots att det då hade genomförts ytterligare 
ett tiotal större arkeologiska undersökningar i staden, 
var det endast en av dessa, kvarteret Domen, som 
kunde dateras till tiden före det stora stadsbyggnads- 
skedet; slutet av 1200-talet och början av 1300-talet 
(Sy se 1987:310ff).

Fram till i dag är det egentligen endast ytterligare 
två undersökningar som har visat sig innehålla spår 
från tidig medeltid, kvarteret Disa på västra åstranden 
och kvarteret Bryggaren vid den östra åstranden. I 
kvarteret Disa undersöktes lämningar år 1993. De 
äldsta bebyggelselämningarna har daterats till perioden 
andra hälften av 1100-talet (Anund m.fl. 2000). I kvar
teret Bryggaren fanns ett svårtolkat äldsta skede som i 
rapporten daterats till slutet av 1100-talet fram till slu
tet av nästa århundrade, då den första tydliga bebyggel
sen etablerades inom undersökningsområdet (Carlsson 
m.fl. 1991). Tidigmedeltida lämningar har även påträf
fats vid undersökningar i Bangårdsgatan (muntlig upp
gift Johan Anund).

Sammanfattningsvis pekar de arkeologiska resulta
ten på att den äldsta bebyggelsen i Uppsala etablerades 
inom ett begränsat område, på ömse sidor om ån, un
der andra halvan av 1100-talet. Resultaten från mer
parten av de arkeologiska undersökningar som genom
förts i staden har dock visat på en bebyggelseetablering 
tidigast under 1200-talet och kanske framför allt tiden 
kring sekelskiftet 1300 (Elfwendahl 1995, Anund 
1997:407).

Kyrkor och kloster

I det medeltida Uppsala fanns det, förutom Domkyr
kan, ytterligare tre kyrkor, ett helgeandshus samt ett 
antal kapell. De flesta kyrkorna omnämns i det skrift
liga källmaterialet först under slutet av 1200-talet eller 
början av 1300-talet. Ett undantag utgör Vårfrukyrkan 
som omnämns redan år 1221. Denna kyrka har satts 
samman med prosteriet som förlädes till Östra Aros un
der 1160-talet. Arkeologiska undersökningar vid Trefal
dighetskyrkan och S:t Per har visat att det finns äldre 
gravar som har tillhört äldre kyrkor. Det har också an
setts, på grundval av kyrkornas skyddshelgon och 
godsinnehav, att flera av kyrkorna har funnits redan i 
slutet av 1100-talet, eller åtminstone i början av 1200- 
talet.

När ärkesätet flyttade till Uppsala i slutet av 1200- 
talet fick kyrkan ett stort område västan ån med Dom
berget i centrum. En intensiv byggnadsverksamhet på
börjades och Domkyrkans kor färdigställdes runt år 
1300 (Ferm 1986:47ff).

Vid Domkyrkan låg också Trefaldighetskyrkan och 
S:t Eriks kapell. Öster om ån fanns S:t Per och Vårfru
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kyrkan. Dessa båda kyrkor finns inte bevarade idag, 
men genom undersökningar är båda lokaliserade (Ferm 
1986:71,164, Bonnier 1987: 29, 244).

Under 1230-talet började franciskanerorden etablera 
sig i Skandinavien. Konventet i Östra Aros uppges ha 
grundats år 1247. Klostret uppfördes på östra sidan om 
ån. Stora delar av klostret har undersökts och resulta
ten visar att kyrkan och byggnaderna har uppförts i slu
tet av 1200-talet. Kyrkan var från början planerad med 
ett treskeppigt långhus men uppfördes istället som en 
tvåskeppig kyrka med sakristia. Möjligen visar detta att 
byggnadsverksamheten kom i gång under mitten av 
1200-talet men att intentionerna ändrades efter hand 
(Gezelius 1986:194).

Kungen och Östra Aros
Under yngre järnålder och den tidigaste medeltiden var 
Gamla Uppsala bygdens centralort. Här firade svearna 
sitt huvudblot, höll ting och marknad. Under perioder 
hade också sveakungen sitt huvudsäte här.

Första gången kungsgården i Uppsala nämns i det 
skriftliga källmaterialet är år 1338. Den kallas då för 
Island och kan lokaliseras till östra sidan av ån, i den 
medeltida stadens södra delar. Kungsgården är indirekt 
belagd långt tidigare. En annalnotis uppger att kung 
Erik Eriksson ”läspe och halte” gifte sig på Förisäng år 
1243 (Ferm 1986:73).

Ett annat skriftlig belägg för tidigt kungligt infly
tande i Östra Aros är från år 1231. Då donerade Knut 
Långe en stor tomt som omgav Vårfrukyrkan, till 
samma kyrka. Sannolikt har marken som kyrkan upp
förts på donerats av någon tidigare kung. Även de för 
kvarn drift och fiske betydelsefulla forsarna i Fyrisån 
har tidigt varit i kunglig ägo (Ferm 1986:73ff).

När prosteriorganisationen infördes i Uppland på 
1160-talet blev Aros säte för prosten i Tiundaland. I 
samband med detta uppfördes prostens kyrka, Vårfru
kyrkan, troligen på kunglig mark. Erik Jedvardsson är 
den kung som då kan ha donerat marken. Erik blev ti
digt föremål för helgondyrkan, något som förmodligen 
även hade ett stort politiskt värde. Helgonkulten kring 
Erik gav legitimitet åt den erikska ätten gentemot rivali
serande ätter. Eriks son Knut Eriksson satsade medvetet 
på att befrämja Östra Aros utveckling. Han anlade ett 
mynthus i Östra Aros i slutet av 1100-talet, Sveriges 
enda vid denna tid (Ferm 1986:75).

Den medeltida stadsplanen
Stadens äldre gatunät har varit föremål för ett stort in
tresse. På 1950-talet gjordes rekonstruktioner av gatu
nätet (bl.a. Ljung 1954:karta 3) och tidigt påtalades 
den s.k. regleringsplanens betydelse för att utläsa det

medeltida gatunätet. Regieringsplanen är från år 1643 
(fig. 13).

På senare år har dock denna kartas betydelse nyan
serats något. Den senaste publikationen som djuplodat 
tar upp gatunät och tomtmark är ”Uppsalas gatu
namn” (Wahlberg 1994). Här poängteras att regierings
planen utvisar rådande förhållanden före 1600-talet.

I detta kapitel kommer inte Uppsalas bevarade äldre 
kartor närmare att presenteras, utan vi hänvisar till re
dan förda diskussioner (Gustafsson m.fl. 1986, Anund 
1992, Wahlberg 1994). Här kan bara kort framhållas 
att källäget för de västra och östra delarna av staden är 
helt olika vad gäller arkeologiskt belagda gator/gränder. 
Detsamma gäller för möjligheterna att utnyttja äldre 
kartmaterial.

Johan Anund har uppmärksammat två kartor som 
presenterades av Olof Rudbeck i den Atlas som kom
pletterar hans Atlantica. Dessa uppges vara över det 
medeltida gatunätet och ger en delvis annorlunda bild 
av staden än den regleringsplanen visar (Anund 
1992:40).

Fortsättningsvis används benämningen gata i bety
delsen huvudled. Gränd används för de tvärgator som 
är förbindelseleder mellan gatorna. Passager inom tom
ter utgör ytterligare kommunikationsstråk men dessa är 
inte främst offentliga.

Det är framförallt tre viktiga faktorer som är väsent
liga att påpeka när det gäller den medeltida stadsplanen 
i Östra Aros. Faktorerna är både topografiska och syn
liga i det äldre kartmaterialet. Den första är den redan 
omtalade lands- och riksvägen över ån vid Kvarnfallet. 
Med stor sannolikhet har det även funnits allmännings
gator på ömse sidor om Fyrisån. Dessa är dock inte på
träffade arkeologiskt. På östra sidan av ån löpte flera 
gränder vinkelrätt mot ån och allmänningsgatan, vilket 
gör tomtfigurerna långsmala, åtminstone kring Gamla 
torget. Det fanns sannolikt även s.k. vattugränder från 
allmänningsgatan ned mot ån. Den tredje viktiga fak
torn i stadsplanen utgörs av den vik eller lagunbildning 
som fanns vid platsen för nuvarande Stora Torget. Vid 
undersökningar i kvarteret Kransen visade det sig att 
bottentopografin sluttade på ett sådant sätt att nivåerna 
runt 5,00 m.ö.h. bildade en halvcirkelformad vik som 
dock sannolikt snabbt fylldes igen. Redan vid 1200- 
talets slut var viken uppgrundad och under följande år
hundraden förändrades strandlinjerna snabbt och Fyris
åns bredd var sannolikt vid 1500-talet i stort som den 
ter sig idag (Gustafsson 1986:103ff samt fig. 24 och 
28).

På västra sidan av ån utvisar regleringskartan att 
kvarteren varit större och mer regelbundna. Här har 
inte de karakteristiska långsmala kvarteren från östra 
sidan alls kunnat urskiljas i befintligt kartmaterial. En 
annorlunda tomtstruktur kan mycket väl ha funnits un
der medeltiden i stadens västra delar, något som också
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har uppmärksammats under senare år (Anund 1992, 
1996).

De arkeologiskt belagda tomternas storlek och form 
varierade genom medeltiden men även under samma 
tidpunkt. Exempel från Norge visar att variationen var 
stor; i Bergen var tomtens bredd mellan ca 4,2-18 me
ter, i Trondheim har tomterna varierat mellan 6-16 me
ter (Wienberg 1989:12). Tidigmedeltida exempel finns 
bl.a. från Sigtuna och Ribe. Här är tomterna långsmala 
och utlagda med kortsidan till ett vattendrag eller en

allmänningsgata löpande längs vattnet. I Uppsala har 
fortfarande få undersökningar varit stora nog att täcka 
in flera tomter. I kvarteret Bryggaren är flera medeltida 
tomter berörda, och här har Elfwendahl diskuterat 
tomtstrukturen och tomtgränsernas fysiska uttryck. 
Tomterna var här mellan 7—9 meter breda och hypote
tiskt ca 30-40 meter långa med kortsida mot Fyrisån. 
Den undersökta ytan är dock för liten för att man mer 
säkert kan fastställa formen på tomterna (Carlsson 
m.fl. 1991:333). Även i kvarteret Trädgården har delar
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av tomter undersökts och tomtstrukturen diskuterats 
(Anund m.fl. 1996:53ff). Här kan man urskilja en an
nan, mer oregelbunden struktur.

För att förstå den tidigmedeltida gatubilden är det 
även väsentligt att diskutera var den äldsta bron över 
Fyrisån har legat. Det äldsta belägget för en bro är från 
år 1286. Vilken bro som avses har varit föremål för 
många diskussioner. De flesta har varit enade om att 
det sannolikt är Dombron som har varit den äldsta 
bron (fig. 2). Dombron är åtminstone belagd tillbaka 
till år 1339 då den var tornförsedd (DMS 1984:253). 
Nils Sundqvist skall dock ha velat se nuvarande S:t 
Olofs bron som den äldsta och en föregångare till Dom
bron (Wahlberg 1994:51).

Gatunätets datering har egentligen inte diskuterats 
närmare. Vad man har påtalat är att det vid tiden för 
Knut Långe förmodligen fanns ett utvecklat gatunät 
kring Vårfrukyrkan. Därmed tänker man sig ett etable
rat gatunät under 1200-talet i stadens centrala delar 
kring Fyrisån. Gustafsson anser att ”några egentliga ga
tor har inte kunnat beläggas från det allra äldsta skedet 
utan uppträder först under 1200-talet” (Gustafsson 
1986:106). Ett undantag framhålls för en gatusträck- 
ning dokumenterad i kvarteret Rådhuset 1963. Denna 
gata anses dock vara det enda exemplet på en äldre för
ändring av gatusystemet, och tolkas som tillfällig. Un
der senmedeltid tas mark i anspråk som ligger i stadens 
randområden, gator förlängs och nya tomter läggs ut.

Gamla torget var i Uppsala rådhustorg mellan åren 
1580-1702 (Wahlberg 1994:65). Det är sannolikt inte 
stadens äldsta torg. I ett brev från år 1383 skriver kung 
Albrekt att borgmästare och råd måtte bygga sig ett 
nytt torg i Uppsala. Var det äldsta torget har legat är 
inte klart. En mängd olika förslag har diskuterats. En 
trolig belägenhet har förts fram av Lars Ersgård, som 
antar att det har legat vid Vårfrugatans breddning rakt 
söder om nuvarande Stora torget (Wahlberg 1994:43 
och där anförd litteratur).

Det arkeologiska materialets 
berättelse om Östra Aros
I den följande diskussionen kring den äldsta urbanise
ringen i Uppsala används framförallt material från un
dersökningarna i kvarteren Rådhuset och Domen. Vi 
har valt att följa utvecklingen och de förändringar som 
sker när centralorten Östra Aros blir Uppsala stad. Uti
från vissa faktorer i det rapporterade materialet, kom
mer vi att fokusera studien på att identifiera bryt
punkter i de äldsta skedena i urbaniseringen.

I kvarteret Rådhuset är det tre större avrapporterade 
undersökningar som huvudsakligen används i analysen. 
Aven material från obearbetade undersökningar har ut

nyttjats, framförallt en undersökning i kvarterets norra 
hörn, som genomfördes 1975. Ett par äldre undersök
ningar i kvarteret, utförda av Upplandsmuseet, har 
också i viss mån beaktats. I kvarteret Domen är det 
framförallt undersökningen från 1981 som har utnytt
jats i diskussionerna kring förändringsskeden i den 
äldsta urbaniseringen.

Vid Fyrisån
Det arkeologiska innehållet i undersökningarna från de 
båda kvarteren företer både stora likheter men även 
olikheter. Framförallt skiljer sig de arkeologiska under
sökningarna informationsmässigt ifrån varandra. Detta 
beror på att en successiv förändring och förbättring av 
dokumentationsmetoderna skedde från den först ge
nomförda till den sist utförda undersökningen. Det är 
också en följd av att man schaktade sig ned till skilda 
nivåer och grävde bottenlagren i olika hög grad.

I det följande har vi valt de arkeologiska material 
som teoretiskt sett kan användas för att belysa föränd
ringsskeden: fynd, konstruktioner, tomt- och gatunät 
samt i viss mån stratigrafi. Analysen inleds med en 
källkritisk diskussion om dateringarna av de skilda 
bebyggelsenivåerna eller faserna, därefter presenteras 
undersökningarna utifrån tolkningsbilder. Här görs en 
jämförande studie mellan de skilda undersökningarna i 
syfte att fånga förändringsskeden och fastställa hur 
dessa är synliga i det arkeologiska materialet.

Tolkningsbilder
Ett sätt att åskådliggöra den tolkade bebyggelseutveck
lingen, som vi här har valt, är att för varje undersök
ning upprätta s.k. ”land use diagram”, här kallade tolk
ningsbilder. De bygger på en metod där de stratigrafiska 
enheterna förs samman i grupper, som tolkas till funk
tion och fastillhörighet (Shepherd 1993, Beronius 
Jörpeland & Lindh 1996). På detta sätt kan man föra 
samman och jämföra flera undersökningar samt upp
rätta tolkningsbilder för större områden med större 
tidsintervall. De diagram som är upprättade utifrån det 
framtagna materialet i kvarteren Rådhuset och Domen 
är inte ”land use diagram” i ordets rätta bemärkelse, ef
tersom man från början inte har grävt kontextuellt, se 
vidare kapitlet Rapportmetod.

I tolkningsbilderna har tomterna lagts in, eftersom 
tomtstrukturen i viss mån är synlig i bilderna. Den defi
nieras som en fast struktur där bebyggelsen i stort ligger 
på samma plats genom de skilda faserna och där grän
ser ligger på samma plats över en längre tid. En tomt
gräns kan karakteriseras utifrån flera skilda element 
som tillsammans bildar en gräns (Wienberg 1989:13 
och där anförd litteratur). I detta sammanhang har ga
tor och gränder uppmärksammats som en trolig tomt
gräns, liksom även skillnader i lagerbild, diken, rännor,
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vägglinjer, staket och gärdsgårdar. Det är självklart att 
arkeologiskt belagda gränser inte behöver betyda att 
det är fråga om tomtgränser i juridisk mening, utan det 
kan lika gärna gälla skilda funktionella indelningar 
inom en och samma tomt.

Tolkningsbilderna är uppställda på samma sätt, med 
det äldsta skedet, bebyggelsenivå 1 eller fas 1 i botten. 
Detta kan vara förvirrande om man samtidigt läser rap
porterna för respektive undersökning. I de äldre under
sökningarna varierar presentationssättet för bebyggelse
utvecklingen. Detta beror på att graden av tolkning av 
bebyggelsefaserna var olika genomförd. I undersök
ningen från Domen har en arkeologisk analys och tolk
ning utförts i rapportarbetet. Här kallas de upprättade 
bebyggelseskedena för faser. I materialet från kvarteret 
Rådhuset har inte någon tolkning av faserna kunnat ge
nomföras varför bebyggelsen presenteras i bebyggelse
nivåer. För att ytterligare komplicera saken presenteras 
de skilda undersökningarna ”uppifrån och ned” i två 
fall, och ”nedifrån och upp” i ett fall. I tolkningsbilder
na presenteras dock undersökningarna på samma sätt, 
nedifrån och upp (d.v.s. från äldsta till yngsta nivån). 
Nedan följer en presentation av varje enskild undersök
ning utifrån den upprättade tolkningsbilden.

Dateringar
Dateringarna av de skilda bebyggelsenivåer och faser 
som presenterats i tolkningsbilderna och rapporterna, 
grundar sig delvis på olika underlag. Främst gäller det 
materialen från kvarteret Rådhuset där dateringarna 
varit särskilt problematiska, eftersom fynden inte är till
varatagna stratigrafiskt och dendrodateringar saknas. 
Kvarteret Domen, som till viss del har dendrodaterade 
faser, har använts som referens för dateringarna i kvar
teret Rådhuset. Även om man inte kan förvänta sig en 
likadan utveckling på ömse sidor om ån kan en grov 
skiktning av tidsperioderna överensstämma. I viss mån 
stödjer dateringarna i de skilda schakten varandra. Det 
skall dock poängteras att dateringarna av de enskilda 
undersökningarna har genomförts i grova drag var för 
sig, i respektive rapportanalysskede. Därefter har jäm
förelser visat att det finns gemensamma drag för de en
skilda bebyggelsenivåernas eller fasernas datering. Ex
empelvis uppträder tegelflis i mindre mängder i mitten/ 
slutet av 1200-talet men ökar i mängd mellan åren 
1300-1350. Enskilda fynd, bl.a. mynt från 1974 års un
dersökning, spännen, runben och kammar, har daterat 
de äldre skedena. Men även keramik, huvudsakligen av 
inhemsk förhistorisk typ s.k. A-gods, ligger i de äldsta 
lagren utan någon större inblandning av yngre keramik
typer. Även keramik av typen s.k. protostengods och 
Paffrathliknande gods kan dateras till 1100-talet. Det 
bör dock poängteras att keramikmaterialet i de äldsta 
nivåerna är ytterst litet. De yngsta bebyggelsenivåerna 
har daterats utifrån relationen mellan nästan stengods -

helt sintrat stengods, och övriga keramikdateringar till
handahållna av keramikanalyserna.

Konstruktionerna har i viss mån utnyttjats i date- 
ringshänseende. Byggnader med centralt placerade ned
grävda öppna härdar, förekommer endast i de två äld
sta bebyggelseskedena. Även friliggande härdar, samt 
åtminstone ett säkerställt grophus, har tagits som 
tecken på en ålderdomlig byggnadstradition i de äldsta 
bebyggelseskedena.

I kvarteret Domen finns möjligen spår efter ett hus 
med flätverksväggar och lergolv (jfr Sigtuna).

Det faktum att en fas, eller en bebyggelsenivå, statis
tiskt sett varar mellan 30-50 år i Uppsala (Beronius 
Jörpeland 1992), har varit vägledande för att ”få plats” 
med samtliga bebyggelsenivåer före senmedeltiden d.v.s. 
skiftet 1300-talets andra hälft - 1400-talets mitt. Faser
nas metriska gränser har valts för att poängtera att inte 
någon fas har kunnat dateras mer exakt. Fasernas längd 
i tid har med stor säkerhet varierat men det har inte 
kunnat fastställas i materialet.

I samband med rapportarbetet analyserades nio re
prover. Proverna analyserades vid Svedberg Laborato
riet i Uppsala (bilaga 3). Syftet med analyserna var att 
datera de äldsta lagren i de båda kvarteren. I tre av pro
verna var materialet tagel och nöthår, de övriga sex ut
gjordes av djurben.

Från undersökningen i kvarteret Domen analysera
des sex prover, eftersom det här fanns ett dendrokrono- 
logiskt material att jämföra med. Tre prover var från de 
lägsta nivåerna och tre prover togs från de yngre lag
ren.

Resultaten från de äldsta lagren visar en sinsemellan 
god överensstämmelse. De har dateringar från 1000- 
1100-tal upp i 1200-talets början (fig. 14) (Ua-15431, 
Ua-15432, Ua-15433).

Ett av provresultaten från kvarteret Rådhuset visade 
en samstämmig datering med de äldsta från kvarteret

Ua-15657 1170±65BP

Ua-15655 1005±60BP

Ua-15433 990±80BP

Ua-15432 945±65BP

Ua-15431 935±65BP

Ua-15656 905±65BP

Ua-15563 780±70BP

Ua-15562 670±70BP

Ua-15561 350±60BP

BC/AD 500AD 1000AD 1500AD 2000

Kalenderår

Fig. 14. Diagram över samtliga analyserade HC prover från kvarteren 
Domen och Rådhuset.
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Domen (Ua-15656). De övriga två proverna från kvar
teret Rådhuset visade sig vara äldre. Den äldsta date
ringen härrör från ett prov från den äldsta av de två tol
kade 1100-tals bebyggelsenivåerna i undersökningen 
från år 1976. Provet har daterats till vikingatiden, 700- 
1000-tal (Ua-15657). Även från undersökningen år 
1972 har det analyserade provet en något äldre tids- 
spann. Här visar resultaten en datering till 900-1200- 
tal (Ua-15655). Provet är taget i en ruta intill det äldsta 
grophuset.

I kvarteret Domen analyserades ett stort antal 
dendroprover. De har kunnat utnyttjas främst för att 
datera faserna III till VI.

Resultaten från undersökningarna
I det följande presenteras och kommenteras tolknings- 
bilderna från respektive undersökning (se vidare kapit
let Avrapportering av de arkeologiska undersökning
arna).

Kvarteret Domen 1981
Etableringsskedet, daterat till 1100-talets andra hälft, 
utgörs av gropar, stolphål och rännor samt eventuellt 
spår av ett flätverkshus med lergolv (fig. 15). Fas II har 
sannolikt ungefär samma typ av lämningar, men här 
uppträder även syllstenshus med rester av bevarade 
träsyllar. Härdar saknas helt i de äldsta skedena, vilket 
delvis kan bero på att det endast är vägglinjer från flera 
hus som påträffats i schaktet, större delen av husen lig
ger utanför.

I fas III, som daterats till 1200-talets andra kvartal 
är en ekonomibyggnad uppförd tvärs över de äldre 
rännorna. I längan finns minst tre rum varav ett fun
gerat som fähus. Bebyggelsen är relativt gles. Husens 
orientering formas under fas II men fortfarande saknas 
en tomtstruktur som ligger fast.

Redan under fas IV ligger bebyggelsen rumsligt sett 
så att tomterna kan vara etablerade även om tomt
gränser inte är fysiskt uttryckta. Södra hörnet på schak

tet saknar bebyggelse fram till fas 
VII då den undersökta ytan blir 
fullt utbyggd.

En förtätning sker under fas VI, 
daterad till 1200-talets sista kvar
tal. En gränd läggs ut längs östra 
tomten. Den finns kvar ända upp i 
den yngsta fasen då ett trapphus- 
fundament överlagrar gränden. 
Under fas VI etablerar sig smeder 
längs gränden. Två smedjor över
lagrar varandra på den nordöstra 
tomten. Det finns ytterligare en 
smedja sydväst om gränden, som 
även den innehåller minst två faser. 
Från och med fas VII finns en gata 
i schaktets norra hörn. Faserna VI 
och VII har daterats till slutet på 
1200-talet respektive 1300-talets 
början.

De yngsta faserna har varit 
svåra att datera. Fas VIII har sten- 
lagda gårdsplaner inom den västra 
tomten. Från detta skede är även

Fig. 15. Tolkningsbild av be
byggelsestrukturen i kvarteret 
Domen, undersökt år 1981. För 
symbolförteckning, se s. 20. Teck
ning: Franciska Sieurin-Lönnqvist.
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en brunn undersökt. Under 1300-talets andra hälft upp
hör lagerbildningen. Den yngsta fasen utgörs av tre 
kraftiga stenfundament med underliggande rustbäddar. 
Dendrodatering av en av rustbäddarna har visat att vir
ket fälldes vintern 1506-1507. Dessa rustbäddar har 
varit nedgrävda vilket medförde att de har bevarats 
medan lämningar av själva byggnaderna saknas. 
Keramikanalysen visar bland annat att det finns få 
skärvor från 1400-talet, vilket kan styrka tidigare fram
förda teorier om att tomten har legat öde under detta 
sekel (Ersgård & Syse 1983).

Tre brandhorisonter har varit synliga i lagerbilden. 
En brand avslutar fas IV, fas V och även delvis fas VIII. 
Dessa bränder kan eventuellt sättas i samband med 
stora stadsbränder. Åtminstone den första brandhori
sonten sammanfaller väl i tid med en stadsbrand som 
ägde rum år 1269 (DMS 1984:251).

Kvarteret Rådhuset 1976
Etableringsskedet har daterats till 1100-talets andra 
hälft men föregås av ett vikingatida skede (fig. 16). I

undersökningen finns två bebyggelsenivåer före år 
1200. Den äldsta nivån utgörs av en byggnad med cen
tralt placerad härd. I profilerna syns nedgrävningar som 
möjligen kan vara diken och rännor. Dessa lämningar 
är belägna under ett halvmeter tjockt gödselbemängt la
ger, och har en vikingatida datering (Ua-15657). I nästa 
bebyggelsenivå finns friliggande härdar med en intillig
gande slagghög dokumenterade. Här finns också några 
mindre knuttimrade byggnader.

/ skede IV, 1200-talets andra kvartal, etableras en 
gränd som delar ytan i två tomter. Ett fähus är beläget 
längs med gränden. Bebyggelsen är fortfarande gles och 
spridd över ytan och har inte funnit en fast rumslig pla
cering.

Först i skede VI, 1200-talets sista kvartal, äger en 
förtätning rum. Förtätningen föregås av ett markplane
ringsskede då ett tjockt träflislager läggs ut över hela 
området. Träflislagret täcker den tidigare gränden. Det 
är dock först i bebyggelsenivå VII som ytan är fullt ut
byggd och en tvärgränd etableras. Den delar den södra 
tomten i två delar. Det är även först här som en ordnad

Symbolförteckning

skiftesverk

knuttimrat

grophus

brunn

fundament/
stolpkonstruktion

stenfundament

träkonstruktion

ränna

stenläggning/
gårdsplan

träbro/passage

staket

flätverksstaket

runsten

övriga anläggningar |a26|

Fig. 16. Tolkningsbild av bebyggelse
strukturen i kvarteret Rådhuset, un
dersökt år 1976. Teckning: Franciska 

Sieurin-Lönnqvist.
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struktur kan iakttas. I den näst yngsta bebyggelsenivån 
finns flera ässjor. I den yngsta bebyggelsenivån, prelimi
närt daterad till 1400-talet, är bebyggelsen inte fullt så 
tät.

Brandhorisonter som täcker en större yta är inte do
kumenterade. Enstaka konstruktioner är dock brand- 
skadade men påvisar inte att några större områden har 
varit utsatta för brand.

Kvarteret Rådhuset 1974
Etableringsskedet, här daterat till 1100-talets andra 
hälft, innehåller en gata (fig. 17). Gatan har en grusbe
läggning samt en intilliggande ränna. Lämningarna i 
övrigt består av en rad gropar, stolphål, rännor samt en 
större, delvis undersökt rektangulär grop. Profilen av 
denna grop gör det möjligt att tolka den som ett grop
hus. I bebyggelsenivå II finns de första bevarade trähu
sen. En byggnad mitt i schaktet är uppförd i skiftes- 
verksteknik med centralt placerad härd. På samma plats 
återfinns byggnader genom hela den undersökta perio
den.

I skede III, 1200-talets andra kvartal, finns en stor 
stenläggning som täcker stora delar av norra schaktet. 
Denna stenläggning, vars funktion är oklar, saknar in
tilliggande bebyggelse. Redan i nästa bebyggelsenivå,
IV, är gatan stenlagd med ett intilliggande staket av 
pålar. En öppen yta och en stenlagd passage delar in 
området i en tydligare tomtstruktur. En gärdsgård är 
uppsatt vid passagen. I denna bebyggelsenivå täcks ytan 
av ett tjockt träflislager som läggs över både gatan, 
passagen och tomtgränsen. Lagret är som tjockast mot 
sydöst.

Från och med skede V, 1200-talets sista kvartal, för
tätas bebyggelsen. Fortfarande ligger gatan, passagen 
samt tomtgränser på samma plats som tidigare. Från 
och med fas VI finns en brunn.

I den yngsta dokumenterade nivån finns en byggnad 
som endast är delvis undersökt. Byggnaden var knut- 
timrad med en mindre tillbyggnad i skiftesverksteknik. 
Ett ovanligt fyndmaterial (se nedan) gör att byggnadens 
funktion inte har tolkats som ett vanligt bostadshus el
ler ekonomibyggnad.

MARKPLANERING

A9/52'

1300
MARKPLANERING

A55 o. A9/52a

J___ I

MARKPLANERING

ÖPPEN YTA 
(TRÄFLIS) ÖPPEN YTA

-1250
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.I____I

-1200

I A47

Fig. 17. Tolkningsbild av be
byggelsestrukturen i kvarteret 
Rådhuset, undersökt år 1974. 

Teckning: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist.

II. Vad var Östra Aros? 21



Bränder är inte belagda som heltäckande brandlager, 
däremot har byggnaderna i viss mån varit utsatta för 
brand. Detta gäller främst i bebyggelsenivå VII, 1300- 
talets första hälft.

Kvarteret Rådhuset 1972
Den äldsta bebyggelsen, från 1100-talet, utgörs av ett 
gropbus (fig. 18). En friliggande härd kan eventuellt fö
ras till den äldsta bebyggelsenivån. I bebyggelsenivå II 
fanns en tomtgräns i form av ett staket av pålar. Sta
ketet delade undersökningsytan i två tomter som ver
kade bestå under hela den undersökta perioden, även 
om inte några fler fysiska tomtmarkeringar fanns beva
rade. I denna bebyggelsenivå finns en byggnad i södra 
tomten med centralt placerad härd. Byggnaden har två 
rum eller möjligen en brolagd svale intill. På denna 
plats ligger därefter en byggnad genom hela den under
sökta perioden utom i den yngsta bebyggelsenivån.

I skede II, 1200-talets andra kvartal, läggs en gränd 
ut. Intill gränden ligger en byggnad med okänd funk
tion. Denna plats upptas av byggnader genom hela den 
undersökta perioden. Bebyggelsen är relativt gles.

Först i skede VI, 1200-talets sista kvartal, förtätas

bebyggelsen kraftigt. Framförallt i tomt 2 ligger hus tätt 
längs med tomtgränsen, åtminstone en av byggnaderna 
har två rum. Gränden är belägen längs med schaktets 
nordvästra kant och syns bara i bebyggelsenivå III och 
VII, men en broläggning är även belagd i bebyggelse
nivå IV.

Spår efter bränder har dokumenterats på enskilda 
konstruktioner, men något heltäckande brandlager har 
inte dokumenterats vid undersökningen.

Bebyggelse, gränder och tomter
Bebyggelse- och tomtstrukturen har varit det som tydli
gast har kunnat synliggöra förändringsskedena i de un
dersökta materialen.

1100-talets andra hälft. I etableringsskedet finns en 
gata som ger belägg för en tidig reglering (fig. 19). Ga
tan delar nuvarande kvarteret Rådhuset i två delar. I 
kvarterets södra delar har gatan varit kantad av stora 
stenar. Som redan nämnts har byggnaderna i detta 
skede centralt placerade och nedgrävda härdar av för
historisk karaktär. Det är dock endast i anslutning till 
gatan som bebyggelsen uppvisar en reglering. Tomt
gränser och byggnaders belägenhet ligger i stort fast ge-

Fig. 18. Tolkningsbild av bebyggelse
strukturen i kvarteret Rådhuset, undersökt 

år 1972. För symbolförteckning, se s. 20. 
Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist
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nom hela den undersökta perioden i kvarteret Rådhuset 
1974.1 övriga undersökningar saknas en fast bebyggel
sereglering i det äldsta skedet. Det är först från 1200- 
talets andra kvartal som övriga undersökningar uppvi
sar samma bild som i undersökningen från år 1974.

1200-talets andra kvartal. Under detta skede läggs 
nya gränder ut i kvarteret Rådhuset som påträffades 
både vid 1972 och 1976 års undersökningar. Bebyggel
sen i 1972 års schakt visar från denna period en rums
ligt fast bebyggelsestruktur. Bebyggelsen är dock gles 
och ligger tämligen spridd inom de undersökta ytorna. I 
undersökningen från 1974 har en stor stenläggning do
kumenterats, stenläggningens tolkning är oklar och lik
som relationen med övriga delar av de undersökta 
ytorna.

I kvarteret Domen påträffades ett fähus som var en 
del av en lång ekonomibyggnad med flera rum. Även i 
kvarteret Rådhuset 1976 finns ett fähus dokumenterat 
från denna tidsperiod. Det är först när ekonomibyggna

den i kvarteret Domen upphör att brukas som en om
strukturering av bebyggelsen sker och en fastare bebygg
elsestruktur kan skönjas. I dessa äldre skeden kan man 
ana att bebyggelsen i kvarteret var orienterad mot ån.

1200-talets sista kvartal. Det är under detta skede 
som en andra förtätning i de undersökta ytorna kan på
visas. Det framgår tydligt i tolkningsbilderna. Man kan 
också se att förtätningen sker i två faser; det är först i 
1300-talets första hälft som ytorna är fullt utbyggda. 
Det är också här som en gränd läggs ut i kvarteret Råd
husets södra del, synlig i 1976 års undersökning. Där
med omstruktureras bebyggelsen i kvarterets södra del 
och det är först nu som alla undersökningarna i kvarte
ret Rådhuset har en fast bebyggelsestruktur. Även i 
kvarteret Domen är en gata och en tvärgränd belagd 
från detta skede, det är också tydligt att bebyggelsen nu 
vänder sig mot gatan och gränden, i stället för mot ån.

Konstruktionstekniken i byggnaderna kan inte ut
nyttjas för någon påvisbar kronologisk förändring i det

30 Meter Fig. 19. Karta över kvarteret 

Rådhuset med de äldre grän
derna (skrafferade) och tomt

gränserna inlagda. Skala 1:100.
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undersökta materialet. Däremot förekommer det öppna 
centralt placerade härdar i byggnaderna främst i de 
äldsta bebyggelsenivåerna. Knuttimrade byggnader fö
rekommer parallellt med skiftesverks- och resvirkes- 
konstruktioner. Trots detta finns det några skillnader 
som är värda att lyfta fram.

I undersökningen från 1976 är det tydligt att husen 
söder om gränden huvudsakligen är knuttimrade (fig.
20) . I tomten norr om gränden, är skiftesverksteknik 
förhärskande. Härdar är dokumenterade i flertalet bygg
nader. Även friliggande härdar utan koppling till synliga 
väggkonstruktioner finns både i äldre och yngre faser.

Av de byggnader som har varit möjliga att bestäm
ma konstruktionstekniken på, har flertalet varit skiftes- Fig. 22. Diken och gropar som syntes mot bottenleran, kvarteret Rådhu-
verkshus. Även knuttimrade byggnader förekommer på set 1974. Foto RAÄ 71:2, Jan-Helmer Gustafsson,
flera nivåer men främst i den yngsta 
fasen i 1974 års undersökning.

Tomtgränser är via gatorna och 
gränderna påvisbara i samtliga under
sökningar i kvarteret Rådhuset (fig.
21) . I kvarteret Rådhuset har 
tomtstrukturer belagts i nordost-syd
västlig riktning genom hela kvarteret.
Den äldsta gatan delar kvarteret i två 
delar. Vid ett senare tillfälle läggs yt
terligare två gränder ut, vilket gör att 
området delas in i ytterligare mindre 
block. Den äldsta gatan har nu sanno
likt förlorat sin funktion som huvud
led och blivit en av flera gränder ner 
mot ån. Utöver dessa gränser, som har 
varit synliga både i och med närvaron 
av gränder men även i form av staket 
och hägnader, har ytterligare en pas
sage konstaterats i undersökningen 
från 1974. Denna passage är dock inte 
genomgående, det är tveksamt om det 
är en tomtgräns eller endast en passa
ge inom tomten. Ytterligare en hägnad 
påträffades i ett schakt som undersök
tes år 1936.

I det äldsta skedet i undersök
ningen från år 1974 låg diken i en re
gelbunden struktur som skulle kunna 
indikera en äldsta indelning av mar
ken. Dessa diken förlorar delvis sin 
funktion som avgränsningar redan i de 
efterföljande skedena, utom det dike 
som följer den äldsta gatan (fig. 22).

Fig. 21. Karta över kvarteret Rådhuset från 

år 1671. Gamla torget i bildens nedre högra 
hörn. Fyrisån längs bildens högra kant 

(UUB, Hskr. SI43b).
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Alla dessa delar av tomtgränser gör att någon regelbun
den struktur med lika breda tomter inte har kunnat 
konstaterats i kvarteret. Både riktningar och lägen i för
hållande till gränderna gör att det är svårt att urskilja 
genomgående linjer. Klart är dock att tomtgränserna är 
mer eller mindre parallella och att en hypotetisk bredd 
skulle kunna ligga på cirka 12—14 meter per tomt. Tom
terna har då varit långsmala och legat längs med grän
derna. Mellan gränderna har två tomter inrymts.

Om ytterligare indelningar har funnits i en nord
väst-sydostlig linje blir tomterna, med kortsida mot 
Östra Ågatan, ca 3OMO meter långa. Tecken på att 
denna tvärgående indelning fanns är den tvärgränd som 
påträffades i undersökningen från 1976. Tvärgränden 
är dock belagd först från 1300-talets början. Skillnader 
i förhållandet mellan bebyggelsen och närheten till 
gränderna kan beläggas i norra och södra delarna av 
nuvarande kvarteret Rådhuset, vilket också kan styrka 
en tvärgående indelning. Nuvarande kvarteret Rådhu
set var därmed uppdelad i åtminstone fyra långsmala 
partier som avgränsades av gränder.

I kvarteret Domen har tomtgränser påträffats inom 
så få undersökningar att det är svårt att diskutera nå
gon struktur inom kvarteret. I undersökningen från 
1981 har en gata och en gränd sannolikt utgjort tomt
gränser. Man får ett intryck av att bebyggelsen oriente
rar sig mot ån i den äldsta perioden. En gata från 1300- 
talets början har dokumenterats innanför schaktets 
gränser. I och med detta skede kan man skönja en viss 
orientering mot gatan. Även en gränd läggs ut vid den 
här tiden mot vilken bebyggelsen orienterar sig. Denna 
gräns går sannolikt längre tillbaka i tid eftersom lager
bilden i nordöstra schaktväggen skiljer sig markant från 
övriga schaktväggar, redan från de äldsta faserna. Detta 
innebär att stora delar av den undersökta ytan ligger 
inom en och samma tomt.

Lagerbilden — en kort diskussion
Lagerbilden i de skilda undersökningarna är likartad 
framförallt vad gäller de äldsta skedena. Undantaget är 
undersökningen i kvarteret Rådhuset 1972. Dessa pro
filer kan källkritiskt inte beaktas i samma grad som öv
riga, se vidare kapitlet Fältmetod.

Etableringsskedet och de äldre skedena på undersök
ningarna framträder med lager som är mer eller mindre 
lerhaltiga. De har samtliga en infiltrerad lerhorisont i 
botten av kulturlagren som skiljer dessa från den under
liggande postglaciala, orörda leran. På den infiltrerade 
leran ligger ett varierat antal, inte alltid heltäckande la
ger, som kan sättas i samband med de äldsta nivåerna. 
Dessa lager är generellt sett ler- och gödselblandade. 
Relativt lite träflis och trä förekommer i lagren. De är 
overlag inte särskilt mäktiga utan verkar kunna sättas i 
samband med huskonstruktioner, ibland som lergolv 
och eventuella markytor. Ett undantag utgör kvarteret

Rådhuset 1976 som har ett tjockt gödsellager mellan de 
två äldsta bebyggelsenivåerna (fig. 23). Tyvärr är det, 
av dokumentationsskäl, omöjligt att jämföra detta lager 
med det tjocka lager som ligger i botten på schaktet 
från 1972 års grävning.

Före förtätningsskedet i 1200-talets sista kvartal, 
förs ett mäktigt markplaneringslager på över de syd
östra delarna av kvarteret Rådhuset. Högre upp i profi
lerna blir lagren mer heltäckande och mäktigare och 
kan sättas i samband med skilda markplaneringar. Lag
ren blir även till mindre del gödselbemängda och ersätts 
med träflis och träfragment. Tegel förekommer i lagren 
från och med bebyggelsenivå V, d.v.s. 1200-talets slut. 
Konstruktioner med tegel förekommer huvudsakligen 
från bebyggelsenivå VI, d.v.s. från 1300-talets början, 
men undantag finns.

Sammanfattningsvis kan man säga att lagermässigt 
uppvisar undersökningarna något skilda bilder. Gemen
samt är dock att lagren är generellt mer ler- och gödsel
blandade i de allra äldsta skedena. Det tjocka mark- 
planeringslager som förts på över stora ytor i kvarteret 
Rådhusets sydöstra delar sker före bebyggelseförtät
ningen, vilket tyder på en gemensamt ansats som san
nolikt har skett genom påbud från stadens styrande ef
tersom tomtgränser och gränder har täckts. I kvarteret 
Domen, har inte samma markplanering skett före 
förtätningsskedet. Här verkar markplanering ha skett 
mer successivt före varje ny bebyggelseetablering.

Fyndmaterialen — en jämförelse
Fyndmaterialen från undersökningarna skiljer sig fram
förallt kvantitativt men även kvalitativt från varandra. 
Störst antal registrerade fynd har kvarteret Domen, ca 
6 000 poster. I kvarteret Rådhuset 1976 är 2 660 poster 
registrerade, från 1974 års grävning ca 2 500 poster 
och från undersökningen 1972 1 900 poster. Fynd
materialen diskuteras utifrån antal fyndnummerposter 
men under respektive fyndnummer kan flera föremål 
vara registrerade. Då detta inte alltid har varit möjligt 
att utläsa ur fyndlistorna, används antal poster.

Fyndmaterialet från kvarteret Rådhuset 1972 saknar 
fyndkontext för över hälften av fynden. Lösfynden utgör 
därmed hela 55 % procent av hela fyndmängden. Detta 
medför att det har varit svårt att se några tendenser i ma
terialet. Fyndmaterialet uppvisar inte heller ett lika varie
rat föremålsbestånd som materialen från de övriga un
dersökningarna. Några kvantitativa jämförelser mellan 
undersökningarna är därmed inte möjliga att göra.

Det är främst hantverksanknutna fynd som visar en 
skillnad i funktion mellan undersökningarna, men även 
andra skillnader har kunnat påvisas. Framförallt är det 
undersökningarna från kvarteret Rådhuset 1976 och 
kvarteret Domen som visar på hantverksaktiviteter. 
Slagg, men även ämnesjärn, samt råämnen och spill 
från ben-/hornhantverk förekommer i sådan mängd att
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Fig. 24. Exempel på de fina 
avbildningar av fynd- 

materialet som gjordes i 
fält. Runben från kvarteret 

Rådhuset 1972.

det bör hänga samman med hantverksutövande i an
slutning till bebyggelsen. Det stora antalet påträffade 
kammar i kvarteret Domen kan även hänga samman 
med ett kammakeri. I kvarteret Domen fanns också ett 
repslageri.

Det skall påpekas att läderspill inte närmare har 
beaktats här. Läderspill förekommer i samtliga under
sökningar men har inte analyserats närmare vad gäller 
rumslig spridning och nivå/fastillhörighet. Läder före
kommer bl.a. rikligt i träflisbemängda markplanerings- 
lager.

I etableringsskedet och de äldsta skedena finns 
hantverksanknutna fynd i kvarteret Rådhuset 1976.
Här fanns, i den näst äldsta nivån, bebyggelsenivå 2, 
flera öppna härdar och intill en av dem låg en hög med 
slagg. Spill från hornhantverk indikerar förekomst av 
ett kammakeri också i denna bebyggelsenivå.

I kvarterets norra del, finns två undersökningar som 
av olika skäl inte har kunnat avrapporteras här. Mate
rialet har dock studerats i relation till våra frågeställ
ningar. Således påträffades garverikar i schaktets botten 
liksom slagghögar i anslutning till en friliggande härd i 
kvarteret Rådhuset 4, en undersökning som genomför
des 1975.

I kvarteret Domen påträffades en deposition av 
hornspill i fas II/III. Spillet kunde dock inte knytas till 
någon anläggning eller byggnad. En vågskål låg i en 
byggnad daterad till fas II, vilket indikerar handels
aktiviteter.

11200-talets andra kvartal är spår efter hantverk 
tydligast i kvarteret Domen. Från och med fas IV före
kommer i lagren ett fyndmaterial relaterat till hantverk. 
I de yngsta faserna saknas hantverksanknutna föremål.

I fas IV finns spill, ämnen och halvfabrikat från 
kammakeri i anslutning till några byggnader. I denna 
fas är det framförallt ben från ko, och inte horn, som 
använts som råämne. Det var dock inte möjligt att spe
cifikt knyta spillet till enskilda byggnader. Även halv
fabrikat till en tärning påträffades i fas IV. I samma fas

fanns tecken på att ett repslageri hade legat inom områ
det. Ett tvinnhuvud av trä, liksom relativt stora mäng
der repstumpar påträffades centralt i schaktet.

Smide kan beläggas under 1200-talets sista kvartal. I 
samband med förtätningsskedet fanns smidesugnar be
lagda i kvarteret Domen längs den gränd som etablera
des i fas VI. Även i kvarteret Rådhuset 1976 fanns slagg 
i lagren från samma tidsperiod.

Från 1974 års undersökning i kvarteret Rådhuset 
saknades föremål och spill som tyder på hantverk. En
staka stora bitar horn och enstaka spill finns i alla ni
våer men kan inte sättas i relation till särskilda byggna
der eller anläggningar. Härdar saknades genomgående i 
samtliga hus utom i det äldsta bevarade. Även från un
dersökningen 1972 saknades hantverksindikerande 
fynd.

Vid en jämförelse mellan undersökningarna ser man 
att den samlade fyndbilden ser något olika ut från de 
skilda undersökningarna. Över tid är det inte några 
stora förändringar som sker. En viss tendens till att 
fyndmaterialet ökar kvantitativ med tiden är synlig i 
samtliga undersökningar^ liksom att fynden i de äldsta 
skedena är fåtaliga och relativt anonyma. Det finns un
dantag. Som tidigare nämnts har ett stort kammaterial 
insamlats från undersökningen i kvarteret Domen. Här 
återfanns 52 kammar, mot 15 i kvarteret Rådhuset 
1976, sju i schaktet från 1974 och endast tre i under
sökningen från 1972. Det stora antalet kammar skulle 
kunna sättas i samband med ett kammakeri i kvarteret 
Domen. I detta sammanhang har inte någon detaljerad 
analys av kammarna kunnat göras, i vilka faser de före
kommer, i relation till spill o.s.v. Det är intressant att 
notera att de flesta kammar som påträffats i kvarteret 
Rådhuset också härrör från en undersökning med do
kumenterat ben- och hornhantverk. Även brynen fanns 
i ett större antal från kvarteret Domen än från övriga 
undersökningar vilket ytterligare skulle kunna under
stryka hantverksaktiviteter.

Det är värt att notera att fyndmaterialet från kvarte-
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ret Rådhuset 1972 består av flera relativt unika fynd i 
Uppsalasammanhang. Bland annat återfanns en sadel, 
två runben, ovanliga textilier (tyvärr ej analyserade) 
och två fragment av s.k. Hansakittlar med ornering. 
Flera av dessa ovanliga fynd kan associeras med tids
perioden 1100-1200-talets första hälft.

I nästföljande skede är det undersökningen från 
1974 i kvarteret Rådhuset, som väcker särskilt intresse. 
I fyndmaterialet finns bl.a. två mynt samt en större 
mängd dräktspännen varav ett spänne med majuskler 
och ett kvadratiskt spänne med inlagt grönt glas samt 
ett välbevarat tennhänge. I fyndmaterialet finns även en 
oornerad Hansakittel och en miniatyryxa, en s.k. S:t 
Olofsyxa. De låg i lager som daterats till perioden 
1250-1350. Det är intressant att det är de två under
sökningar som saknar hantverksaktiviteter som uppvi
sar dessa, relativt unika föremål (se vidare nedan).

Några specifika fynd som kan kopplas till de äldsta 
skedena är föremål av ålderdomligare typ som pärlor, 
sporrar, spännen osv. Det är också möjligt att vinare, 
sländtrissor av sten, vävtyngder av lera m.m. skall upp
fattas som ålderdomliga. Föremål som klart associeras 
med 1100-talet representeras av de tre runbenen i kvar
teret Rådhuset 1972 (fig. 24).

Vad keramiken berättar
Den keramikanalys som Mathias Bäck genomförde för 
de fyra undersökningarna har resulterat i att tre kera
mikfaser kan urskiljas i materialet. Det är främst i un
dersökningen från år 1974 som detta är förhållandevis 
tydligt. Det är intressant att notera att även bryt
punkter i keramikinförseln kan relateras till två av de 
förändringsskeden, som har varit tydliga i de övriga ar
keologiska materialen.

Den äldsta keramikfasen representeras av kärl av ty
pen s.k. yngre svartgods (BI), vilket spänner över en 
tidsperiod som varar från 1100-talets mitt till 1200-ta- 
lets slut, liksom det s.k. protostengodset som represen
terar perioden från 1100-talets slut till 1200-talets slut. 
Enstaka skärvor äldre svartgods (A) finns från samtliga 
undersökningar men har inte kunnat separeras i en egen 
kronologisk fas.

Den andra kronologiska tyngdpunkten ligger i att 
det nordtyska materialet kommer in under perioden 
1280-1380 (Cl), med en koncentration till 1300-talets 
första hälft. Detta stämmer väl överens med det skede 
s°m här har kallats det stora stadsbyggnadsskedet. Den 
ttedje fasen består av att den nordtyska keramiken av
löses av keramik från Rhenlandet (CII) under perioden 
1380-1480.

Några unika fynd
Av Helena Günther
Från undersökningarna i kvarteret Rådhuset finns flera 
föremål och föremålsgrupper som är värda att upp

märksamma. Vi har valt att lyfta fram dels tre brons
kärl, som alla tillhör den typ som lite missvisande bru
kar kallas för ”Hanseschüssel”, dels ett par ovanliga fö
remål som har anknytning till en knuttimrad byggnad 
från undersökningen i kvarteret Rådhuset 1974.

Tre tvättfat i brons. Två dekorerade bronskärls- 
fragment är tillvaratagna från undersökningen i kvarte
ret Rådhuset 1972. Båda tillhör en kategori av medel
tida bronskärl som efter sina allegoriska motiv har 
benämnts ”dygd-och-last” (fig. 25). De har tillverkats 
på väst- och nordtyskt område under slutet av 1100- 
talet och första hälften av 1200-talet (Grieg 1967:81, 
Poklewski 1961:63).

Det ena fragmentet är endast 8x5 centimeter stort 
och kommer från skålens vägg. Så pass mycket av 
gravyren är synlig att ett kvinnohuvud i profil är tyd
ligt. Ett par bokstäver kan också urskiljas. Fragmentet 
är deformerat på ett sätt som gör att det kan ha återan
vänts som ett beslag. Två små hål i plåten skulle kunna 
vara efter nitar, men detta är osäkert (Fl084). Det and
ra fragmentet är större och tillåter en närmare identifie
ring (F30). Centralt placerad i kärlets botten, innanför 
en cirkel av repstavsornamentik, är en ängel i profil 
graverad. Utanför cirkeln syns delar av liknande figurer, 
uppenbarligen också änglar. Dekorens komposition är 
typisk för ”dygd-och-last” kärlen. Detta fragment visar 
inga spår av sekundäranvändning.

Under undersökningen av kvarteret Rådhuset 1974 
tillvaratogs ytterligare ett bronskärl. Detta är, trots att 
det är bättre bevarat än de båda övriga, förhållandevis 
anonymt (fig. 26). Det beror på att det saknar dekor. 
Ingenting tyder heller på att det ursprungligen funnits 
en gravyr som senare förslitits på grund av t.ex. pole
ring. Fatet mäter 27 cm i diameter och påminner till 
form och storlek om kärl av typen ”dygd-och-last”. 
Tydliga klipp i plåten visar att metallen återanvänts ef
ter det att fatet kasserats.

Fyndomständigheterna för de båda ornerade brons
karlen från 1972 års undersökning är oklara. Eftersom 
det saknas uppgifter om fyndens läge kan dessa inte för
ankras i den relativa kronologin. En ledtråd finns dock 
för F30. På plåten har kol och brända sädeskorn mer el
ler mindre slaggat fast. Det gör att fragmentet, med viss 
reservation, kan knytas till Al7, en byggnad tolkad 
som ett nedbrunnet sädesmagasin. Det skulle innebära 
att kärlet var uttjänt och hamnade i jorden någon gång 
mellan ca 1250 och 1300. Fatet från 1974 års utgräv
ning påträffades i lager som härrör från 1300-talets 
mitt. Ornerade skålar av det här slaget har länge varit 
föremål för forskning. De har systematiskt grupperats 
och daterats av arkeologer och konsthistoriker, enligt 
varierande kriterier. Gemensamt för dem alla, förutom 
format och material, är att de har tillverkats som tvätt
fat (Eckerle 1984:207, Trotzig 1991:134). Därutöver 
förs en diskussion om kärlens användningsområde och
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Fig. 25. Tvättfat med dekor (F1084, F30). Skala 1:1. Teckning Richard Holmgren ARCDOC.
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Fig. 26. Tvättfat som 
saknar dekor 
(Fl 319). Skala 1:2. 
Teckning Richard 
Flolmgren ARCDOC.

sociala sammanhang som ibland är svår att följa, inte 
minst därför att den mest handlar om fat med allego
riska motiv. Minst intresse har ägnats skålarna utan de
kor, varför deras kronologi och funktion, i förhållande 
till de mer symboliskt laddade ornerade faten, är oklar. 
Stor vikt har lagts just vid motivens religiösa symbol
värde och somliga fat har uppenbarligen använts i klos
ter och kyrkor (Grieg 1967:92f, Weitzmann-Fiedler 
1981, Eckerle 1984:208ff). De flesta har dock återfun
nits i profana sammanhang. Troligen har en förskjut
ning skett över tid från den sakrala samhällssfären mot 
den profana samtidigt som fatens konstnärliga kvalitet 
försämrats (Grieg 1967:92ff, Eckerle 1984:208ff, 220). 
Tvättfatens stora spridning på kontinenten talar för att 
dessa varit föremål för en vidsträckt handel och vad 
som närmast kan betraktas som massproduktion (Grieg 
1967:57f, Drescher 1975:59).

I Norden finns emellertid få exemplar bevarade, sär
skilt av typen ”dygd-och-last”. Av dessa är fyra tillvara
tagna i samband med utgrävningar i Lund och tre är 
gravfynd från Norge (Blomqvist 1942, Grieg 
1967:47ff). Som återanvänd metall i ett beslag fanns 
också ett kärl i S:t Olofs hamn på Drakön i Hälsingland 
(Huggert 1998). Från kvarteret Bryggaren i Uppsala 
tillvaratogs ett mycket fragmentariskt tvättfat, till synes 
utan dekor (Carlsson m.fl. 1991:182).

De båda dekorerade skålarna från kvarteret Råd
huset är, efter allt att döma, av ett förhållandevis enkelt 
slag. I ett nordiskt perspektiv, där faten är ovanliga och 
metallen med all säkerhet dyrbar, får man ändå räkna 
med att dessa importföremål har varit något av en ex
klusivitet. Kärlens livslängd har ofta varit lång och 
sammanhangen i vilka det ingått kan ha skiftat. Möjli
gen har återanvändning snarare varit regel än undan
tag, vilket i och för sig skulle kunna förklara varför 
bronsfaten så sällan påträffas vid utgrävningar i Nor
den. Det är svårt att knyta kärlen från kvarteret Rådhu
set till något särskilt sammanhang eller speciell institu
tion. Anmärkningsvärt är ändå att det i Uppsala har på
träffats fyra kärl, två utan dekor och två med ”dygd

och last” motiv och att dessa härrör från ett ganska li
tet område i stadens östra delar.

En miniatyryxa och andra deponerade föremål. Den 
yngsta dokumenterade bebyggelsenivån i kvarteret 
Rådhuset 1974 är från 1300-talets mitt. Här fanns Al, 
en knuttimrad byggnad med en något udda konstruk
tion och oklar funktion. I anslutning till byggnaden på
träffades vad som måste betraktas som en medveten de
ponering i form av ett laggkärl nedlagt i en nergrävd 
tunna (fig. 27).

Laggkärlet innehöll läderspill, en flöjt, textil, ett 
knivslidesbeslag, fragment av en strålringsbrakteat och 
ett tennbeslag med ett grekiskt kors och texten

Fig. 27. Tunnan med laggkärlet under utgrävning. Kvarteret Rådhuset 
1974. Foto RAÄ 44:10, Jan-Flelmer Gustafsson.
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Fig. 28. Beslaget med texten "kärleken öven/inner allt". Skala 1:1. 
Teckning Richard Holmgren ARCDOC.

Fig. 29. Miniatyryxan, den s.k. St Olofsyxan. Skala 1:1. Teckning Richard 
Holmgren ARCDOC.

”AMOR VINCT(?) OI (omni)”, ”kärleken övervinner 
allt”. Beslaget är 5,5 centimeter i diameter och utformat 
som en tunn och flat ring (fig. 28). Vi har inte lyckats 
finna någon motsvarighet till detta föremål. Brakteaten 
däremot är vanlig och har präglats under perioden ca 
1354-1363 (muntligt Monica Golabiewsky-Lannby).

Direkt under stenläggningen i huset, Al, påträffades 
en S:t Olofsyxa i miniatyr (fig. 29). Yxan är gjuten i 
tenn, mäter 5x4,5 centimeter och är utformad som om 
den vore avsedd att skaftas. Den har rosettornamentik 
på båda sidor ovan ett rutmönster. Någon liknande yxa 
har hittills inte påträffats i Sverige. Däremot har en 
gjutform till en liknande yxa hittats i Lödöse (Ekre 
1994:fig 209). Denna typ av yxa har tolkats som pil- 
grimsmärken (t.ex. Lidén 1999:214). Det är osäkert om 
det stämmer eftersom de senare har oftast varit avsedda 
att sys fast på kläder eller mössor. Daterade märken ta
lar dessutom för att Olavsmärken är en senmedeltida 
företeelse och alltså yngre än miniatyryxan i kvarteret 
Rådhuset (Andersson 1997:182). Yxorna verkar varken 
vara konstruerade för att fästas på tyg eller för att 
hänga runt halsen, även om det naturligtvis varit möj
ligt. Deras utformning gör det troligare att de suttit på 
små Olavsstatyetter. Man kan dessutom fråga sig varför 
det skulle ha gjutits pilgrimsmärken i Lödöse, då plat
sen så vitt man vet inte varit något vallfartsmål.

I sammanhanget bör också nämnas ett numera för
svunnet fynd från 1976 års utgrävning, i samma kvar
ter, som har registrerats som miniatyrbila (F8703). 
Denna är i en annan metall än järn, mäter 3,9 centime
ter och kommer från en nivå mellan nivå 6 och 7. Mer 
än så vet vi tyvärr inte om föremålet.

Sammanfattning
I materialen från kvarteren Rådhuset och Domen har vi 
kunnat se tre skilda skeden i den äldsta bebyggelse
utvecklingen:
• 1100-talets andra hälft - bebyggelse och gatunät 

etableras, i en av undersökningarna föregås detta av 
ett vikingatida skede

• årtiondena före 1200-talets mitt - första stads- 
byggnadsskedet

• de sista årtiondena av 1200-talet - det ”stora” stads- 
byggnadsskedet
Förändringsskedena syns inom den enskilda under

sökningen, men förstärks vid jämförelse mellan under
sökningarna. De stora övergripande förändringarna be
står av utläggning av tomter och gatunät, vilka kan be
läggas i tre skeden som går att påvisa i samtliga under
sökningar. Den stora markplaneringen som sker i kvar
teret Rådhusets östra del före det stora stadsbyggnads- 
skedet kan också räknas som en större strukturföränd
ring. Den är även tydlig i ytterligare två av undersök
ningarna. Keramikanalysen visar också att införseln av 
keramik kan kopplas till de tre skedena även om kera
miken inte har samma kronologiska ramar.

Skillnader i innehåll mellan undersökningarna kan 
beläggas utifrån fyndmaterialet, som dels visar sociala 
skillnader, dels visar vissa förändringar som sker över 
tid. Intressant att notera är att hantverk kan beläggas 
kontinuerligt fram i tiden i två av undersökningarna.
De två undersökningar som saknar hantverksaktiviteter 
gör det genom hela den undersökta perioden. Här kan 
man också se en förändring över tid genom att det 
daterbara fyndmaterial, som främst kan associeras med 
1100-talet, återfinns i undersökningen från 1972, 
medan daterbara fynd från högmedeltid främst åter
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finns i 1974 års undersökning. Flertalet av dessa före
mål är unika för Uppsalas vidkommande.

Östra Aros

I det följande görs ett försök att sätta in resultaten från 
de rapporterade materialen i ett något vidare perspek
tiv. Till detta kapitel har vi gjort en tolkningsbild med 
de mer manifesta lämningarna i Östra Aros/Uppsala 
(fig. 30). Tanken är att tolkningsbilderna från de en
skilda undersökningarna ska kunna diskuteras mot 
bakgrund av Uppsalabilden. Bilden är framförallt upp
byggd på de kyrkliga institutionerna, i ett försök att ge
nom dessa illustrera urbaniseringsförloppet. I högra 
kanten finns skriftliga belägg som kan användas som 
indikationer på urbanisering (Redin 1974, Ferm 1986). 
I tolkningsbilden har vi även lagt in en schematisk bild 
av Gamla Uppsala för att visa att framförallt de äldsta 
skedena i Östra Aros har varit intimt förknippade med 
utvecklingen i Gamla Uppsala.

Hamnen vid Fyrisån
Redan under slutet av järnåldern finns det spår efter en 
mer omfattande verksamhet i området kring åsen och

vid ån. Vid det som idag är Kvarnfallet fanns en natur
lig omlastningsplats för vidare färder, land- eller vatten
vägen, mot Gamla Uppsala, den dominerande central
orten i området. Som tidigare nämnts finns det flera in
dikationer på att områdena på ömse sidor om ån har 
varit ianspråktagna redan under den senare delen av 
järnåldern. Lösfynd, runstenar och gravar är spridda 
över ett tämligen stort geografiskt område. Detta visar 
sannolikt att det har varit en relativt utbredd verksam
het kring ån och åsen redan under yngre järnålder som 
sannolikt har kontinuitet upp i tidig medeltid.

I en av undersökningarna i kvarteret Rådhuset har 
den äldsta bebyggelsenivån daterats till slutet av järnål
dern. Här fanns två öppna härdar samt enstaka fynd, 
bl.a. glaspärlor, som kan dateras till yngre järnålder.

Under andra halvan av 1100-talet framträder Östra 
Aros som en centralort i det skriftliga materialet bl.a. 
som säte för prosten i Tiundaland. Under samma tid 
upphöjdes biskopsätet i Gamla Uppsala till ärke
biskopssäte. I början av 1200-talet skriver Snorre att 
Aros är hamnplats för sveakungarna i Gamla Uppsala.

Utifrån arkeologiska undersökningar har man kun
nat konstatera att det har funnits en liten vik av Fyrisån 
vid nuvarande Stora torget, vilken bör ha utgjort ett ut-

östra Aros/Uppsala
belägg

St Barbara

1400
1363 Nytt torg

1304 Fogde. sig«.

1240 Kungegärd
1231 Tomter

1200

F'g- 30. Författarnas tolkningsbild av de kulturhistoriska skeendena i Östra Aros/Uppsala och Gamla Uppsala. Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist.
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Fig. 31. Grophuset med flätverksväggar. Kvarteret Rådhuset 1972. Foto 
RAÄ 2:9, Gustaf Rudbeck.

märkt hamnläge. Snorre nämner också att ting och 
marknad har flyttat från Gamla Uppsala till Östra Aros 
långt före hans tid.

Ytterligare en indikation på att Östra Aros var en 
centralort under slutet av 1100-talet är de s.k. Aros- 
mynten som anses vara präglade i Östra Aros under 
slutet av 1100-talet.

Det är mot bakgrund av dessa centralortsindikatio- 
ner man ska se de äldsta bebyggelseskedena i kvarteren 
Domen och Rådhuset. I materialen kan vi se att bebyg
gelsen på ömse sidor om ån etablerades under andra 
halvan av 1100-talet. Här fanns då en gles bebyggelse 
med grophus, flätverkshus och små knuttimrade bygg
nader. Grophus har hittills inte påträffats någon annan
stans i Uppsala (fig. 31).

Däremot har man undersökt flera grophus på den 
uppländska landsbygden, bl.a. i Gamla Uppsala. Där 
har de daterats till vikingatid-tidig medeltid.

Vid flera av våra undersökningar påträffades det 
också öppna härdar inne i byggnader (fig. 32), och ut
omhus.

I de äldsta skedena fanns det även grunda rännor, 
gropar och stolphål. Rännorna kan ha fungerat som ti
diga tomtgränser. De löper i samma riktningar som den 
senare bebyggelsen, men de senare tomtgränserna mot
svaras inte regelmässigt av dessa rännor.

Vad gäller fyndmaterialet är det en av undersökning
arna, framförallt den från kvarteret Rådhuset 1972, 
som uppvisar ett material som skiljer sig från de övriga. 
Tyvärr saknar nästan hälften av fynden lägesangivelser 
men flera föremål kan dateras till 1100-talet. Bland fö
remålen märks särskilt två stycken s.k. Hansakittlar, en 
väggbonad från tidig medeltid, en bit tyg med silver

Fig. 32. Det äldsta bevarade trähuset med öppen härd i kvarteret Rådhu
set 1972. Foto RAÄ 28:5, Gustaf Rudbeck.

trådar, ett fodral till en balansvåg, runristade ben och 
ett fragment av en runsten. Från undersökningen i 
kvarteret Domen och från en av undersökningarna i 
kvarteret Rådhuset finns det tydliga spår av hantverk i 
de äldsta skedena. I kvarteret Domen finns dessutom 
en balansvåg. I övrigt är fyndmaterialen från det 
äldsta skedet tämligen anonymt med enstaka, eller 
inga, äldre svartgodsskärvor (A-gods), några pärlor 
och kammar.

Den enda gatan som finns belagd i det äldsta skedet 
påträffades i kvarteret Rådhuset. Den verkar för övrigt 
vara den äldsta gatan som undersökts i Uppsala (Gus
tafsson 1986:105). Gatan har löpt ned mot Fyrisån och 
i de södra partierna har den varit kantad med stora, 
upp till 0,6 meter stora stenar (fig. 33). Den har varit 
upp till fyra meter bred, grusbelagd, och har ett för 
Uppsala helt unikt manifest utseende, som närmast ger 
associationer till förhistoriska vägar.

Gatan har lett ner mot Fyrisån och det är möjligt att 
man i detta äldsta skede kan tänka sig att gatan ledde 
ner till en bro över ån. Det är inte heller en orimlig 
tanke att det var denna gata, som i det äldsta skedet 
ledde vidare mot Gamla Uppsala. På motsatt sida av 
Fyrisån, i kvarteret Domen, finns inga belägg för en så 
tidig gata.

I den medeltida biskopsstaden Linköping har en väg 
med liknande byggnadssätt undersökts. Vägen var här 
bredare, minst fem meter, och liksom den i kvarteret 
Rådhuset kantad med stora stenar. I Linköping har vä
gen varit en av de stora infartsvägarna upp mot Dom
kyrkan, den s.k. Eriksgatan. Vägen byggdes under 
1200-talets början, när Linköping var en betydelsefull 
centralort i Östergötland. Anläggandet av vägen har
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Fig. 33. Den tidigast anlagda gatan i kvarteret Rådhuset påträffades vid 
undersökningen år 1963. Foto Upplandsmuseet 2688:10.

setts som en manifestation av ”stadens eller traktens 
mäktige” (Feldt & Tagesson 1998:149).

Den stenkantade gatan i kvarteret Rådhuset kan ses 
som ett manifest ianspråktagande av Fyrisåns strand 
under slutet av 1100-talet. Det är rimligt att tänka sig 
att det var den tidiga kungamakten som låg bakom 
både gatan och de tidiga tomtstrukturerna i Östra Aros. 
Utifrån det arkeologiska materialet kan vi under andra 
halvan av 1100-talet se att en åtminstone delvis regle
rad, gles bebyggelse etableras längs Fyrisåns stränder 
och vid den manifesta gatan ner mot ån. I materialen 
kan vi också se att hantverkare har arbetat här. Fynd 
som indikerar handel finns också i materialen.

Ortens läge där land- och vattenvägar möttes vid 
forsarna samt det fördelaktiga hamnläget har säkerli
gen varit helt avgörande för att Östra Aros under andra 
halvan av 1100-talet utvecklades till en centralort. Det 
är svårt att, i nuläget, uttala sig om denna äldsta be
byggelses omfattning och huruvida den varit permanent 
eller ej. I ytterligare några undersökningar har man ve
lat datera de äldsta skedena till tidig medeltid. Samtliga 
undersökningar ligger i närheten av Fyrisån. De har 
alltså likartade topografiska förutsättningar som kvar
teren Domen och Rådhuset. Detta gäller framförallt un
dersökningarna på Studentholmen och i kvarteret Näk
tergalen. Även från kvarteret Bryggaren, på östra sidan 
°m ån, har det i samband med undersökningar påträf
fats lämningar som möjligen kan hänföras till denna 
äldsta period. I kvarteret Disa har som nämnts också ti
digmedeltida lämningar konstaterats (Anund m.fl. 
2000). I materialet fanns rännor, liknande de här pre
senterade, men inte några tydliga spår efter bebyggelse. 
Möjligen kan man tänka sig att området tidigt tagits i

anspråk med tomtrännor men att det inte utnyttjades 
på samma sätt som de mer centrala områdena i kvarte
ren Rådhuset och Domen.

Inom ramen för detta arbete har det inte varit möj
ligt att studera dessa material närmare, men vissa likhe
ter finns. Framförallt med undersökningen på Student
holmen. Även denna undersökning saknar keramik
material i de äldsta nivåerna. I fyndmaterialet finns 
dessutom en balansvåg och en runristad träbit (Lithberg 
1921: 267), fynd som är ovanliga i Uppsala men som 
finns från undersökningarna i kvarteren Domen och 
Rådhuset. I en genomgång av keramikmaterial från 
femton större undersökningar i Uppsala har Elfwendahl 
kunnat se att det i Uppsala endast finns ett fyrtiotal 
skärvor tidigmedeltida keramik (s.k. A-gods) 
(Elfwendahl 1995:70). I genomgången är samtliga de 
här rapporterade materialen från kvarteren Domen och 
Rådhuset upptagna, med undantag för undersökningen 
i kvarteret Rådhuset från 1975. Det äldre svartgodset 
har framförallt påträffats vid undersökningar belägna 
vid ån. Antalet skärvor är anmärkningsvärt få, vilket 
kan indikera att delar av bebyggelsen under Östra Aros 
äldsta period inte varit av permanent karaktär. Detta 
utesluter dock inte att det även har funnits en perma
nent bebyggelse i Östra Aros, t.ex. i anslutning till Vår
frukyrkan och prostens gård. Det är inte heller en orim
lig tanke att kungen har haft en gård i Östra Aros un
der detta äldsta skede.

En första förtätning
Vid början av 1200-talet finns det tydliga uppgifter om 
att det kan ha funnits flera kyrkor i Östra Aros. Vårfru
kyrkan är omtalad 1221 och hade då ett så stort gods
innehav att institutionen bör ha haft en viss ålder (Ferm 
1986:72). Möjligen fanns även S:t Per och Trefaldig- 
hetskyrkan i början av 1200-talet (fig. 30).

Förekomst av flera tidiga kyrkor har av Anders 
Andrén använts för att spegla städernas uppbyggnads
skeden i Danmark samt för att typologisera dem. Det är 
framförallt de tidigmedeltida städerna som har haft 
flera kyrkor. Utmärkande för detta äldsta skede är att 
det fanns både kyrkor som hade landsförsamlingar 
knutna till sig och kyrkor som hade stadsförsamlingar 
(Andrén 1985:19ff). I Uppsala kallades Trefaldighets- 
kyrkan också för Bondkyrkan och hade långt fram i ti
den en landsförsamling knuten till sig. De andra två 
kyrkorna var stadskyrkor. Även etableringen av ett 
tiggarmunkskonvent kan anses vara ett urbaniserings
kriterium. För Östra Aros del finns det uppgifter om att 
ett franciskanerkloster etablerades år 1247. Ytterligare 
indikationer på att orten började ta form av en stad, 
under första halvan av 1200-talet, finns i ett brev från 
år 1231.1 brevet donerar kungen en tomt mellan två 
gator vid Vårfrukyrkan. Brevet visar att det då fanns en 
reglerad bebyggelse med gator och tomter. Kunglig när-
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varo i Östra Aros visas också i en annalnotis från år 
1243 där ”Förisäng” nämns, en plats vilken tolkats som 
kungens gård i Östra Aros. Det har ansetts att Knut 
Eriksson satsade medvetet på att legitimera sin ätt i 
Mälardalen genom Erikskulten i Östra Aros. Det första 
stadsbyggnadsskedet kan sättas samman med denna po
litik.

Mot bakgrund av detta kan vi i materialen från 
kvarteren Domen och Rådhuset se en tydlig förändring 
under 1200-talets andra kvartal. I kvarteret Rådhuset 
etablerades ytterligare två gränder ner mot Fyrisån och 
kvarterets äldsta gata fick en ny gatubeläggning. Väster 
om denna anlades en stor stenlagd öppen plats. En tolk
ning av stenläggningen skulle kunna vara att den sten- 
lagda ytan fungerat som stadens torg i detta äldsta 
stadsskede. Bebyggelsen i de båda kvarteren kan fortfa
rande karakteriseras som gles. En ny typ av byggnad 
finns i materialen från denna period - fähusen, ett i 
kvarteret Rådhuset och ett i kvarteret Domen. Fähusen 
visar med stor tydlighet en permanent bebyggelse.
Denna byggnadstyp finns varken förr eller senare i nå
got av materialen. Däremot har man undersökt fähus i 
de kvarter som etableras först under 1300-talet och 
som har legat mer i utkanten av staden (Syse 1986). 
Möjligen har stadsgårdar med djurhållning legat mer 
perifert under stadens senare skeden.

Centralorten Östra Aros uppvisade under den första 
hälften av 1200-talet tydligt att den då hade karaktär 
av en tätort med ett etablerat gatunät, med minst en, 
sannolikt flera kyrkor, samt stadsgårdar med differen
tierade näringar. Under denna period etablerades även 
flera av de tomtstrukturer som i vissa fall varade medel
tiden igenom. Även om orten inte, vad vi vet genom de 
bevarade skriftliga dokumenten, skilde sig från sitt om
land ur rättslig synvinkel, vill vi karakterisera Östra 
Aros som en stad under denna period.

Om vi ser på keramiktyperna som kan hänföras till 
denna period, och dessa typers spridning i staden, så fö
rekommer de fortfarande mest frekvent kring Fyrisån. 
Utbredningen av dessa typer är dock betydligt större än 
A-godset, framförallt på den östra sidan om ån 
(Elfwendahl 1995:70ff).

Av detta kan vi dra slutsatsen att den tidiga staden 
etablerades framförallt inom de områden som haft 
1100-talsbebyggelse men även inom helt nya områden, 
öster om ån.

Det stora stadsbyggnadsskedet
Under 1200-talets sista decennier kan vi se ytterligare 
en brytpunkt i de arkeologiska materialen. Resultaten 
från flera av undersökningarna visar att det utfördes 
stora och omfattande planeringsarbeten innan den nya 
bebyggelsen uppfördes. Tjocka träflislager lades ut över 
stora ytor, både över bebyggelsen och över gränder. Det 
var alltså inte frågan om markarbeten inom en enskild

tomt utan en större markplanering som överskred tomt
gränser.

I skedena efter markplaneringen möts vi av en be
tydligt mer förtätad bebyggelse. De undersökta ytorna 
var i stort sett fullt utbyggda vid ingången till 1300-ta- 
let. I en av undersökningarna i kvarteret Rådhuset till
kom det dessutom en tvärgränd under början av 1300- 
talet. I kulturlagerbilden är det först vid denna tid som 
tegel förekommer i lagren. Något senare fanns det även 
tegel i konstruktionerna, exempelvis tegelgolv. Före
komsten av tegel i kulturlagren kan säkerligen sättas 
samman med de stora ny- och ombyggnadsarbeten av 
kyrkor och kloster som tog fart under slutet av 1200- 
talet.

I fyndmaterialen kan man se att det finns material 
som visar på smide, även under de yngre perioderna.
Det är intressant att notera att hantverksanknutna fynd 
finns i samma områden, som under de två äldre perio
derna. Det verkar alltså ha funnits någon form av rums
lig kontinuitet, över tid, för hantverksgårdar. De under
sökningar som saknade hantverksindikerande fynd i de 
äldre perioderna gör det även i det yngsta skedet. Från 
en av dessa undersökningar finns däremot ett ovanligt 
och intressant fyndmaterial från 1300-talet. I och kring 
en knuttimrad byggnad med fanns bland annat en S:t 
Olofsyxa, en Hansakittel och ett beslag med inskriptio
nen ”kärleken övervinner allt”.

Den planmässigt ovanliga byggnaden (fig. 34), med 
en för Uppsala unik kombination av fynd, kan inte tol
kas som en vanlig stadsgård. Vi har diskuterat om det 
kan röra sig om en gillestuga, ett kapell eller varför inte 
ett äldre rådhus? Någon fördjupad analys av fynden 
och dess kontext ryms inte inom ramen för detta arbete 
men vi hoppas kunna utveckla diskussionen i ett annat 
sammanhang.

På 1270-talet beslutades att ärkesätet skulle flytta

Fig. 34. Översikt över byggnaden Al i kvarteret Rådhuset 1974. 
Foto RAÄ 5:6, Gustaf Rudbeck.
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från Gamla Uppsala till Östra Aros. I och med flytten 
fick det nya ärkesätet också namnet Uppsala. Domkyr
kan började sannolikt uppföras under 1270-talet och 
koret stod färdigt kring år 1300. Kring Domkyrkan på
gick andra omfattande byggnadsarbeten. S:t Eriks ka
pell och Trefaldighetskyrkan byggdes om i tegel och vid 
ån uppfördes ett Helgeandshus (Ferm 1986:48).

Kring sekelskiftet 1300 hade Uppsala juridisk status 
av stad och utgjorde en självständig kameral och admi
nistrativ enhet. Orten benämns som stad, ”civitas”, 
första gången i brev från år 1296 och 1302.1 det senare 
brevet framgår det också att staden hade ett råd och två 
år senare omtalas även stadens sigill. Kring sekelskiftet 
1300 verkar stadsbyggnationen ha varit som mest in
tensiv i Uppsala. Detta har med största sannolikhet att 
göra med att staden fick ett enormt uppsving i och med 
att ärkesätet förlädes till platsen. Förutom att vi kan se 
en tydlig förtätning i de områden som redan varit 
bebyggda är det dessutom flera kvarter där bebyggelse 
etableras vid denna tid, exempelvis kvarteren Kransen 
och Sandbacken öster om ån. I samband med att 
ärkestiftet flyttade utvecklade staden olika karaktär på 
ömse sidor om ån. Den västra delen av staden, kring 
Domkyrkan omstrukturerades och blev en utpräglad 
kyrkostad. Den östra delen av staden behöll sin köp
manna- och hantverkskaraktär. Någon skillnad i mate
rialen från de äldre perioderna är inte synlig, det är sna
rare så att bebyggelsen på ömse sidor om ån uppvisar 
stora likheter.

Med 1300-talets början slutar vi vår berättelse om 
Ostra Aros. Staden genomgick en kraftig expansionsfas, 
ärkestiftet flyttades hit och staden fick sitt nya namn - 
Uppsala.

Avslutning
I den föregående analysen har vi klart kunnat urskilja 
tre skeden i Uppsalas äldsta historia. Det unika med 
analysen är att förändringsskedena syns i flera skilda 
arkeologiska källmaterial som alla är framgrävda för 
relativt länge sedan. Det arkeologiska källmaterialet ger 
en självständig bild av ortens etablerings- och föränd- 
tingsskeden fram till sekelskiftet 1300.

Redan under yngre järnålder kan vi se att det har 
funnits en tämligen omfattande verksamhet vid Fyrisån 
°ch hamnen. Sannolikt fungerade Östra Aros redan då 
S(>m hamnplats till Gamla Uppsala. Materialet är ännu 
relativt litet och svårtolkat och det är först under andra 
hälften av 1100-talet som Östra Aros kan karakterise
ns som en kyrklig centralort med en gles bebyggelse 
framförallt kring Fyrisån. Vi tänker oss att det har fun- 
ruts en delvis permanent befolkning kring ån och ham- 
nen, den äldsta vägen och tomterna kring prosteri- 
kyrkan. Sannolikt har större mängder människor peri

odvis samlats på platsen vid exempelvis marknad och 
ting. I det arkeologiska materialet framgår att hantver
kare knutits till orten.

Under tidig medeltid var Sigtuna den enda orten som 
kan karakteriseras som stad i Mälardalen. Det har där
emot funnits ytterligare ett tiotal centralorter i Mälar
dalen och Östergötland som i mångt och mycket på
minner om Östra Aros. Flertalet av centralorterna ut
vecklades till städer under 1200-talet (Hasselmo 
1992:32ff). Diskussionen kring centralorterna tog fart 
under 1980-talet när man började finna tidigmedeltida 
lämningar i de högmedeltida stadskärnorna (Hasselmo 
1987:321ff). Materialen är fortfarande tämligen små 
och obearbetade men det går trots allt att finna gemen
samma drag för flera av de tidiga orterna. Deras place
ring i landskapet är ofta likartad, i kommunikations- 
mässigt fördelaktiga lägen. Flertalet av orterna har haft 
två eller flera tidiga kyrkor. Gemensamt för flera orter 
är att bebyggelsen har legat spridd utmed ett vatten
drag, samt att bebyggelsen varit ytmässigt mindre än i 
de senare städerna.

Det har också framhållits att de tidiga centralor
terna, liksom de tidiga städerna, har haft en koppling 
till den framväxande tidiga kungamakten (Hasselmo 
1992:40ff).

Det är mot bakgrund av detta nätverk av centralor
ter och staden Sigtuna man bör se 1100-talets Östra 
Aros, inte i första hand som ett förstadium, eller pre- 
urbant skede, till den senare staden. Orten har växt 
fram och utvecklats, möjligen på kungligt initiativ, pa
rallellt med flera liknande centralorter, vid en naturlig 
omlastningsplats. Östra Aros har dels fungerat som en 
kyrklig centralort men har även haft hantverk och möj
ligen handelsfunktioner knutna till orten.

Under 1200-talets första del visar det arkeologiska 
materialet att Östra Aros börjar ta form av en stad, 
med ett mer utvecklat gatunät och en permanent be
folkning med djurhållning på sina stadsgårdar. Bebyg
gelsen har funnits över ett större område än tidigare, 
samt har fått en fastare struktur. Att orten under början 
av 1200-talet utvecklas till en stad är ingalunda en unik 
företeelse i Mälardalen. Ett flertal äldre centralorter 
framträder då som städer, framförallt norr om Mälar
dalen, med bl.a. tiggarmunkskonvent. Det har framhål
lits att Mälarstäderna, liksom städerna i Östergötland, 
ligger på ett jämnt avstånd från varandra. Detta tyder 
på ett tydligt val och en styrning av var städerna skulle 
ligga (Andersson 1992:83ff).

Expansionen och förtätningen under 1200-talet se
naste decennier, som är tydlig i alla våra undersök
ningar, ska för Uppsalas del framförallt sättas samman 
med ärkesätets inflyttning till staden. Den kan dess
utom sättas samman med en allmän urbaniseringsvåg i 
Mälardalen, som främst är tydlig i städerna söder om 
Mälaren.
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III. Avrapportering av de arkeologiska 
undersökningarna

Syftet med rapportsammanställningen av de förelig
gande fem undersökningarna har varit att presentera 
och strukturera upp materialet samt tolka detta i ske
den eller faser, vad avser innehåll och i viss mån funk
tion. Syftet har även varit att göra materialet tillgäng
ligt. Den valda nivån på rapporterna grundar sig på 
dokumentationsmaterialets detaljeringsnivå: huskon
struktioner har i stora drag redovisats men detaljer så
som ingångar, byggnadsteknik, relationer till hus runt 
omkring, har inte alltid behandlats. Tonvikten har där
för lagts på övergripande strukturer i form av hus, ga
tor, tomtgränser, samt däri ingående konstruktioner 
som härdar, ugnar, brunnar o.s.v.

Lagerbild och stratigrafi redovisas i syfte att visa på 
komplexitet och innehåll. Lagren är inte tolkade i rela
tion till bebyggelsen eftersom detta inte gjordes i fält
situationen. Är man intresserad av detaljer i fråga om 
morfologi, fyndomständighet o.s.v. måste man därför 
gå in i fältmaterialet. Detsamma gäller för fyndmate
rialet. Tyngdpunkten är lagd på att här presentera före
kommande fynd i respektive fas eller skede. Någon hel
täckande fyndanalys har inte genomförts. En nyckel in i 
fyndmaterialet tillhandahålls via fyndtabeller. Genom 
att fyndmaterialet är registrerat i Excel, i en förenklad 
sakordslista, är det också möjligt för andra att söka, 
gruppera och sortera fyndmaterialet från respektive un
dersökning. Fynden från undersökningen i kvarteret 
Domen var redan registrerade i Excel.

Delar av keramikmaterialet från samtliga avrappor
terade undersökningar har studerats av Mathias Bäck, 
Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen. Syftet med ge
nomgången har varit att typbestämma och datera kera
miken, för att kunna datera de äldsta faserna. Tyngd
punkten har därför lagts på keramik av svartgods- och 
stengodstyp. Rödgodset har inte studerats.

Pärlorna från de äldsta skedena har studerats av Ulf 
Kjéllen, Riksantikvarieämbetet, i syfte att datera pär
lorna.

Urval
De rapporter, som har valts ut, har det gemensamt att 
de allihop innehåller lämningar som i fältsituationen 
daterades till 1100-talets slut. Särskilt undersökning

arna i kvarteret Rådhuset har genom åren hänvisats till 
i diskussioner om Uppsalas äldsta historia. Eftersom 
alla undersökningar i kvarteret var orapporterade föll 
det sig naturligt att ta sig an detta material i projektet. 
Av de fem orapporterade undersökningarna valdes slut
ligen tre ut, som vid en första genomgång både verkade 
vara väl dokumenterade och innehöll tolkat material. 
De tre undersökningarna var även rumsligt sett spridda 
i kvarteret. Undersökningen från 1972 var inte lika väl
dokumenterad som de övriga men ansågs ändå viktig 
att ta med främst p.g.a. ett närmast mytomspunnet 
fyndmaterial. Skälet till att undersökningen i kvarteret 
Domen valdes ut var på samma grunder som de övriga. 
Här fanns även ett 1100-tals material och kvarteret lig
ger mitt emot Rådhuset på andra sidan ån. Undersök
ningen genomfördes nästan tio år efter den första un
dersökningen i kvarteret Rådhuset.

Rapportmetod
Som tidigare nämnts har vi upprättat s.k. markanvänd- 
ningsdiagram (”land use diagram”) här kallade ”tolk
ningsbilder” för att åskådliggöra den tolkade bebyggel
seutvecklingen i varje undersökning. Diagrammet byg
ger på en metod att föra samman de stratigrafiska en
heterna i grupper som tolkas till funktion och fastillhö
righet (Shepherd 1993, Beronius Jörpeland & Lindh 
1996). På detta sätt kan man föra samman flera 
undersökningar och upprätta ett markanvändnings- 
diagram för större områden och med större tidsinter
vall. Det är viktigt att poängtera att det är själva mark
utnyttjandet som syns i diagrammet. Hus kan vara 
mycket fragmentariska i fältsituationen. Även delar av 
vägglinjer som ligger inom schaktets väggar tolkas till 
hus, vilket ger alla lämningar samma dignitet och syn
lighet i diagrammet trots att det inte alls behöver mot
svara de påträffade lämningarna i bevarandegrad. Ris
ken är att själva tolkningen upphöjs och blir en faktisk 
historisk verklighet, vilket det inte alls är fråga om. 
Problematiken med fasindelningar och dess skenbara 
statiska framväxt är välkänt och visar inte den dynamik 
i aktiviteter och den successiva ackumulation som har 
skapat lämningarna. Tolkningsbilderna presenteras i 
kapitlet Vid Fyrisån.
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De tolkningsbilder, som är upprättade utifrån det fram
tagna materialet i kvarteren Rådhuset och Domen, är 
inte markanvändningsdiagram i ordets rätta bemär
kelse, eftersom man från början inte har grävt kontex- 
tuellt. Lagerrelationsdiagram har endast upprättats för 
kvarteret Domen 1981 och då utifrån profilerna, lagren 
dokumenterades inte i plan. För undersökningarna i 
kvarteret Rådhuset har endast bebyggelsenivåerna an
vänts. Dessa är, till skillnad från materialet från kvarte
ret Domen, bara till viss del analyserade och tolkade i 
rapportsituationen. Bebyggelsenivåerna fastställdes i 
fält och har i efterhand inte kunnat tolkas på nytt. De 
enskilda konstruktionerna har inte gått att separera 
från varandra, därmed har det inte varit möjligt att dela 
upp enskilda bebyggelsenivåer om dessa exempelvis har 
bestått av flera faser. Materialet är därmed inte fasrela- 
terat, en sådan tolkning har varit omöjlig att göra uti
från fält- och dokumentationsmetoderna som rådde i 
början och mitten av 1970-talet.

I samband med rapportarbetet digitaliserades plan
ritningarna. Digitaliseringen genomfördes på något 
olika sätt från de olika undersökningarna. Samtliga 
fältritningar scannades dock in i inledningsskedet. Rit
ningarna från kvarteret Rådhuset har digitaliserats på 
ett översiktligt sätt för att fånga bebyggelsens utsträck
ning och läge samt karaktären på de skilda lämningar
na. Ingen registrering av lämningarna genomfördes. I 
kvarteret Domen har ritningarna digitaliserats och 
registrerats med en högre grad av noggrannhet mot 
originalet. Ett syfte med de något skilda infallsvinklarna 
På digitaliseringen var också att se hur man bäst utnytt
jar fältritningar från äldre undersökningar och gör dem 
användbara i analys- och presentationssituationen.

De maskinskrivna fyndlistorna lades in i en databas i 
samband med rapportarbetet. En enkel sakordslista 
med uppgifter om material, godstyp, ruta, nivå, grävt 
stick samt anmärkning upprättades i Excel. Det s.k. 
SESAM-projektet vid Statens Elistoriska Museum har 
gått igenom fyndlistan från kvarteret Domen.

Fältmetod
Under den senaste tioårsperioden har intresset för ar
keologiska fältmetoder ökat i Sverige. I Uppsala har 
undersökningsverksamheten främst utförts av RAÄ, UV 
Uppsala. En redovisning av den stratigrafiska metodi
kens utveckling och praxis har presenterats av Johan 
Anund (Anund 1995) med ytterligare utveckling och 
nyansering av Ronnie Carlsson (Arnegård m.fl. 1998). 
Un debatt har även försiggått i tidsskriften META rö
rande s.k. äldre undersökningars informationspotential 
(bl.a. Larsson 1993, 1995, Roslund 1997).

De nu redovisade undersökningarna representerar 
ett stycke svensk stadsarkeologihistoria. I en tid då

länsstyrelseinstitutionen inte var inrättad och undersök
ningar i städerna inte var genomförd praxis blev det 
stadsarkeologiska arbete som utfördes i början av 
1970-talet banbrytande. Till stor del genomfördes un
dersökningarna tack vare enskilda arkeologers envishet 
och intresse.

Det är därför självklart att de tidiga undersökning
arna saknade de metoder, som utvecklades senare i och 
med ett ökande exploateringstryck och behov av bättre 
dokumentations- och analysmetoder. Metoderna ut
vecklades i takt med att rapporter började färdigställas 
från slutet på 1970-talet och erfarenheter togs tillvara 
från tidigare undersökningar. Därför skiljer sig under
sökningarna från varandra och från senare undersök
ningar i dokumentationshanseende men även i gräv- 
ningsteknik och avbaningspraxis. Fyndinsamlingen 
skedde i bestämda stick om 10 centimeter, materialet 
skottades upp i skottkärra och genomgicks med skär
slev, se vidare nedan. Även när det gäller fyndregistre
ringen har en viss förändring skett i förhållande till da
gens registreringsteknik. De äldre registreringarna sak
nar ofta detaljerade uppgifter, exempelvis såsom gods
typ, del, vikt och antal fragment. Ett stort arbete lades 
ner på att teckna av enskilda fynd i fält (fig. 35). Dess
utom tecknades och fotograferades konstruktions
detaljer i långt större omfattning än vad som görs idag.

Det skiljer något mellan de undersökningar som 
skedde i början respektive mitten av 1970-talet (här re
presenterande av undersökningarna i kvarteret Rådhu
set) och de som gjordes senare (kvarteret Domen 1981). 
Det kan man bl.a. se i antalet dokumenterade profiler 
och i hur de har ritats. I den äldsta undersökningen från 
1972, är endast tre schaktväggar dokumenterade. Lag
ren är schematiskt framställda, några detaljer i form av 
linser och komplexiteter är inte akttagbara. Från gräv
ningen 1974 finns profiler från de schakt som legat in
till varandra vilka visar både på en komplexitet som väl 
kan motsvara lagerförhållandena i relation till bebyg
gelsen. Dessa profiler har varit tillfyllest vid avrappor
teringen. Däremot är endast två schaktväggar doku
menterade från det intilliggande schaktet. Detta var inte 
tillräckligt för man skulle kunna bilda sig en helhets
uppfattning om materialet. Det är först i och med un
dersökningen i kvarteret Domen som profilerna har va
rit helt och fullt möjliga att utnyttja och även använda 
för en hypotetisk fasbestämning. Den grävningssmetod 
som kom till användning i samtliga här avrapporterade 
undersökningar har benämnts stick- eller nivågrävning 
(Arnegård et al 1998:6). Metoden innebar att det 
bortgrävda materialets tjocklek definierades med abso
luta avvägda nivåer i 10-centimeters intervall, s.k. stick, 
i ett rutsystem om 2x2 meter. Hackbord användes från 
och med undersökningen 1976.

I undersökningarna i kvarteret Rådhuset är det tyd
ligt att lagren inte beaktades som informationsbärare i
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Fig. 35. Exempel 
på fyndteckningar 
som gjordes i fält.

Från undersök
ningen i kvarteret 

Rådhuset 1972.

F1083

sig, utan mer som ett material att insamla fynd i. Lag
ren är i stort sett inte alls dokumenterade på planerna. 
Till de flesta planer, d.v.s. till varje dokumenterad be
byggelsenivå hör en verbal planbeskrivning.

I undersökningen i kvarteret Domen är det tydligt 
att det fanns en strävan att dokumentera lagren och i 
viss mån förstå dessa i relation till konstruktioner och 
bebyggelsefaser. Detta kommer exempelvis till uttryck i 
profilernas lagernummerserie, som är densamma för 
samtliga profiler. De enskilda lagren i profilerna är där
med delar av en större helhet och också möjliga att 
följa i skilda delar av undersökningsytan. Däremot är 
inte lagren dokumenterade i plan vilket omöjliggör ett 
faktiskt bruk av lagren i analysskedet. Lagren beskrevs 
och dokumenterades dock sporadiskt på s.k. rutlappar. 
Här hade planbeskrivningarna övergetts till förmån för 
mer detaljerade beskrivningar till den enskilda två- 
metersrutan. Det medförde att informationen blev allt
för detaljerad vilket ställde stora krav på tydlig och 
konsekvent dokumentation. Eftersom rutlapparna re
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gistrerades av samtliga arkeologer, utan en gemensam 
syn på lagren och hur de skulle dokumenteras, samt att 
hänvisning till stor del saknas till profilernas lager, blir 
rutlapparnas information alltför tungarbetad och tids
ödande. Informationen finns dessutom på flera olika 
ställen, även på awägningslistor och på planritningar.

Man kan även se i fyndlistan att de fynd som härrör 
från de två sist undersökta delschakten har fler lager
relationer dokumenterade än de fynd som togs fram i 
de två inledande schakten. Trots denna ambition att be
akta lagren och fyndens lagerrelation fullföljdes det inte 
i fyndregistreringen. I fyndlistan är fynden relaterade 
till grävd ruta och nivå. Man kan inte i efterhand re
konstruera lagertillhörighet, eftersom lagrens nivåer va
rierar alltför mycket över undersökningsytan. I rappor
ten har fynden relaterats till faser och i de fall fynden 
hade lagertillhörighet kontrollerades endast att lagret 
var fört till korrekt fas.

I materialet från kvarteret Rådhuset är fynden rela
terade till grävda stick, som i sig saknar relation till



bebyggelsenivå. Här har en relativ gruppering genom
förts och sticken har i rapportarbetet förts till respek
tive bebyggelsenivå utifrån principen bebyggelsens nivå 
samt ovanliggande stick. Eftersom nivå över havet även 
här var vägledande för sticken, och det är tydligt att 
den ursprungliga markytan i både 1974 och 1976 års 
grävningar sluttade upp till en halvmeter från den ena 
änden i schaktet till den andra, kan fynden i ett och 
samma stick häröra från flera skilda bebyggelsenivåer. 
Härtill kommer komplikationen att i de fall där flera 
schakt är grävda i samma undersökning, har varje 
schakt en egen stickserie. Det har inte varit möjligt att 
komma åt detta problem, mycket beroende på att inte 
samtliga schaktväggar i samtliga undersökningar har 
dokumenterats.

Slutligen finns det avvägningslistor från samtliga un
dersökningar. På dessa har nivåer över havet registre
rats. Höj dsystemet har i samtliga undersökningar varit 
Uppsala stads höj dsystem (se vidare Redin 1976:17). 
Varje lista kan hänföras till en plan på vilken punkter 
med angiven höjd över havet har registrerats. I de tidi
gare undersökningarna är endast nivåerna registrerade.
I undersökningen från kvarteret Domen har även annan 
information tagits med, exempelvis vad som har nivå- 
satts, om det rör sig om en stock, planka eller lager 
o.s.v. Även byggnadsdetaljer har registrerats liksom 
lagerrelationer, men det saknas en konsekvent registre
ring. Detta medför att också detta material, liksom rut- 
lapparna, blir svårt att överblicka. Sammantaget finns 
alltså fältinformationen att söka i tre eller fyra skilda 
registreringar.

Rapport arkeologisk 
undersökning i kvarteret 
Rådhuset 2 och 3, 1972
Av Maria Lindh

Bakgrund
Under april till september 1972 utfördes en arkeologisk 
undersökning inom kvarteret Rådhuset 2-3. Undersök
ningsområdet låg i hörnet Gamla torget-Östra Ågatan. 
Den arkeologiska undersökningen föranleddes av att 
Byggnadsfirma Anders Diös AB skulle uppföra byggna
der för Upplands Jordbrukskassa samt för firma Anders 
Diös AB.

Undersökningen bekostades av Byggnadsfirma 
Anders Diös AB, Institutionen för Nordisk Fornkun- 
skap vid Uppsala universitet, Skogsvårdsstyrelsen, Riks
antikvarieämbetet (RAÄ), Upplands Fornminnes
förening samt en donation från Uppsala Nya Tidning. 
Ansvarig arkeolog var Gustaf Rudbeck.

Fig. 36. Kvarteret Rådhuset med undersökt schakt markerat 
Skala 1:2 000.

Byggnadstomten omfattade ca 1 750 m2. Delar av 
tomten var bebyggd och eventuella kulturlager hade 
skadats av källare eller sentida pålningar. Av en till
gänglig yta om 675 m2 kom en ca 225 m2 stor yta att 
undersökas (fig. 36). Dessutom undersöktes ett ca 6x25 
meter stor yta, parallellt med Östra Ågatan på tomten 
Rådhuset 5.

På en ca 40 meter lång sträcka längs med Gamla tor
get inom tomt nr 3 var i det i den aktuella markytan en 
nivåskillnad ned mot Fyrisån på ca 1,5 meter. Mark
ytan på tomt nr 2 sluttade däremot ned mot Gamla 
torget.

En schaktningsövervakning hade genomförts tidi
gare under våren, vilken föranledde att Gustaf Rudbeck 
argumenterade för att undersökningen under sommaren 
skulle genomföras som en arkeologisk undersökning 
och inte i form av schaktningsövervakning. Inledningvis 
redovisas här nämnda schaktningsövervakning.

Schaktningsövervakning i kvarteret Rådhuset 3
Under maj månad 1972 utfördes en schaktningsöver
vakning med anledning av nybyggnation. Undersök
ningsområdet, som var ca 14x12 m stort, låg i hörnet 
Gamla torget - Östra Ågatan, i den äldsta stadskärnan. 
Ansvarig för undersökningen var Gustav Rudbeck.

Vid schaktningsövervakningen dokumenterades en 
del av en stengrund, resterna efter en källare. Stenarna 
var mellan 0,4 och 1,0 meter stora. Källaren låg på ni
våer mellan 6,50 och 7,50 m.ö.h.

Två profiler ritades. Kulturlagren uppgick till en
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tjocklek av drygt en meter och bestod i botten av infil
trerad lera. Därpå fanns i huvudsak kulturpåverkad 
jord med träflis och linser med bl.a. sand, grus, kalk 
och tunna brandlager. I övre delen av lagerföljden fanns 
även kulturpåverkad jord med tegelflis. Den orörda le
ran låg på nivåer mellan 5,60 och 5,80 m.ö.h.

Dokumentationsmaterialet är knapphändigt och 
stenhusets datering är oklar.

Målsättning med den arkeologiska 
undersökningen
Syftet med undersökningen var att registrera och doku
mentera de fynd och konstruktioner som påträffades i 
de bevarade äldre kulturlagren för att söka vidga kun
skapen om Uppsalas äldre historia. Före 1970-talet be
traktades inte kulturlagren i de medeltida städerna som 
fast fornlämning och det saknades därför krav på att 
dessa skulle omfattas av arkeologiska undersökningar 
enligt fornminneslagen. Av tidigare undersökningar och 
schaktningar i Uppsala hade dock framgått att här 
fanns äldre kulturlager med en betydande informations
potential, varför det yrkades på en grundlig schakt- 
ningsövervakning. Det ansågs dock mer angeläget att 
undersöka en del av ytan grundligare, än att översiktligt 
undersöka hela området.

Genomförande av undersökningen i fält
De översta lagren ner till det att anläggningar påträffa
des schaktades med en traktorgrävare. Maskinschakt- 
ningen upphörde i sydväst på ca 7,50 m.ö.h. och i nord
öst på ca 8,30 m.ö.h. Därefter handschaktades i nord
öst ned till 6,90 m.ö.h. respektive i sydväst till 6,70 
m.ö.h. På denna nivå delades schaktet in i ett fristående 
rutsystem om kvadratiska rutor med 2,5 meters sida 
orienterat efter schaktkanterna. I fält har genomgående 
riktningen längs den axel som går vinkelrätt mot Fyris
ån benämnts som norr. I rapporten har dock geogra
fiskt norr använts i alla lägesangivelser. Rutorna har 
angivits med fältsystemets sydvästra koordinat. De 
grävdes i 10 centimeters stick ned till orörd lera. Inled
ningsvis grävdes dock två 4x4 meter stora rutor ned till 
orörd mark för att fastställa kulturlagrens mäktighet. 
Tre profiler upprättades och dokumenterades. En förlä
des ganska mitt i schaktet i schaktets längdriktning, en i 
samma riktning längs den nordvästra schaktkanten och 
den tredje sammanband de båda längs den schaktkant 
som låg närmast och parallellt med Fyrisån.

Fynden har från och med den nivå där rutsystemet 
lades ut betecknats med koordinat och nivå för respek
tive ruta, utom där det bedömts vara motiverat med en 
mer exakt lägesangivelse. De fynd som påträffades i 
lagren belägna över den nivå där rutsystemet lades ut

har samlats in som lösfynd, utan läges- och nivå
angivelse. Undantagsvis har läge angetts för några av 
fynden i de handschaktade lagren. I fält bedömdes det 
ej vara möjligt att ange fyndens läge i förhållande till en 
anläggning då det var svårt att på ett objektivt sätt 
skilja anläggningarna från varandra. En sådan doku
mentation ansågs även komplicera arbetsrutinen i fält 
och därmed minska arbetskapaciteten.

Vid handschaktningen skyfflades jorden i skottkär
ror där den genomsöktes och fynden samlades i en 
hink. Med denna grävnings- och insamlingsmetod har 
utan tvivel vissa smärre fynd ej uppmärksammats utan 
hamnat i dumpmassorna. Exempelvis påträffades inga 
mynt vid denna undersökning.

Bristande ekonomiska resurser medförde bl.a. att det 
inte gick att genomföra någon genomgripande plane
ring av undersökningen. Gustaf Rudbeck ansvarade för 
fältarbetet och Margareta Åkerman-Wigardt för fynd- 
och katalogiseringsarbeten. Grovarbetskraften uppgick 
sammanlagt till ett femtiotal personer med skiftande in
tresse och erfarenhet inför arbetsuppgiften.

Vädret var under större delen av undersökningstiden 
mycket torrt. Detta fick till följd att trävirket torkade 
och sprack samt jorden blev hård och svårbearbetad då 
resurser för vattning saknades. De undre lagren beva
rade dock fuktigheten p.g.a. av att orörd mark bestod 
av lera.

Dokumentationsmaterialet
Vid rapportsammanställning var följande dokumenta
tionsmaterial tillgängligt. All dokumentation förelåg i 
handskriven form. Fältritningarna omfattade schakt
planer, detalj- och profilritningar. Övrig dokumentation 
bestod av en anläggningslista, anläggningsbeskrivningar 
till 33 anläggningar samt kortfattade planbeskrivningar 
till schaktplanerna. Fynd- och benmaterialet var infört 
på en lista, uppställd efter fyndnummer, art, ruta, nivå 
och stick. Det fanns rikligt med avbildningar av fynd
materialet. Benmaterialet som bestod av 171 fynd
nummer har inte analyserats och diskuteras inte i denna 
rapport. Vidare fanns svart/vita foton, negativ och 
kontaktkopior.

Avsnitten Bakgrund, Målsättning och Genomföran
de av undersökningen baseras på ett påbörjat rapport
manus, författat av Gustaf Rudbeck.

Rapportarbetet
I rapportarbetet avsågs att utifrån en rimlig arbetsinsats 
i förhållande till befintligt dokumentationsmaterial be
skriva konstruktioner och anläggningar på respektive 
bebyggelsenivå. Beskrivningen har i huvudsak följt den 
uppdelning som gjordes i fält. Redovisningen presente
ras i form av en tabell som följer de digitaliserade
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tolkningsplanerna. Ett markanvändningsdiagram har 
upprättats för att åskådliggöra hur bebyggelsen har va
rit placerad i förhållande till gator, öppna ytor m.m. 
och hur detta mönster förändrats över tid (se fig. 18).

Den handskrivna fyndlistan har lagts in i Excel för 
att möjliggöra en kvalitativ och kvantitativ bearbetning 
av fyndmaterialet. Fynden redovisas dels i ett diagram 
som visar den procentuella fördelningen mellan olika 
material, dels i en fyndtabell sorterad efter sakord. I 
daterande syfte har keramik och pärlor analyserats. 
Förutom dessa kategorier beskrivs här endast några 
speciella. Noteras skall att det inom ramen för denna 
rapportsammanställning inte var möjligt att utföra nå
gon genomgång av fyndmaterialet eller stämma av be
fintlig fyndregistrering mot fyndmaterialet.

Det var inte möjligt att knyta samman sticken med 
bebyggelsenivåer och därmed kunde inte heller fynden 
relateras till bebyggelsenivåerna. Merparten av an
läggningarna har inte kunnat identifieras på profil

ritningarna bl.a. då anläggningsnumren ej har marke
rats på ritningarna. Lagren dokumenterades inte i plan 
och inte heller de har kunnat relateras till anläggning
arna. På profilritningarna verkar det som om lagren 
endast har dokumenterats schematiskt, exempelvis så 
saknas tunna lager och linser. Genomgående är antalet 
dokumenterade lager lågt trots en relativ mäktighet i 
lagerbilden. Som en följd av detta har inte profilerna 
renritats då informationen ansågs vara begränsad. 
Fältmaterialet förvaras i Antikvarisk-topografiska 
arkivet (ATA), RAÄ.

Redovisning av bebyggelsenivåerna
I fig. 37 redovisas anläggningarna som de dokumente
rades i fält. Bebyggelseskikt motsvarar vad som redovi
sats på en plan och där skikt 1 var det yngsta skiktet. I 
tabellen redovisas också de i samband med rapport
sammanställningen tolkade bebyggelsenivåerna.

Anr Typ Bevarade delar Brandskadad Bebyggelseskikt Byggnadsteknik Tolkad nivå

1 Hus Syllar 1 1

2 Gata Stockar och kluvor i 1

3 Hus Syllar och golv X i 1

4 Hus Syllar 1 Knuttimmer 1

5 Hus Syllar 1 Knuttimmer 2

é Hus Syllar 1 2

7 Hus Syllar och golv X 1 2

8 Hus Syllar och golv X, delvis i 2

9 Hus Syllar och golv X 1 2

10 Tunna 1

11 Dörr? i

12 Hus Syllar och golv i Knuttimmer 3,4,5

13 Hus Golv X i 3,4, 5

14 Stockar X 1 3,4

15 Träkonstruktion Golv? 2 4

16 Hus Syli och golv 2 4

17 Hus Syllar X 2 4

18 Hägnad 2 Flätverk 4,5

19 Gata 3 Grus på risbädd 5

20 Stensamling 3

21 Hus Vägg 2 Skiftesverk 4

22 Hus Golv 3 Knuttimmer 5

23 Hus Syllar och golv 3 5

24 Löst virke Del av båt? 4

25 Löst virke Släde? 4

26 Härd? 4 6

27 Stensättning 4

28 Trig 4

Fig. 37. Tabell över de dokumenterade an
läggningarna.

30 Tomtgräns Pålrad I profil 6

31 Hus Syllar 5 Skiftesverk 6

32 Eldstad 5 6

33 Träkonstruktion Stockar och plankor 5 6

34 Hägnad? 5 Flätverk 6

35 Fundament? Stol pkonstruktion 5 6

36 Grophus Specialplan Flätverk
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Fig. 38 (s. 44-47). 

Samtliga planer över 
de dokumenterade/ 

tolkade bebyggelse
nivåerna. Skala 1:200.

Nivå 1

+ yl 06548

Nivå 4

4 Meter

+ y106570

Nivå 2

* y106548

Meter

+ yl 06548 * y106570
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Nivå 5

4 Meter

* y106570

Nivå 6

4 Meter

* yl06570
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Fig. 38 (tv. samt s. 46). 

Forts, från s. 44-45.

Nivå 7

Meter

♦ y106570

Av de i fält dokumenterade anläggningarna redovi
sas ett tolkningsforslag där anläggningarna har förts till 
sju bebyggelsenivåer (fig. 38). Någon närmare analys 
eller beskrivning till dessa planer har ej utförts. Några 
av anläggningarna lyfts emellertid fram här och kom
menteras. A15 tolkades i fält som eventuellt resterna ef
ter ett golv. I samband med rapportsammanställningen 
ligger Al5 dock i vad som under nivåer 1 och 5 utgör 
en gatusträckning, A2 respektive Al 9. Följaktligen kan 
även A15 vara rester av en gata. Anläggning 17 har tol
kats som ett sädesmagasin då den bl.a. innehöll ett av 
stockar avgränsat lager med brända sädeskorn. Hus 
A31 vilade på ett lerlager och inne i huset fanns A32, 
en uppbyggd eldstad/härdpall (fig. 32). Eldstaden var 
närmast rektangulär till formen och ca 1,0x1,2 meter 
stor. Den var centralt placerad i rummet och kan jämfö
ras med hus som har påträffats i bl.a. Sigtuna (Tesch 
1990). I botten av schaktet påträffades ett grophus, 
A36. Det var ca 3x2,5 meter stort och hade oregelbun
den form i plan. Vid undersökningen påträffades flät
verk som utgjort grophusets vägg (fig. 31).

Lagerbild
De dokumenterade kulturlagren uppvisar en mäktighet 
på upp till ca 2,5 meter, mellan ca 5,00 och 8,00 m.ö.h. 
På bottenleran låg ett upp till en meter tjockt brunt

kulturpåverkat jordlager. Det har beskrivits som relativt 
homogena jordmassor, men ställvis fanns tunna lager 
med exempelvis infiltrerad lera och träflis, vilket visar 
att det har funnits flera nivåer inom lagret. Bland de 
övre lagren förekom träflislager vilka troligen har sam
band med de översta nivåernas trähusbebyggelse. Trä- 
flislagren var relativt tunna, upp till ca 0,2 meter tjocka. 
På ca 7,00 m.ö.h. fanns brandlager, varav ett som bl.a. 
innehöll rikligt med brända sädeskorn kan härledas till 
den byggnad vilken tolkats som sädesmagasin, A17. Te
gel eller tegelflis saknades i de dokumenterade lagren.

Fyndmaterial
Antal registrerade fyndnummer uppgick till 2 065. Ef
tersom många fyndnummer/poster innehöll flera frag
ment av okänt antal, har antalet poster använts vid re
dovisningen (fig. 39 och 40). Merparten av fynden är 
lösfynd som samlades in i samband med att de översta 
lagren grävdes med maskin och handschaktades.
Sticken har slagits ihop två och två och de stick som i 
fält benämnts lika har slagits ihop över hela under- 
sökningsytan. Nivåerna i fyndtabellen motsvarar inte 
de bebyggelsenivåer som dokumenterades i fält då det 
inte var möjligt att relatera fynden till dessa. Det kan 
endast fastställas om något är äldre eller yngre i för
hållande till varandra. Den största fyndkategorin ut-
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gjordes av läder, framför allt skomaterial, nästan hälf
ten av det totala materialet. Trä var näst störst med ca 
en fjärdedel.

Textilierna från undersökningen, 314 fragment (36 
fyndnummer), var mycket välbevarade. De innehöll 
bl.a. en del speciella fynd, exempelvis ett fragment av 
en långsmal väggbeklädnad (bonad) i krabbasnår och 
som kan knytas till en vikingatida-tidigmedeltida tradi
tion (Franzén & Nockert 1992). Delar av materialet 
kan närmast jämföras med textilfynd från Lödöse 
(muntlig uppgift Margareta Nockert).

Andra fynd som tyder på en tidig datering av läm
ningarna är runfynd. Två revben med runor tillvaratogs 
vid undersökningen. På det ena revbenet var den 16- 
typiga futharken inristad. Benet kunde knytas till de 
äldsta lagren och inskriften kan dateras till tidig medel
tid, dock ej vikingatid. Det andra benet hade en typisk 
medeltida blandning av runor, vändrunor och förvans
kade tecken (Svärdström & Gustavsson 1972). Ett 
sandstensfragment med runstensornamentik fanns 
också i fyndmaterialet, men var sekundärt deponerat.

Av andra lite mer speciella fynd kan nämnas en sadel 
med ornamentik som påträffades mellan A12 och A17. 
Ytterligare en sadel från Uppsala påträffades i kvarteret 
Pantern år 1990 i en brunn och har daterats till sent 
1400-tal (muntlig uppgift, Johan Anund). Vidare på
träffades två dekorerade bronskärlsfragment men som 
inte kunde lägesbestämmas (se Några unika fynd, 
s. 29).

Bland fynden finns fyra glaspärlor. En grön, transpa
rent melonpärla som låg i de äldsta lagren (stick 12) är 
av en typ som förekommer under tidig medeltid men 
också under romersk järnålder (muntlig information Ulf 
Kjellén). Proveniensen är osäker, eventuellt Skandina
vien eller centrala delarna av Europa. Två av pärlorna 
kan vara vikingatida; en grön och en gul transparent 
pärla utan mönster. Den gröna pärlan påträffades syd
väst om A25 och den gula var ett lösfynd. Den fjärde 
pärlan, även den ett lösfynd, kunde inte typbestämmas. 
Den har oval form och ett oregelbundet mönster i grön 
och svart opak.

Kammaterialet har analyserats inom ramen för pro
jektet Medeltidsstaden (Broberg & Hasselmo 1981). Av 
de tio posterna med kammar typbestämdes åtta. De 
flesta var lösfynd och kammarnas dateringar var vida.

Vid undersökningen påträffades tretton brynen, var
av ett av sandsten och övriga av skiffer. Tre av skiffer- 
brynena kommer från Eidsborg. Det påträffades även 
fyra vridkvarnar, varav tre var gjorda av skiffrig sand
sten från Malung (Elfwendahl & Kresten 1993).

Datering

Gustav Rudbeck daterade de äldsta lämningarna till 
1100-talet, men under senare diskussioner om Östra

■ Ben/horn 
O Glas 
D Järn
□ Keramik
□ Lera
□ Läder 
D Metall
0 Organiskt
□ Sten
□ Trä
□ Slagg
□ Övrigt

Fig. 39. Cirkeldiagram som visar den procentuella fördelningen mellan 
de skilda materialkategorierna i fyndmaterialet.

Aros äldsta skede har etableringen tidsfästs till 1200-ta- 
let (bl.a. Broberg & Hasselmo 1981). Den här genom
förda rapportsammanställningen har visat att både 
fyndmaterialet och de äldsta konstruktionerna tyder på 
att en datering till 1100-tal är mycket trolig. Bland fyn
den finns ett fåtal fynd som kan dateras till vikingatid, 
ett par glaspärlor och ett sandstenfragment med run- 
stensornamentik. Pärlorna påträffades emellertid i de 
övre lagren. Det saknades dock bebyggelse som kan tol
kas som vikingatida.

Bland Bi-godset fanns skärvor med tydlig 1100-tals- 
karaktär. En av glaspärlorna som påträffades i de äldsta 
lagren och textilfragmentet av en väggbonad är sanno
likt tidigmedeltida samt de båda runbenen har tolkats 
som tidigmedeltida.

De äldsta påträffade konstruktionerna kan troligen 
dateras till tidig medeltid. I botten av schaktet, 
bebyggelsenivå 7, fanns resterna efter ett grophus. Ett 
14C-prov togs av ett djurben från en ruta nära grop
huset och analysen gav en datering med två sigma till 
perioden 890 AD-1190 AD (Ua-15655) (bilaga 3). 
Några andra fynd påträffades inte i grophuset. Ytterli
gare ett inslag av en tidigmedeltida byggnadstyp var 
A31, ett hus med en uppbyggd eldstad, A32, som var 
centralt placerad i rummet.

Bebyggelsenivåerna 3, 4, 5 och 6 har utifrån strati- 
grafiska relationer tolkats som 1200-tal. Från dessa ni
våer saknas fynd som kan dateras. Den yngsta bebygg
elsen, nivå 1 och 2, har tolkats som 1300-talets första 
hälft, bl.a. utifrån den genomförda keramikanalysen 
(fig. 41) (se även avsnittet Tolkningsbilder, s. 17).
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Sakord Material Nivå 1 
(stl-2)

Nivå 2 
(*3-4)

Nivå 3 
(st5-6)

Nivå 4 
(*7-8)

Nivå 5 
(st9—10)

Nivå 6 
(sti 1-12)

Nivå?
(st13—15)

Lösfynd

Beslag Järn 1 1 9

Brvne Sten 1 2 9

Doppsko Järn 1

Dräktspänne Metall 1

Dvmling Trä 1 3 1 6

Flöte Trä 1 1

Föremål - 6 24 80 47 70 31 9 296

Glas Glas 2

Handtag Trä 2

Hjul Trä 3

Hästsko Järn 1

Hästskosöm Järn 1 4 1

Isbrodd Järn 1 1 1 2

Islägg Ben/horn 1 5

Kam Ben/horn 1 2 7

Kil Trä 2 5 7 5 5 1 12

Klubba Trä 1 2

Kniv Järn 1 5

Korvpinne Trä 2 1 13

Krampa |ärn i 5

Krok lärn 5

Krok Trä 1 1 4

Kvarnsten Sten 1

Kärl Glas 1 2

Kärl Järn 1

Kärl Metall 2

Kärl Trä 2 4 3 1 51

Laggkärl Trä 2 2 2 55

Lerklining Lera 1 2 3 2 4 1 2

Lås Järn 1 1 1

Mvnt Metall 1 1

Mätsticka Trä i

Nagel Järn 1

Nagel Trä 6 6 9 18 5 1 46

Nit färn 3 2 1 8

Nyckel Metall 2

Nyckel lärn/okänd m. 1 1 1 1 5

Nål Ben/horn 1 2

Nål Metall/järn 1

Nål Trä 3

Organiskt Organiskt 2 1 4

Planglas Glas 1

Pung Läder 1 5

Pärla Bärnsten 1

Pärla Glas 1 3

Rem Läder 2 4 14 13 14 4 2 13

Rep Organiskt 4 4 5 4 6

Ring Järn 1 1

Rvktskrapa Järn 1

Sadel Läder 1

Sax Järn i 1 4

Sked Trä 1

Sko Läder 4 37 28 35 38 10 6 319

Slagg Slags 2 2 2 5 1 7

Slev Trä 2

Slida Läder 1 1 9

Slända Ben/horn 1

Smycke brakteat Metall 2

Spade Trä 2 1 2

Spik Järn 3 2 1 2 44

Spill Läder 4 22 26 34 32 20 6 6

Spjutspets Metall 1

Sporre Järn 1

Stylo Trä 1

Sölja Metall 4

Sölja Järn 1 1

Ten Metall 1

Ten Järn 1 1 1 9

Textilie Organiskt 1 4 10 6 6 9

Tunna Trä 1 2 5 1 14

Yxa Järn 1

Summa 23 120 197 176 223 97 29 1 051

Fig. 40. Fyndtabell med antal fyndposter per sakord och stick.



I samband med undersökningen togs prover för dendro- 
analys. Resultaten från proverna uteblev dock (muntlig 
information Gustaf Rudbeck).

Administrativa uppgifter
Riksantikvarieämbetets dnr: - 
Tillståndsgivning Riksantikvarieämbetet: - 
Undersökningstid: 20 april - 22 september 1972 
Undersökt yta: ca 225 m2 
Undersökt volym: ca 550 m3 
Arkeologisk personal: Jan Eriksson, Jan-Helmer 

Gustafsson, Eva Norenhag, Gustaf Rudbeck 
(grävningsledare), Viktor Svedberg, Margareta 
Åkerman-Wigardt

Maskintid: grävmaskin 12 timmar, traktorgrävare 40 
timmar

Grovarbetstid: 370 dagsverken
Grovarbetspersonal: femtiotal man från firma Anders 

Diös och Skogsvårdsstyrelsen 
Koordinatsystem: fritt liggande 
Höjdsystem: Uppsala stad (0,38 meter under RAK 

1900)
Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk

topografiska arkivet (ATA): 1 översiktsplan i skala 
1:200, 6 schaktplaner i skala 1:50 med plan
beskrivningar, 4 ritark med planritningar i skala 
1:10, 14 ritark med profiler i skala 1:10, 1 ritark 
med profil i skala 1:20, 5 ritningar över trädetaljer i 
skala 1:5, 1 ritning över trädetalj i skala 1:10, 1 rit
ning över trädetalj i skala 1:20, 2 avvägningsplaner i 
skala 1:40, 1 ”benplan”, 1 fyndlista, 32 anläggnings- 
beskrivningar, 1 benlista, ca 1 000 fyndteckningar 

Fotomaterial: Unr 3706, ca 300 st 
Fynd: Fnr 1-2065, inlämnade till Statens historiska 

museum (SHM)

Rapport arkeologisk 
undersökning i kvarteret 
Rådhuset 6 och 9, 1974
Av Lena Beronius Jörpeland

Bakgrund
Den arkeologiska undersökningen genomfördes under 
sommaren och hösten 1974. Ansvarig fältarbetsledare 
var Gustaf Rudbeck och uppdragsgivare var firma 
HI AB, Stockholm.

Undersökningen utfördes inne på gårdsplanen till 
fastigheterna Rådhuset 6 och 9. Hela ytan kunde inte 
undersökas eftersom undersökningen genomfördes före 
rivningen av befintliga fastigheter. Dessa fastigheter var 
i bruk, vilket innebar att ett visst avstånd till byggna
derna måste iakttas bl.a. för att hålla infarter och in
gångar tillgängliga för trafik. Den undersökta ytan be
gränsades även av tillgängliga ekonomiska resurser. 
Gårdsplanen var ca 20x30 meter. Den undersökta ytan 
uppgick till 180 m2 fördelade på tre schakt (fig. 42). 
Dessa var 6x10 meter stora. Kulturlagrets mäktighet 
uppgick som mest till ca två meter.

Målsättning
Målsättning för undersökningen var att dokumentera 
kulturlagren och deras innehåll för att genom detta 
söka följa stadens utveckling från medeltidens början 
till dess slut.

Godstyp Datering 1 2 3 4 5 6 7 Lösfynd S:a

A, ä svg 1 1 1 3

BI, y.svg/paffrath/ 1 1 3 22 27

CI 1 2 1 14 18

CI, Benger./Coppeng. 1400t 1 1

CI, Niedersachsen 1 1

1250-1350 1 1

CII, Westerwald 1600t 1 1

BII: 1 23 23

B 11:4 5 5

BII 1 5 2 32 40

Övriga i 1 2

Summa 3 5 4 4 3 1 0 102 122

Fig. 41. Tabell över förekommande 
godstyper i kvarteret Rådhuset, rela
terade till relativ nivå. Nivå 1 är 
yngst. Se även bilaga 1.

Fig. 42 (t.h.). Kvarteret Rådhu
set med undersökta schakt 

markerade, schakt l-lll. 

Skala 1:2 000.
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Genomförande i fält
De tre schakten SI, SII, och Sili undersöktes i tidsföljd, 
vart och ett för sig utan synkronisering i fält. Dock låg 
schakt I och III intill varandra vilket medförde att schak
ten i rapportarbetet har kunnat, så långt det har varit 
möjligt, läggas samman. Schakt II låg två meter öster om 
de övriga vilket har medfört problem med att korrelera 
detta schakt med de övriga. Kulturlagren undersöktes 
från topp till botten på likartat sätt i samtliga tre schakt.

Ett fristående rutsystem, orienterat efter schakten, 
upprättades i samband med undersökningen. Genomgå
ende har riktningen längs den axel som går vinkelrätt 
mot Fyrisån och mot Svartbäcksgatan, i fält benämnts 
som norr. I rapporten har dock geografiskt norr an
vänts i alla lägesbestämningar och orienteringar.

Schakten delades in i 2x2 meter stora rutor vilka har 
en löpande beteckning. I schakt I undersöktes rutor 
R11-25 i 22 skikt. Här dokumenterades 7 bebyggelse
nivåer förutom den översta nivån som enbart bestod av 
ett antal mindre anläggningar. I schakt II, R26^f0, un
dersöktes i 20 skikt och 6 bebyggelsenivåer dokumente
rades. Schakt III, R41-55, undersöktes i 13 skikt och 5 
bebyggelsenivåer dokumenterades. Kulturlagret under
söktes skiktvis i 10 centimeter tjocka skikt från nivå ca 
8,40 m.ö.h. ned till den postglaciala leran som låg på 
nivå 5,50-6,00 m.ö.h. Flera skikt har dock slagits sam
man. Fynden har insamlats efter ruta och skikt. Ett 
schakt grävdes mellan de undersökta ytorna i schakt II 
och III. Syftet var att binda samman lagren i de båda 
schakten.

Samtliga schaktväggar i schakt I och III dokumente
rades i form av profilritningar. I schakt II dokumentera
des endast den östra och södra schaktväggen. Profilerna 
har namn efter schaktnummer och väderstreck enligt de 
som användes i fält, d.v.s. I:Ö, I:S o.s.v.

De upp till 1,5 meter tjocka eftermedeltida lagren 
som låg närmast under markytan schaktades bort med 
maskin inför undersökningen.

Dokumentationsmaterialet
Dokumentationsmaterialet bestod dels av fältritningar 
och beskrivningar; planer och profiler, dels av ett på
börjat rapportmanus. Fältritningarna var inte renritade, 
däremot fanns tolkade plansammanställningar. Ett 
manusutkast till Inledning och Metod fanns att tillgå 
vilket underlättade förståelsen av materialet, liksom en 
nyckel till relationen mellan de olika skikten och pla
nerna i respektive schakt. En planbeskrivning medföljde 
respektive plan vilket också underlättade förståelsen 
och uppstruktureringen av materialet. Materiallistan 
som upprättades i samband med att materialet fördes 
till interimsarkivet, har utgjort grunden för uppgifterna 
i avsnittet Administrativa uppgifter.

Profilerna fanns delvis sammanställda med renskrivna 
lagerbeteckningar. Dessa var dock en avritning med 
omnumrering av lagren från fältritningarna och har 
därför inte utnyttjats vid avrapporteringen. Till varje 
bebyggelseskikt hörde en avvägningslista med awäg- 
ningspunkter, som var renskriven på skrivmaskin.

Slutligen fanns en renskriven fynd- och benlista. Fyn
den var beskrivna samt relaterade till ruta, skikt och 
nivå. Fyndnummerserien börjar på 1001 för fynden i 
schakt I, på 3000 i schakt II, och i schakt III på 4001.1 
förekommande fall hade fynden relaterats till anlägg
ningar. Dessa bestod både av hus och nedgrävda an
läggningar, d.v.s. tunnor och en brunn. Benlistan utgjor
des av 212 poster och benen var relaterade till ruta och 
skikt, men vikt saknades. Djurbensmaterialet är inte 
analyserat och kommer inte att tas upp i rapporten.

Ett stort fotomaterial om ca 850 kontaktkopior samt 
negativ finns från undersökningen. En mindre fält
analys av bottenleran och lerlinser i botten genomför
des av Ulf Qvarfort och Bengt-Åke Nystrand, kvartär
geologiska institutionen Uppsala universitet. Analysen 
har redovisats i form av en PM.

Rapportarbetet och källkritik
Rapportarbetet har främst bestått av att beskriva och 
redovisa ingående konstruktioner och anläggningar för 
respektive bebyggelsenivå. Ett visst mått av tolkning 
och kontroll av de tolkade fasplanerna har genomförts 
översiktligt. Kontrollen har bestått i att se till att lager
bilden över och under en bebyggelsenivå är korrekt 
mellan bebyggelsen i de skilda schakten och delarna i 
schakten. Om så inte är fallet har det påpekats i texten. 
I stort sett är det dock den indelning av bebyggelse
lämningarna i skilda nivåer som gjordes i fält som har 
använts även här. För åskådlighetens skull har en 
tolkningsbild upprättats som bygger på bebyggelse
nivåernas innehåll.

Fynden presenteras i en sakordstabell för samliga fö
rekommande sakord. Fyndmaterialet har översiktligt 
gåtts igenom och keramiken har specialstuderats för att 
kunna användas i dateringssyfte (se fig. 53). Övriga 
daterande fynd har lyfts fram för respektive bebyggelse
nivå. Fynden har dock inte konsekvent gåtts igenom 
och kontrollerats mot fyndlistan då detta bedömdes 
som att det skulle ta alltför lång tid.

De grävda skikten har varit svåra att relatera till res
pektive bebyggelsenivå eftersom man strikt har hållit 
sig till nivå över havet. Man har inte redovisat relatio
nen mellan de grävda skikten och bebyggelsenivåerna. 
Eftersom nivåerna har varierat, särskilt mellan schakt I, 
III och II, bör man se fynden i en relativ kronologi som 
är relativ till bebyggelsenivåerna. Trots detta har de 
grävda skikten relaterats till en bebyggelsenivå för att 
det skall vara möjligt att utläsa förändringar över tid.
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Det betyder alltså att fynden generellt inte kan kopplas 
till enskilda bebyggelsenivåer. Varje enskilt fynds fynd
omständighet bör därför kritiskt granskas innan fyndet 
sätts in i någon övergripande kontext. Det är framför
allt flera skikt som ligger emellan två nivåer som har 
ställt till problem. Dessa ligger dock som ”mellanskikt” 
i fyndtabellen. Övriga skikt har relaterats till respektive 
nivå genom nivå på bebyggelsen och de skikt som ligger 
ovanför.

Samma anläggning kan ha flera anläggningsnummer. 
Detta beror på att anläggningen låg så att den kom att 
undersökas i flera schakt, och en löpande numrering 
användes i fält. Någon förändring av nummerserien har 
inte genomförts i rapportarbetet. Därav den någon 
otympliga numreringen av vissa hus. Ett stort antal an
läggningar i bottenleran samt enstaka anläggningar i de 
övre nivåerna saknade nummer. Dessa har lagts till i 
rapportarbetet för att kunna identifiera anläggning
arna. Dessa utgörs av nummer 66 till 99, och saknar 
anläggningsbeskrivningar.

Redovisning av bebyggelsenivåerna
Redovisningen bygger på de tolkningsplaner som upp
rättades efter det att fältarbetet var avslutat. I tolk- 
ningsplanerna har de tre schakten lagts samman och så 
långt det har gått har bebyggelsen sammanförts i de 
skilda schakten. Av naturliga skäl är det schakt II som 
har varit svårast att relatera till schakt I och III. Res
pektive nivå presenteras med ingående anläggningar 
och i förekommande fall lager.

Redovisningen presenteras i den ordning bebyggelse
nivåerna grävdes fram. Den yngsta nivån, nivå 1, är 
den som först dokumenterades efter avbaningen. Den 
äldsta bebyggelsenivån utgjordes av nivå 7, vilket alltså 
är detsamma som etableringsskedet på platsen.

Schakt I som undersöktes först, var även det schakt 
som dokumenterades med flest planer. Här påträffades, 
efter avbaning, en nivå med anläggningar som doku
menterades men som inte kan sägas utgöra någon 
egentlig bebyggelsenivå. På planen dokumenterades två 
tunnor, tjugo pålar av varierande tjocklek samt ett sten- 
skott stolphål. Dessa anläggningar låg alla i schaktets 
östra del och har inte fått några anläggningsnummer. 
Längs schaktets sydvästra vägg fanns en rustbädd som 
hörde till ett hus uppfört på 1860-talet. Schakt II var 
omrört och lämningarna skadade i de övre nivåerna, 
dokumentationen började därför på en lägre nivå än i 
schakt I. Schakt III dokumenterades mer översiktligt än 
de övriga, förmodligen för att man här redan hade kun
skap utifrån relationen till schakt I.

Konstruktioner
Sammanlagt har 88 anläggningar dokumenterats vid 
undersökningen (se bilaga 5). Den största gruppen ut

gjordes av hus, eller träkonstruktioner tolkade som hus. 
De var ca tjugo till antalet. En gata påträffades i schakt 
II vilken dokumenterades i flera nivåer, liksom även en 
brolagd passage i schakt I. Längs både passagen och ga
tan har en tomtgräns hypotetiskt konstaterats. Övriga 
anläggningar utgjordes av en brunn, tunnor, risbäddar 
och stenläggningar. I botten mot den orörda leran, 
fanns ett trettiotal nedgrävningar; rännor, gropar och 
stolphål.

Lagerbild
Lagerbilden i de olika schakten skilde sig från varandra 
främst i och med att den nordvästra schaktväggen i 
schakt I och III, (västra schaktväggarna i fältmaterialet) 
uppvisade en annorlunda bild än övriga schaktväggar 
(fig. 43). Detta berodde sannolikt på att man här var 
innanför hus och konstruktioner i stort sett fr.o.m. den 
äldsta bevarade trähusbebyggelsen. Det visade sig vid 
analysskedet att det här också låg en tomtgräns vilket 
gjorde det svårt att följa lagren från en schaktvägg till 
en annan. Lagren bestod av tunna lerlinser, lerlager, 
tunna kulturjordslager samt fragmentariska och kom
pakta stenläggningar. Hela lagerbilden var komplicerad 
och svår att följa. Nordöstra schaktväggen i schakt I 
däremot låg utanför huskonstruktionerna och uppvi
sade därmed en enklare lagerbild som innehöll fler 
påförda relativt mäktiga markplaneringslager blandat 
med mer eller mindre heltäckande lerlager. Denna profil 
var dokumenterad från den dåvarande gårdsplanen ned 
till botten. Här syntes tydligt att ungefär hälften av 
kulturlagrets totala mäktighet hade banats av före un
dersökningen. I de övriga profilerna var lagren färre 
och framför allt i den södra profilen i schakt II, fanns 
ett påfört relativt mäktigt träflislager som gick att åter
finna i samtliga profiler utom den ovannämnda nord
västra schaktväggen.

Ett generellt mönster som återkom i stort sett i samt
liga profiler (utom ovannämnda västra schaktväggen i 
schakt I och III) var att den yngsta bebyggelsenivån, 
nivå 1, hade föregåtts av ett markplaneringsskede som 
bestod av att ett upp till 0,5 meter tjockt brunt kultur- 
jordslager med mycket trävirke och träflis förts på. Där
under låg bebyggelsenivå 2 och 3 nivåmässigt nära var
andra utan mellanliggande lager. Även dessa bebyggel
senivåer föregicks av ett mellan 0,2-0,5 meter tjockt 
markplaneringslager som huvudsakligen bestod av trä
flis. Under detta lager låg slutligen nivå 4, 5 och 6 även 
här nivåmässigt relativt lika, vars mellanliggande lager 
varierade i profilerna och därmed inte täckte några 
större sammanhängande ytor. Under den äldsta trähus
nivån låg slutligen ett homogent brunsvart kulturjords- 
lager, som i stort sett saknade träflis och var upp till 0,3 
meter tjockt. I sydvästra profilen i schakt III fanns ett 
par tunna lerlinser i lagret som vid besiktning tolkades 
som svämlera från någon översvämning (Nystrand &
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Fig. 43. Profil över nordvästra schaktväggen i schakt I och III. För lagerbeskrivning, se s. 121. Skala 1:50.

Qvarfort PM). I övergången till den orörda bottenleran 
fanns ett mellanliggande skikt fyndförande ”infiltrerad 
lera” som var upp till 0,2 meter tjockt.

Tegel förekom huvudsakligen endast i ett par lager 
som låg i övre delen av schakt I, d.v.s. i bebyggelsenivå 
1, men enstaka tegelbitar förekom även i bebyggelse
nivå 2.

Något heltäckande brandlager dokumenterades inte 
vid undersökningen. Ett mindre brandlager låg mot 
botten i södra schaktväggen i schakt III. Detta lager 
gick dock inte att följa och det är oklart om det var på

fört. Ett tiotal anläggningar var brandskadade på ovan
sidan vilket visar att bränder sannolikt har förekommit 
men att brandlagren rensats bort. Framförallt i nivå 1 
verkade flera anläggningar inom en och samma tomt ha 
varit utsatta för brand.

Störningar
Endast en större nedgravning, en vattenledning, hade 
skadat de äldre kulturlagren i schakt II. Vattenled
ningen löpte i sydväst-nordostlig riktning, tvärs över 
schaktet, och var grävd i två olika omgångar. Två tra
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ledningar var bevarade, A34 och A3 7, men även ett 
Höganäsrör som låg i botten. Ledningsschaktet var 
grävt ända ned till övergången mot bottenleran och de
lade därmed schaktet i två delar. I schaktet låg en 
stämplåda som fick anläggningsnummer, A33, trots att 
den egentligen inte hör till de äldre lämningarna.

Som nämnts började dokumentationen på olika ni
våer p.g.a. av att bevaringsgraden var olika. Framför
allt saknades en fortsättning på den översta bebyggelse
nivån i schakt I, se nedan. I schakt III berodde detta på 
att en rustbädd till ett hus uppfört på 1800-talet hade 
grävts ned omedelbart sydväst om schakt I.

Nivå 1
Den första bevarade bebyggelsenivån påträffades i 
schakt I och låg på ca 7,70-8,00 m.ö.h. (fig. 44). 
Lämningarna bestod av syllstenar och träsyllar efter hus 
samt en stenläggning. I schakt III påträffades en tunna, 
A61. Den stod i schaktväggen och det var oklart vilken 
bebyggelsenivå den tillhörde, troligen nivå 1 eller 2. 
Tunnan var relativt stor och hade en dränerande grus
läggning under sig, som syntes mot bottenleran.

Centralt i schakt I och III låg ett hus, Al (se fig. 34). 
Huset var knuttimrat och hade troligen en ca 1x2,5 me
ter stor tillbyggnad, A3, som var uppförd i skiftesverks- 
teknik. Trävirket i båda byggnaderna husen var dåligt 
bevarat. Under husen fanns en stenläggning, A91, som 
hörde till byggnaderna. Stenlägg
ningen var flerskiktad och lagd 
av kullerstenar. Fyllningen bestod 
av kulturjord, bränt tegel, träflis 
och lera. Stenläggningen låg både 
utanför och innanför byggna
derna, men verkade ansluta 
bättre till hus Al. Hus Al var ca 
4 meter brett. Det är osäkert hur 
långt det ursprungligen hade va
rit då dess södra del var förstörd 
av ett hus från 1800-talet vars 
rustbädd låg på ungefär samma 
nivå. Inne i huset låg två paral
lella stockar i den sydöstra delen.
Det är oklart vilken funktion den 
inre stocken hade. I stenlägg
ningen mellan de båda stockarna 
var stenarna något större. Sten
läggningen hade formen av en 
halvcirkel nordost om Al. Det

mindre huset låg centralt på stenläggningen och anslöt 
till Al mitt på dess kortsida. I kanten på stenläggningen 
invid nordöstra schaktväggen var en tunna, All, ned
grävd. Den såg ut att vara nedgrävd från en nivå strax 
ovanför stenläggningen men det går inte att utesluta att 
tunnan var samtida med de båda byggnaderna. I tun
nan stod ett närmast intakt laggat kärl med handtags- 
stavar. I kärlet fanns bl.a. en brakteat och ett hänge 
med ett grekiskt kors och bokstäver. I tunnan fanns 
även läderspill m.m., se vidare fyndtabellen nedan.

Ytterligare en tunna, A2, dock mer fragmentarisk, 
låg i eller under stenläggningen söder om hus A3. Tun
nan var stensatt i botten och kan ha utgjort en dräne
ring för stenläggningen. Den innehöll inte något fynd
material.

Längs med dessa byggnader löpte två parallella 
flätverksstaket, A6. Dessa var bevarade till en höjd av 
0,1 meter. Avståndet dem emellan var 0,45 meter. Stol
parna var gjorda av furu och vidjorna av gran. Längs 
detta låg i sin tur en träkonstruktion, A7. Konstruktio
nen bestod av en langsgående stock eller planka samt 
två tvärgående kortare syllar. Anläggningen har i 
rapportarbetet tolkats som en brolagd passage längs 
med en tomtgräns.

Intill nordvästra schaktväggen fanns rester av ett 
troligt hus, A10. Två eldskadade stockar möttes i en 
knut. Ett par intilliggande plankor kan eventuellt vara
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Fig. 44. Plan över undersökta anlägg

ningar i nivå 1. Skala 1:200.
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rester av ett trägolv. Intill denna byggnad låg ytterligare 
en del av ett hus, A5. Hörnet var knutat och låg på en 
sten som i sin tur vilade på en kubb. Väggens understa 
syli var bevarad. Trävirket var brandskadat.

Ytterligare en husrest fanns dokumenterad i schak
tets sydöstra del, ett förmodat hus, A4. Huset bestod av 
två syllstockar i vinkel. Det är oklart vilken teknik hu
set var uppfört i. Nordost om byggnaden fanns flera 
tunna lerlager dokumenterade i profil I:Ö. Dessa har 
här tolkats som golvrester i ett rum/byggnad utanför 
A4.

Stratigrafi
Flätverksstaketet, A6, verkade ligga över träkonstruk
tionen, A7 och hus A9/52. Därmed skulle den i så fall 
vara yngre. Men den kan lika gärna vara samtida som 
passagen och övergiven samtidigt som denna.

Grävda skikt
Schakt I: 2, 3, 4

Nivå 2
Nivå 2 och 3 var svåra att strukturera upp utifrån fält
dokumentationen. Eftersom stenläggningar förekom i 
nordvästra schaktväggen och dessa hade dokumenterats 
på skilda sätt i de två schakten, var det inte helt lätt att 
koppla ihop vilka delar av stenläggningarna som hörde

ihop (fig. 45). I samliga tre schakt fanns bevarade be
byggelselämningar, vilka närmast utgör en ombygg- 
nadsfas av nivå 3, se nedan. Detta faktum bidrar säkert 
till svårigheterna med att separera de två nivåerna.

Centralt i schakt I och III låg ett hus, A9/52a. Huset 
var rektangulärt och bestod av träsyllar med ett sten- 
lagt golv. Husets konstruktionsteknik gick inte att fast
ställa. Stenläggningen bestod av stenar som var run
dade, tätt lagda och låg i lerblandad kulturjord. Sten- 
packningen låg högre i nordöstra delen och sluttade 
mot sydväst där den hade täckts av ett sandlager. På 
sandlagret låg i sin tur ett kulturjordslager på vilket Al 
vilade. På stenläggningen låg en ränna, A8. Rännan 
syntes redan på en högre nivå, men då den låg under 
knuten till Al har den förts till nivå 2. Rännan bildade 
gräns för sandlagret i nordöst. Rännan var konstruerad 
av två vinkelställda plankor. Längs nordöstra sidan låg 
en stock som stöd. Södra ändan var formad som en pip. 
Mitt i rännan fanns ett rektangulärt urtag som öppna
des mot en mindre tunna som var nedgrävd i sten- 
packningen, A8b.

Huset A9/52a låg på samma plats som Al i ovan
liggande bebyggelsenivå. Söder om huset låg trävirke 
som eventuellt kan tolkas som en broläggning eller en 
byggnad, Al5. Nordost om denna anläggning låg i 
schakt I lerlager dokumenterade i profil I:Ö. Dessa ler
lager skulle kunna utgöra golv till en byggnad nordost 

om A9/52a. I området förekom 
även fragmentariskt virke.

Sydväst om huset låg ytterli
gare en byggnad, A54.1 vägg
linjerna låg rikligt med trävirke 
som dock inte verkade ha någon 
synlig struktur. I hörnet fanns ett 
fundament, det är oklart om det 
rör sig om stenar eller träplintar 
på varandra. Fundamentet kan 
indikera dels att huset hade två 
faser men även att det var knut- 
timrat. Virket var delvis brand
skadat.

Mellan A54 och A9/52 låg en 
brunn, A53. Det är dock oklart 
om den var grävd från denna 
nivå. Brunnens övre del var väl- 
bevarad och det verkade finnas 
ett rumsligt samband med an
läggningarna runt omkring.

Fig. 45. Plan över undersökta an
läggningar i nivå 2. Skala 1:200.
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Brunnsnedgrävningen hade inte skadat omgivande an
läggningar. Brunnen var uppförd i skiftesverksteknik, 
med ytterligare förstärkningsstolpar på insidan av 
brunnsväggarna. Golvet i brunnen var sammanfogat 
med de understa skiften i väggarna. Brunnen innehöll 
tre lager varav det översta innehöll lera och tegelsten.

Längs med västra schaktkanten i schakt I och III låg 
en stenläggning, Al 3/51, inramad av träsyllar. Stenlägg
ningen var tätt och homogent lagd. Träkonstruktionen 
som omgav stenpackningen var delvis bränd på ovan
sidan. Anläggningen har tolkats som ett hus med sten- 
lagt golv. En eventuell svale fanns söder om stenlägg
ningen, Al3/51, och sammanbyggd med träkonstruk
tionen. Den framträdde som ett rektangulärt rum bestå
ende av en träram ihop med A9/52a. Sydväst om denna 
låg trävirke, A56. Anläggningen tolkades inte som ett 
hus i fält men har den utsträckning och storlek som hus 
i äldre faser utvisar. En påle mitt i den eventuella vägg- 
linjen skulle kunna utgöra en mittstolpe i en skiftes- 
verkskonstruktion.

I schakt II låg rester efter två tolkade men fragmen
tariska byggnader, A31 och A3 5. Anläggning 31 var en 
träkonstruktion som i fält tolkats som ett hus. Kon
struktionen var dock märklig i och med att en rad stå
ende pålar fanns som en av vägglinjerna, plankvirke låg 
intill och skapade en kvadratisk form på anläggningen. 
Det är dock osäkert om det verkligen rör sig om ett 
hus, eller en husrest. Anläggning 
35 har tolkats som rester av ett 
trägolv med en del av syli för 
nordvästra väggen. Fem frag
mentariska golvplankor låg i 
schaktets hörn, en mindre del låg 
alltså inom schaktets väggar. I 
nordöstra hörnet låg en mindre 
del av en enrisbädd, A30. Ris
bäddens funktion är oklar, den 
kan eventuellt utgöra fundament 
till en ovanliggande byggnad.

Stratigrafi
I profil III:V ser hus A57 ut att 
ligga på Al 3/51. Detta syntes 
inte på planritningen. Det är 
oklart åt vilket håll husets ut
sträckning har varit. Det finns 
ingen fortsättning i schakt III 
som passar ihop med träsyllen 
såvida den inte är bortplockad.

Grävda skikt
Schakt I: 5, 6, 7, 8 
Schakt II: 6
Schakt III: 8, skikt 9 och 10 hör både till bebyggelse

nivå 2 och 3.

Nivå 3
I denna bebyggelsenivå fanns bevarade lämningar över i 
stort sett hela ytan i schakt I och III (fig. 46). De kon
struktioner som har dokumenterats här, har även legat 
på samma plats som i närmast ovanliggande nivån, 
nivå 2. De verkar även ha haft samma funktion. Spår 
efter eldstäder saknades helt. I lagerbilden kunde inte 
heller skiljet mellan de två bebyggelsenivåerna skönjas 
mer än som två skikt av anläggningarna. Heltäckande 
påförda eller avsatta lager saknas mellan de skilda nivå
erna, utom i östra delen av schakt II. Hus A9/52b har 
här ett golv bestående av klent rundvirke som i fält tol
kades som en rustbädd till stengolvet, nivå 2. Virket 
slutade strax innanför vägglinjen. Tunnan, A8b, som 
var nedgrävd och egentligen hör till ovanliggande nivå 
och rännan A8, är dokumenterad här eftersom det ver
kar finnas ett rumsligt samband mellan rännan och trä
golvet i hus A9/52b.

Stenläggningen, eller hus Al3/51 i ovanliggande nivå 
har ett äldre skede i och med med stenläggning, A55. 
Byggnaden som hörde till stenläggningen var förmodli-

Fig. 46. Plan över undersökta an
läggningar i nivå 3. Skala 1:200.
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gen A57. Byggnaden saknade dock vägglinjer både i 
väster och söder. Den hörnstolpe som dokumenterades i 
schaktväggen indikerade dock en fortsättning både åt 
nordväst och sydost. Mellan byggnaderna låg även här 
en träbroläggning, A12, som en passage längs en tomt
gräns. Anläggningen bestod av plankor i längdrikt
ningen, ca 1,5 meter långa med två tvärgående kortare 
syllstockar, ca 1 meter långa.

Byggnaderna i schaktets sydvästra del framträdde 
tydligare än i ovanliggande nivå. Den skiftesverks- 
byggnad som dokumenterades i nivå 2, A56, visade sig 
bestå av en mittstolpe och en förmodad hörnstolpe med 
mellanliggande skift. Virket i hus A54 visade sig vara 
kraftigt brandskadat.

En broläggning dokumenterades i nivå 2 som hö
rande till hus A9/52.1 nivå 3 framträdde denna fort
sättning tydligare. Här har den tolkats som ett eventu
ellt hus, Al5, separerat från A9/52.1 schakt II låg södra 
delen av ett förmodat hus, A66, som skulle kunna ut
göra dess södra del.

I schakt II var gatan, A38, stenlagd. Stenstorleken 
varierade mellan 0,03-0,2 meter stora stenar. En kraftig 
sluttning i den södra delen, skapade en nivåskillnad på 
0,4 meter mellan gatans norra och södra kant. Den 
norra delen har fått anläggningsnummer A32. Gatan 
var genomgrävd av det sentida rörschaktet men det ver
kar vara fråga om samma gata, trots nivåskillnaden.

Bredden på gatan var ca 4 meter. I schaktets sydöstra 
hörn låg en risbädd invid schaktväggen, A92, vars 
funktion var oklar. Väster om denna låg rester av ett 
fragmentariskt trägolv, A36, liksom i ovanliggande 
nivå. Endast tre plankor låg inom schaktets väggar.

Stratigrafi
Stratigrafin var komplicerad i och med att stenlägg
ningarna i profilen utgjordes av två lager och relationen 
till A9/52 inte var helt klar. I västra schaktväggen, pro
fil I:S, låg ett lager emellan, lager 11.

Grävda skikt
Schakt I: 9,10,11
Schakt II: 10, 11, 12, 13, 14,15
Schakt III: 11

Nivå 4
Denna bebyggelsenivå hade en glesare bebyggelse än 
ovanliggande nivå (fig. 47). Bebyggelselämningarna låg 
i och under det lager som har tolkats som den äldsta 
träflisrikaste horisonten. I västra delen av schakt I och 
III låg förmodat syllvirke till eventuellt två hus, A58. 
Endast en mindre del av dessa låg innanför schaktets 
väggar. Söder om huset låg en träkonstruktion, A60, 
som tolkades som en utfallen vägg eller golvrester.
Längs med husen låg en stenläggning, Al 6/59. Sten

läggningen var inte lika bred som 
i föregående nivåer, den verkar 
här ha utgjort en passage längs 
med byggnadernas utsida snarare 
än golvbeläggning inne i ett hus. 
(jfr träbroläggningarna i ovan
liggande nivåer). Under sten
läggningen låg ytterligare en 
stenpackning bestående av mind
re stenar, Al7 (se vidare Al 9, 
nivå 5). Här påträffades ett inte 
färdigställt trähjul. I övriga delar 
av schaktet förekom spritt och 
glest virke som låg i träflislager 
64, profil I:N.

Mitt under stenläggningen, 
fanns ett flätverksstaket med en 
risbädd, A14. Staketet begrän
sade en sten- och lerpackning i 
nordväst. På och i denna låg en 
risbädd.

A14 /k

yl 06.590

A16/59

4 Meter
yl 06.590

Fig. 47. Plan över undersökta an
läggningar i nivå 4. Skala 1:200.
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I schakt II, var ytterligare en nivå av gatan dokumente
rad, A44. Längs med stenläggningen i gatans begräns
ning mot norr, fanns ett staket i form av en rad pålar, 
A45. Pålarna var av klena dimensioner och deras övre 
del var eldskadade. Gatans södra sida hade skadats av 
vattenledningsschaktet. Gatan var minst tre, högst fyra 
meter bred. Längs med gatan verkar det även här ha 
varit en öppen yta med spritt virke samt ett stolphål, 
A93. Norr om gatan låg två konstruktioner av tätt 
ställda sammanfogade grenar, A39. Dessa tolkades som 
rester av ett äldre flätverksstaket längs gatan.

Stratigrafi
Stenläggningen Al7 låg under A16/59 och stack upp 
som en stenpackning gjord av mindre stenstor lek än 
A16/59. Det är oklart hur dess utbredning var eftersom 
den endast är dokumenterad i den del som stack fram 
bredvid ovanliggande stenläggning.

Grävda skikt
Schakti: 12,13,14 
Schakt II: 16,17,18 
Schakt III: 12, 13,14, 15

Nivå 5
Vid fortsatt framrensning av stenpackningen från ovan
liggande nivå visade det sig att en större sammanhäng
ande något oregelbunden sten
läggning, Al 9, täckte norra delen 
av schakt I (fig. 48). Stenlägg
ningen låg norr om och var delvis 
sammanbyggd med ytterligare en 
stenläggning, Al 8. Den ovala 
formen på Al 8 kan, enligt plan
beskrivningen, vara ett resultat 
av rensningen. Anläggning 19 är 
beskriven som en småstens- 
packning med en förmultnad 
planka eller jordsträng som delar 
packningen i två delar. Ovanpå 
stenläggningen låg ett kultur- 
jordslager. Fyllningen mellan ste
narna utgjordes av ett tunt lager 
mörkbrun kulturjord, lera samt 
grus och träflis. Söder om av- 
gränsningen var fyllningen mer 
lerinblandad vilket gjorde pack
ningen mer kompakt. Omedel

bart intill stenläggningens nordvästra kant låg fragmen
tariskt syllvirke som har tolkats som rester av ett hus, 
A94. Här fanns också ett par stenar på rad som kan 
vara spår efter en syllstensgrund. Ett par plankor har 
tolkats som rester av ett brädgolv.

Ett par pålar på rad, samt antydningar till stenskott 
stolphål finns beskrivet i anläggningsbeskrivningen.
Men någon förklaring till stenläggningens funktion eller 
form finns inte. I schakt II och III saknades anlägg
ningar i denna bebyggelsenivå.

Stratigrafi
Flera stenläggningar på varandra med tunna kultur- 
jordslager emellan. Stenläggningarnas funktion är oklar. 
Delvis ligger trots allt Al9 på samma plats som ovan
liggande passager. Det är möjligt stenläggningen skall 
ses som en förändrad rumslig struktur, men stenlägg
ningarna kan också ha en helt annan funktion, en ren 
hypotes är en öppen yta i anslutning till gatan, kanske 
ett torg? Bebyggelsenivån skiljer sig helt klart från de 
övriga dokumenterade nivåerna.

Grävda skikt
Schakt I: skikt 15, 16 
Schakt II: - 
Schakt III: -
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Fig. 48. Plan över undersökta an
läggningar i nivå 5. Skala 1:200.
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Nivå 6
Den här bebyggelsenivån utgör den äldsta bevarade ni
vån med trähus som påträffades vid undersökningen 
(fig. 49). Virke och bevarade huslämningar låg spridda 
över samtliga ytor utom i södra delen av schakt II. Det 
tydligaste huset var A20/62 som låg centralt i schakt I 
och III. Huset var beläget på samma plats som tidigare 
byggnader i de yngre nivåerna. Huset var rektangulärt, 
ca 8x4,5 meter och hade troligen ett rum. Rester av en 
härd; en ovalt formad sot- och kollins, fanns centralt i 
rummet (ej dokumenterad i plan). Huset var sannolikt 
uppfört i skiftesverksteknik. I norra hörnet fanns ett 
stolphål och i hörnen i södra väggen, A42, fanns stolpar 
med urtag för syli. En avfasad stock låg i vägglinjen för 
södra väggen. Nordväst om byggnaden låg spritt trä
virke, bl.a. virke som i fält tolkats som rester av ett trä
golv, A64. Det är oklart om det är fråga om ett hus när 
inte något i vägglinjer eller liknande var bevarat. Däre
mot låg fragmentariskt trävirke i en kvadratisk form 
mellan A20/62 och A64. Detta virke har i rapport
arbetet tolkats som fragmentariska rester av ett hus, 
A65, och det är inte omöjligt att trägolvet trots allt hör 
till denna byggnad. Sydväst om A65 låg ytterligare ett 
hus, A96, där endast vägglinjerna var bevarade. Endast 
en mindre del låg dock inom schaktets väggar.

En mindre stenlagd yta, A63 låg i schaktets norra 
hörn.

Gatan, A41, var stenlagd med ca 0,02-0,5 meter stora 
stenar och hade kulturjord i fyllningen. Gatan hade inte 
någon tydlig begränsning, dess södra kant avgrävd, 
men utsträckningen i plan begränsades av flera anlägg
ningar. Bland annat fanns en pålrad, A43, i kanten på 
vattenledningsschaktet. Pålraden var sannolikt ett sta
ket som glidit ned i störningen när schaktet grävdes. På 
gatans andra sida låg ytterligare ett hus, A40. Detta hus 
var uppfört i skiftesverksteknik. Ett antal stolphål var 
dokumenterade mot bottenleran, A49. Husets norra 
kant var delvis skadat av vattenledningsschaktet men 
en hörn- och en mittstolpe var bevarade i norra väggen, 
samt en eller två mittstolpar i sydvästra väggen. Frag
mentariska rester av syllar fanns i bägge vägglinjerna.

Grävda skikt
Schakti: 17,18 
Schakt II: 19,20
Schakt III: 18, 19, skikt 20 hör både till bebyggelsenivå 

6 och 7.

Nivå 7
Denna nivå utgörs av de äldsta lämningarna i det un
dersökta området (fig. 50). Ett stort antal gropar, stolp- 
och störhål var nedgrävda i bottenleran. Omkring ett 
hundratal nedslagna käppar och mindre störhål saknar 
anläggningsnummer. Dessa bildade inte några synliga 

strukturer. Tre större rännor,
A21, A98 och 99 låg i nordväst- 
sydöstlig riktning i schakt I och 
III. Här låg även ett tiotal gropar, 
A68-71, A73, A80, A85, A86, 
A88-90 och A97. En av gropa
rna, A86, har tolkats som avfalls- 
grop på grund av fyndmaterialet 
bl.a. djurben. De övriga gropar
nas funktion var oklar. Ett tiotal 
stolphål, A72, A74-79, A81,
A83 och A84 låg spritt bland 
groparna. Det är möjligt att 
vägglinjer efter hus döljer sig 
bland dessa anläggningar, men 
det finns inte några tydliga 
strukturer. Ett par sot- och kol
fläckar, A82 och A87 samt en 
större mörkfärgning A95 vars 
funktion var oklar dokumentera
des också i plan.
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Fig. 49. Plan över undersökta an
läggningar i nivå 6. Skala 1:200.
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I schakt I låg, som nämnts, en ränna, A21. Rännän 
sluttade från nordväst ned mot A22.1 fyllningen fanns 
djurben, träflis och läder. Eventuellt var rännan grävd 
genom en nedgravning, A22. Ett stort antal pålar i 
konstruktionens närhet ligger på norra sidan och enbart 
ett fåtal på den södra. Nedgravningen, A22, som låg i 
nordöstra schaktväggen, hade en fyllning som bestod av 
brun kultur jord innehållande djurben, en svartgods- 
skärva, läder och några enstaka större stenar. Mot bot
ten var inslaget av lera kraftigare. Formen i plan är run
dad rektangulär och skulle kunna indikera att ned
gravningen är ett grophus. Nedgrävningskanterna i 
schaktväggen var relativt lodräta, botten relativt plan. 
Längden som uppmätts i profilen är knappt fyra meter 
och djupet ca 0,3 meter. Ett par osäkra stolphål är be
lägna intill anläggningen invid profilväggen.

Mitt i schaktet låg en märklig anläggning, A23, som 
bestod av två huggna träklampar som begränsade en 
mörkfärgning. Klamparna stod på högkant. Mörkfärg- 
ningen visade sig innehålla barkrester efter två pålar. 
Under dessa framkom ytterligare två grovt tillhuggna 
klampar, ca 0,1x0,2 meter stora. Botten var rundad och 
här fanns en fyllning med inslag av sot och lera. En rad 
pålar synliga som mörkfärgningar löpte mot sydost in i 
schaktväggen. Anläggningens funktion var oklar.

I schakt II låg ytterligare en ränna, A46. Rännan 
löpte inte helt linjärt från nordöst-sydväst. Den korsa
des av en likadan ränna löpande 
från söder. Rännan låg under, 
både innanför och utanför A48 
och verkar därmed inte ha med 
denna att göra. Rännan var 0,3- 
0,6 meter bred, 0,1-0,3 meter 
djup och sluttade mot söder.

Gatan A47, var huvudsakli
gen lagd av grus och småsten.
Stenläggningen var välvd tvärs 
över och i det närmaste fynd- 
tom. Fyllningen bestod av ler- 
blandad grus och sand. Sydöst 
om gatan fanns rester av ett hus 
bevarat, A48. Huset var en 
skiftesverkskonstruktion med 
oklar funktion.

Längs gatan låg en ränna,
A50, i bottenleran. Rännan 
fungerade sannolikt som ränn

sten och var ca 1 meter bred och 0,3-0,4 meter djup. 
Även denna ränna sluttade mot söder.

Grävda skikt
Schakt I: 19, 20,21,20-24 
Schakt II: 21 
Schakt III: 21,22, 23

Fyndmaterialet

Antal registrerade fyndnummer uppgick till 2 547. Ef
tersom antalet fragment under varje nummer inte är 
konsekvent registrerat används här antal postnummer i 
stället för antalet fynd. Fynden presenteras dels genom 
ett cirkeldiagram (fig. 51) över existerande material
kategorier, dels i en tabell med förekommande sakord 
och deras fördelning över bebyggelsenivåerna (fig. 52).
I och med att osäkerheten är stor när det gäller det fak
tiska antalet föremål har endast antal poster räknats in 
i tabellen. Det blir dock missvisande när exempelvis 
vissa poster har ett stort antal fragment. Exempelvis 
gäller detta läderspillet. Under vissa poster finns det 
flera hundra fragment vilket inte syns i tabellen. Ytterli
gare en felkälla utgör det stora antalet ”föremål” som 
vid en revidering av fyndlistan kanske skulle ha kunnat 
identifierats.Keramiken presenteras för sig i en egen ta
bell (fig. 53).

yl06.590

4 Meter

y106.590 • y10€.(

Fig. 50. Plan över undersökta anläggningar 
mot bottenleran, nivå 7. x på planen mar

kerar ett hästkranie. Skala 1:200.
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Fyndmaterialet från undersökningen kan karakteri
seras som ”lite av allt möjligt”. Inte några föremål som 
in dikerar någon särskild funktion eller några fyndkate
gorier som dominerar. I stället är ett stort antal katego
rier representerade med enstaka poster spritt över be
byggelsenivåerna. Exempelvis gäller detta hantverks- 
indikerande fyndkategorier. Andelen ben/hornspill är 
mycket liten. Endast ett par större bitar horn har på
träffats på respektive nivå, i nivå 7 påträffades fyra 
poster. Detta gäller även slagg. En bottenskålla låg i 
bebyggelsenivå 1.

När det gäller det totala antalet poster kan man se 
att nivå 1, 3 och 4 samt mellanliggande skikt har den 
största andelen poster. Det är dock tydligt att dessa 
mängder härrör från de tjocka påförda träflis- och 
markutjämningslagren som låg mellan dessa nivåer. Av 
dessa poster är en stor mängd av organiskt material. Av 
trä fanns en stor mängd i kategorin laggade och svepta 
kärl, korvpinnar och olika typer av konstruktionsde
taljer såsom kilar. Lädermaterialet utgör likaledes en 
mycket stor del av den totala fyndmängden och både 
skomaterialet och läderspill låg som mest i nivå 3 
och 4.

Enstaka fyndkategorier är värda att uppmärksam
mas. Exempelvis påträffades ett svärd i nivå 4, en pil
spets i nivå 3, tre piksporrar varav en låg i nivå 6/7. An
talet kammar var sju, och var av typen s.k. dubbel
kammar. Ett par fragment av fingerringar av glas, 
dräktspännen och en bjällra var föremål av mer person
lig karaktär. Endast en pärla påträffades vid undersök
ningen. Pärlan var eventuellt av bärnsten. Flera spännen 
är påträffade, bl.a. ett kvadratiskt spänne med gröna 
glasinläggningar i hörnen (F1900), liksom ett förmodat 
bokbandsspänne (F1444).

Fyndmaterialet ger således inte någon entydig bild 
av vare sig hushållsaktiviteter - endast en slända är 
påträffad - eller handel/hantverk. Ett par undantag 
finns dock. Dels påträffades två mynt. Det ena var en 
relativt ovanlig penning, präglad under Erik Eriksson 
”Läspe och halte”. Det andra myntet var en s.k. strål- 
ringsbrakteat slagen under Magnus Eriksson. Ytterli
gare ett par relativt unika föremål påträffades i anslut
ning till Al och A3 i anslutning till de yngsta bebyggel
senivåerna, nivå 1 och 2. Dessa var en miniatyryxa, en 
bronsskål, s.k. Hansaschüssel, ovannämnda brakteat, 
ett hänge med grekiskt text samt en kniv med guld- och 
silverinläggningar på skaftet. Dessa föremål behandlas 
utförligare i Några unika fynd (s. 29). Slutligen kan ett 
halvt kvarnbord till en handkvarn nämnas. Kvarn
bordet var av trä och låg under syllstocken till Al.

Fynden som har kopplats till de skikt som är grävda 
på bottenleran har förts till nivå 7. Dessa består alla av 
tämligen svårdaterade och inte heller direkt funktions- 
bestämmande fyndkategorier såsom bl.a. en islägg, 
järnbeslag, träkilar, laggade kärl, lerklining, järnnagel,

□ Ben/horn
□ Glas 
B Järn
□ Keramik
■ Lera
□ Läder
□ Metall
□ Slagg
■ Sten
□ Organiskt
□ Trä
■ Övrigt

Fig. 51. Diagram som visar fyndmaterialets procentuella fördelning i 

materialkategorier.

tränaglar, järnnit, läderskor, slagg, spikar, ben/hornspill 
och läderspill. Ett lås, läderskor och en kam är föremål 
av något mer specifikt slag, men som ändå kan räknas 
till kategorin allmänna föremål.

Datering
Bebyggelsenivåernas dateringar har presenterats i tolk- 
ningsbilderna i kapitlet Det arkeologiska materialets 
berättelse om Östra Aros. Det är viktigt att komma 
ihåg att här är de äldsta bebyggelselämningarna doku
menterade i bebyggelsenivå 7. Det motsvaras i 
tolkningsbilden av skede 1.

Mynten och keramikens datering spelar en stor roll 
för att tidssätta skedena, liksom ett hypotetiskt varande 
i tid för en bebyggelsenivå.

Mynten påträffades i anslutning till bebyggelsenivå 1 
och 4. Ett fragment av en strålringsbrakteat låg i tun
nan, All som kan sägas utgöra det yngsta dater bara 
fyndet från undersökningen. Brakteaten är präglad un
der Magnus Eriksson, troligen ca 1354—1363. Det an
dra myntet är en penning slagen för kung Erik Eriks
son, Läspe och halte. Penningen är slagen i Svealand, 
eller till och med Uppsala, antingen 1222-1224, eller 
1234-1250 (myntbestämning Monica Golabiewski 
Lannby, KMK). Genom detta dateras nivå 4 försiktigt
vis till perioden 1250-1275 och bebyggelsenivå 1 hör 
till perioden 1300-talets mitt eller andra hälft.

Kammarna har inte kunnat utnyttjas eftersom de 
samtliga är av typen dubbelkammar som inte låter sig 
närmare dateras än till perioden 1200-1300-talet. Ett 
av tennhängena som påträffades i bebyggelsenivå 5 har 
en parallell i Norge. Där är hänget daterat till 1100-ta-
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Sakord Material Nivå 1 Mellan Nivå 2 Mellan Nivå 3 Mellan Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Mellan Nivå?
Beslag Järn 2 2 2 4 4 2 1 1
Beslag Metall 1 i 1 1
Bjällra Metall 1
Bryne Sten 1 i 2 1 1 1
Dräktspänne Metall 1 1
Dymling Trä 1 1 1
Fingerring Glas 1 1
Flöjt Ben/horn 1
Föremål - 49 2 45 41 85 4 92 25 32 7 33
Handtag Trä 1 1
Hjul Trä 1
Hästsko järn 1 1 1 2 2 1
Hästskosöm Järn 2 1 3 1
IsläSS Ben/horn 1 2 1
Kam Ben/horn 1 1 1 1 1 1 1
Karvsticka Trä 2 1 1
Kil Trä 8 3 5 4 2 17 4 4 9
Klubba Trä 1
Kniv Järn 6 2 2 2 6 2 2
Knävring Trä 1 i 1
Korvpinne Trä 1 2 3 5 2 12 3 1
Kritpipa Lera 2
Krok Järn 1 1
Krok Trä 2
Kula Sten 1
Kärl Glas 2 1 1 1
Kärl Trä 13 18 12 13 1 26 2 5 1
Laggkärl Trä 41 1 18 16 19 18 2 1 3
Lekare Trä 1
Lerklining Lera 11 i 10 6 10 9 3 5
Lås Järn 1 1 1 2 1 1
Malsten Sten
Miniatyr Metall 1
Märla järn 1
Nagel Järn 2 2 1
Nagel Trä 9 i 6 1 7 21 5 5
Nit lärn 9 1 3 1 1
Nyckel Metall 1
Nyckel Järn 1 1 1 1 1
Nål Ben/horn 1
Organiskt Organiskt 1 2
Pilspets Järn 1
Planglas Glas 3 1
PunB Läder 2 1
Pärla Bärnsten 1
Rem Läder 2 1 3 4 2 1 1 1 1
Rep Organiskt 2 3 5 4 12 5 3 2
Ring Metall 1
1m |ärn 2 1 1 1 1 1
Sax Järn i 1 1
Skallra Keramik 1
Sked Trä 1 3 1
Sked Metall 1
Sko Läder 72 53 56 75 8 118 33 35 3 16
Skopa Trä 1
slaRS Slagg 6 2 7 2 1 2 1 6
Slev Trä
Slida Läder 5 2 1 1 2 2
Slända Ben/horn 1
Smycke brakteat Metall 1 2
Spatel > 1
Spelpjäs Ben/horn
Spik lärn 24 i 11 12 18 1 13 1 5 4
Spill Ben/horn 1 2 1 1 2 1 4
Spill Läder 17 39 30 93 2 104 33 47 6 29
Spjutspets Järn
Sporre lärn 1 1 1
Stav Glas 1
Svärd iärn 1
Syl lärn 1 i 1
Sölja Metall 1
Sölja lärn 2
Te^el Lera 2 2 1 2 2
Ten Metall 2
Ten Järn 4 4 3 3 3
Textilie Organiskt 10 9 7 14 i 27 3 1
Tunna Trä 2 2 6 7 1 1 3
Tärning Ben/horn 1 2
Ugnsraka Trä 1 2 1 1
Yxa lärn 2
Öskar Trä 1
Summa 311 6 250 231 400 28 541 128 161 21 133

Fig. 52. Fyndtabell med antal fyndposter per sakord och nivå.



let (Roesdahl 1993:357). Hänget har sannolikt ur
sprungligen varit ett dosformigt spänne. Spännet har ett 
palmettmotiv som utgår från ett likarmat kors.

Övriga fyndkategorier daterar bebyggelsenivåerna 
relativt exempelvis genom avsaknad av tegel i de övre 
lagren, och avsaknad av yngre keramik i de äldre lag
ren. Genom att det trots allt är relativt många 
bebyggelsenivåer på en ganska begränsad tidsperiod,
1200-1300-talen, gör det att etableringskedet bör gå 
ned i 1100-tal. Under 1200-talet verkar bebyggelse
nivåernas varaktighet i tid vara ca 25 år. Under 1300- 
talet har bebyggelsenivåerna längre varaktighet i tid, ef
tersom nivå 1 och 2 kan hänföras till 1300-talet. Men 
det är oklart hur långt upp i 1300-talet bebyggelsen 
sträcker sig.

Ett 14C-prov analyserades i samband med rapport
arbetet. Provet är taget i ett djur ben som påträffades i 
ruta 20, skikt 21, vilket utgör det understa sticket i 
schakt I. Provet daterades, med två sigma, till perioden 
1020-1260 AD (Ua-15656).

De typbestämda skärvor som påträffades vid under
sökningen presenteras i tabellform för respektive nivå 
(fig. 53). Dateringen av keramiken diskuteras även i 
bilaga 1.

Keramiktabellen speglar även de källkritiska pro

blem som är behäftade med fyndmaterialet. Fyllningen i 
nedgrävningar har inte separerats vid undersökningen, 
vilket gör att skärvor med 1300-1400-talsdatering är 
påträffade i äldre nivåer. Exempelvis har de skärvor 
som påträffades i vattenledningsschaktet inte separerats 
från de övriga fynden vid grävningen av respektive 
stick. Följaktligen finns BII:4 skärvor i nivå 1, 2 och 4. 
Samtliga dessa skärvor låg dock i vattenlednings
schaktet.

Sammanfattningsvis har bebyggelsenivåerna daterats 
enligt följande:

• etableringsskedet, nivå 7, 1100-talets andra hälft
• bebyggelsenivå 6 och 5, till 1200-talets första 

hälft
• nivå 4, från 1200-talets mitt
• nivå 3, 1200-talets sista kvartal
• nivå 2 och 1, 1300-tal
Etableringsskedet har inte någon tydlig bakre gräns. 

Det är möjligt att detta första skede representerar en 
längre tidsperiod än de påföljande skedena. I så fall 
skulle bebyggelsenivå 7 kanske dateras till hela 1100- 
talet i stället för 1100-talets andra hälft som är en mer 
försiktig datering. Även den yngsta bebyggelsenivån är 
svår att avgränsa kronologiskt. Enstaka keramik
skärvor har en tydlig kronologisk hållpunkt i 1400-tal.

Godstyp Datering Niv 1 Mel Niv 2 Mel Niv 3 Mel Niv 4 Niv 5 Niv 6 Mel Niv 7 S:a

A, ä svg i i i i 4

BI, paffrath 3 4 1 1 1 4 14

BI, y svg 5 6 i 4 3 19

CI, proto 35 6 27 1 6 1 76

CH, Siegburg 1300-1375 1 1

1350-1450 3 1 4

1380-1480 3 2 i 6

1400-1475 1 i 2

1400-1450 2 2

1450-1530 1 1

- 1 1 1 3

CI,Benger./Coppeng. 1250-1350 3 2 i 6

1300-1350 4 2 5 1 1 13

1325-1400 1 2 3

CI, Niedersachsen 1250-1300 1 1

1300-1375 2 1 3

1280-1350 i 1

1300-1400t 1 1

CII Aachen/Raeren 1 1

CII, Westerwald 1600-1630 1 1

Övriga NS=CI i 1

Övriga S=CII i 2 3

B 11:1 5 6 1 14 1 1 28

B 11:4 3 1 1 5

BII 3 6 13 3 25

Övriga 2 1 1 i 3 1 9

Summa 81 7 51 15 8 4 49 7 7 0 4 233

Fig. 53. Tabell över förekommande 
godstyper relaterade till respektive 

bebyggelsenivå. Nivå 1 är yngst Se 
även bilaga 1.
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Dessa skärvor skall dock sannolikt hänföras till yngre 
nivåer, de kan till och med ha påträffats i rensningen ef
ter avbaningen, därav en inblandning av yngre fyndtyper.

Administrativa uppgifter
Riksantikvarieämbetets dnr: 2337/74, 3308/74 
Tillståndsgivning Riksantikvarieämbetet: daterad 

1974.07.29, dnr saknas 
Undersökningstid: 10 juli - 25 november 1974 
Undersökt yta: 180 m2 
Undersökt volym: ca 325 m3
Arkeologisk personal: Marietta Douglas, Catharina 

Fohlin, Jan-Helmer Gustafsson, Ylva Magnusson 
Gudmundur Olafsson, Gustaf Rudbeck (grävnings- 
ledare)

Grovarbetspersonal: 2-5 man 
Koordinatsystem: fritt liggande
Höjdsystem: Uppsala stad (0,38 meter under RAK 1900) 
Dokumentationsbandlingar som förvaras i Antikvarisk

topografiska arkivet (ATA): 1 schaktplan i skala 
1:200, 26 schaktplaner (A2-ark) i skala 1:20; schakt 
112 planer, schakt II 8 planer och schakt III 6 planer. 
9 (A2-ark) profilritningar över schaktväggarna i 
skala 1:20. Profilritningar över enskilda anlägg
ningar fördelade på ca 5 st A2-ark. Plananläggnings- 
beskrivningar är inlämnade utan redigering och ren
skrivning. Anläggningsbeskrivningar finns till Al- 
24, A31-54. Renskrivna avvägningslistor till varje 
plan samt, benlista och fyndlista.

Fotomaterial: Unr 3707:1-842 
Fynd: F1-F2547 inlämnade till Statens Historiska 

Museum (SHM)

Rapport arkeologisk 
undersökning i kvarteret 
Rådhuset 6 och 9, 1976
Av Karin Lindeblad

Bakgrund
Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Rådhuset 
6 och 9 genomfördes under april till juli 1976 av Riks
antikvarieämbetet (RAÄ). Undersökningen leddes av 
Jan-Helmer Gustafsson. Undersökningsytan var inled
ningsvis 148 m2 men begränsades senare till 128 m2 
(fig. 54).

Kulturlagren var upp till tre meter tjocka och inne
höll nio bebyggelsenivåer. Den äldsta bebyggelsenivån 
har daterats till vikingatiden och den yngsta till senme
deltid. Bebyggelselämningarna var mycket välbevarade, 
det samma gäller för läder- och trämaterialet.

Genomförande i fält
Undersökningsytan delades in i tre delschakt, 
benämnda 1, 2 och 3, med två mellanliggande profil
bänkar. Hela undersökningsytan delades in i 2x2 meter 
stora rutor som benämndes A-F, 1-8.

De undersökta kulturlagren uppgick till knappt tre 
meter. De grävdes i 10 centimeter artificiella skikt, s.k. 
stick, ner till bebyggelsenivåer som därefter ritades i 
plan. Sticken grävdes ej samtidigt i plan i de olika del
schakten. De understa sticken har i de flesta fall slagits 
ihop till 20 centimeter tjocka stick (stick 28-29, 30- 
31). Hela ytan grävdes inte ned till orörd mark, detta 
framgår av profilritningarna. Det verkar framför allt 
vara de två sydligaste rutraderna som grävdes ända ner 
till orörd mark.

Fynden relaterades till ruta och stick, inte till lager, 
och har endast i undantagsfall relaterats till anlägg
ningar.

De stora strukturerna; gränder, byggnadslämningar, 
brunnar m.m. har fått anläggningsnummer medan lag
ren endast är beskrivna i profilritningarna.

De flesta anläggningarna ritades i plan i skala 1:20 
och några har tornfotats. Från undersökningen finns 
också ett stort fotomaterial och detalj teckningar på de 
välbevarade träkonstruktionerna.

Dokumentationsmaterialet
Inför rapporteringen av undersökningen var fältdoku
mentationen i stort sett obearbetad, med undantag av 
ett utkast till en redovisning av de olika bebyggelse
skikten.

Fig. 54. Kvarterskarta med den aktuella undersökningen markerad. Skala 
1:2 000.
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I arkivmaterialet firms:
• uppgifter om ärendet, beslut, slutredovisning m.m.
• maskinskrivna fyndlistor som börjar på 8000
• lista på keramiken med en mer ingående registrering 

med bl.a. olika godstyper
• handskrivna benlistor, mängd i liter, benen är relate

rade till ruta och stick
• maskinskrivna anläggningslistor, saknas gör A8,

Al7, A36, A39
• handskrivna anläggningslistor för samtliga anlägg

ningar
• handskrivna s.k. punktlistor som är relaterade till 

fältritningarna
• handskriven fältdagbok
• ca 1 216 foton (Unr 3708), bl.a. tornfoton
• fotoprotokoll
• fältritningar; 26 planer i skala 1:20, sex långprofiler 

i skala 1:20
• renritade profiler och planer, ej fullständiga

Tillvägagångssätt vid avrapporteringen
Rapportarbetet inleddes med att allt tillgängligt 
dokumentationsmaterial gicks igenom. De maskin
skrivna fyndlistorna lades in i en relativt enkel databas 
för att kunna bearbetas och göras mer lättillgängliga. 
Fältritningarna digitaliserades och de digitaliserade rit
ningarna ger en något förenklad och tolkad bild av 
bebyggelsenivåerna.

Därefter gjordes en kronologisk redovisning av 
bebyggelsenivåerna, där den äldsta nivån benämns 1. 
Redovisningen utgick ifrån, och överensstämmer i stort 
sett med den som gjordes i samband med undersök
ningen. Anläggningar som saknade nummer har vid 
rapporteringen fått nummer 50 och uppåt.

Sticken har i görligaste mån relaterats till de olika 
bebyggelsenivåerna. De stick som är på samma nivå 
som bebyggelsen samt de ovanliggande sticken har lagts 
ihop till en enhet. Det faktum att den ursprungliga 
markytan sluttat, samt att inga lager eller nedgräv- 
ningar beaktats vid insamlingen av fynden, gör att det 
finns stora felkällor i dokumentationen. Fyndmate
rialets fördelning i tid blir givetvis på detta sätt svårtol
kad, men visar trots allt en generell bild. Om man vill 
få en noggrannare bild av ett enskilt fynds läge får man 
gå in i materialet och titta på den exakta nivån i sticket 
och sedan relatera det till de enskilda anläggningarna.

I samband med rapportarbetet har fyndmaterialet 
studerats översiktligt framför allt i syfte att datera de 
olika bebyggelsenivåerna men även för att försöka defi
niera innehållet i de äldsta skedena.

Redovisning av bebyggelseskikten
Nedan följer först en kort beskrivning av anläggning
arna och en kommentar till lagerbilden. Därefter pre
senteras de olika bebyggelsenivåerna översiktligt. Jag 
har valt att kalla dem för bebyggelsenivåer och inte fa
ser eftersom det inte finns några lager relaterade till 
dem. Syftet med presentationen är att ge en introduk
tion och ”nyckel” till materialet.

Vid undersökningen registrerades 39 anläggningar. 
Ett par av dessa utgick under undersökningens gång.
De allra flesta anläggningarna är byggnadslämningar 
men i materialet finns också några gränder, brunnar, 
härdar och en stenläggning. Anläggningarna har sorte
rats upp i olika bebyggelsenivåer, numrerade från 1 till 
9. Den äldsta nivån är benämnd 1 och kan via en 14C- 
datering sannolikt tidsfästas till vikingatid.

I skede 4 etablerades en grusgränd, som löper i nord
öst-sydvästlig riktning. Denna nyetableras i skede 6 och 
återfinns därefter i samtliga bebyggelsenivåer. Den 
yngsta beläggningen i gränden var av trä och sten. 
Gränden bör ha utgjort en gräns mellan två olika tom
ter.

Bebyggelsen på den västra sidan om gränden bestod 
huvudsakligen av skiftesverkshus medan merparten av 
byggnaderna på den östra sidan var knuttimrade. I flera 
av bebyggelsenivåerna väster om gränden fanns det 
öppna härdar i eller utanför hus. Öster om gränden 
saknades det eldstäder i de undersökta byggnaderna.

Vid undersökningen grävdes lagren i 10 centimeter 
tjocka stick utan att vare sig lagren i sig eller strati
grafin beaktades. De profiler som ritades i slutet av un
dersökningen uppvisar dock en intressant lagerbild, 
som är värd att kommentera. Grundtopografin i södra 
profilen sluttar mot sydost från 5,20 till 4,60 m.ö.h. 
inom schaktet. I den tvärgående profilen syns en tämli
gen plan grundtopografi.

De äldsta lagren karakteriserades av tjocka homo
gena, ofta gödselbemängda lager. I dessa fanns tunna 
linser som representerar de äldsta bebyggelseskikten. 
Över dessa lager fanns ett upp till 0,7 meter tjockt 
markplaneringslager, nivå 5, som i huvudsak bestod av 
träflis. Markplaneringslagret täckte de båda tomterna 
och gränden. Detta speglar sannolikt en genomgripande 
förändring som berört minst två tomter. Ovan detta 
planeringslager ändrade bebyggelsen på den västra 
tomten riktning. Något högre upp i stratigrafin fanns 
de första inslagen av tegelflis i lagren. De övre lagren 
var genomgående tunnare och de olika bebyggelse
nivåerna låg tätt på varandra.

Bebyggelsenivå 1
Bebyggelsenivå 1 är den äldsta nivån och låg ca 0, 3 
meter över den orörda markytan (fig. 55). I schakt 1 
fanns en härd med bränd lera och ett kringliggande sot
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lager. Öster om härden fanns tre flata stenar som kan 
vara resterna av en syll. I den södra och östra profilen 
syns två rännor som kan ha tillhört denna nivå. I den 
södra profilen finns ett tunt lerlager på samma nivå. 
Inget av detta är dock dokumenterat i plan.

Ett ben från de äldsta sticken har 14C-daterats till vikinga
tid (Ua 15657). Det är sannolikt att det är till denna pe
riod som den äldsta bebyggelsenivån ska hänföras. I de 
understa sticken finns även ett fyndmaterial, bl.a. pär
lor som mycket väl kan hänföras till denna period.

4 Meter

Fig. 55. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 1. 

Skala 1:200.

Anläggningar
50 härd med tillhörande sotlager samt sy listenar, 

troligen rester efter ett hus

Bebyggelsenivå 2
Den östra delen av schaktet dominerades av tre 
träbyggnader varav två var knuttimrade (fig. 56). 
En av byggnaderna fanns i sin helhet inom schak
tet. Den har varit endast cirka 2x3 meter stor. I 
byggnadens västra del fanns tre stycken härdar 
med ett omgivande ler- och sotlager. En av här
darna finns dokumenterad i profil och ger ett när
mast förhistoriskt intryck. Öster om härdarna 

"fanns en slagghög. Det är därför rimligt att koppla 
härdarna till smidesverksamhet. Mellan härd
området och de tre byggnaderna fanns en öppen 
yta.

Anläggningar
19 två härdar med kringliggande lager av bränd 

och obränd lera
37 knuttimrat hus med plankgolv
38 knuttimrat hus
39 hus med lergolv

4 Meter

♦ yl 06.616

Fig. 56. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 2. 
Skala 1:200.

Bebyggelsenivå 3
I denna bebyggelsenivå fanns det endast lämningar 
i den västra delen av schaktet (fig. 57). Här fanns 
resterna efter en skiftesverksbyggnad med lergolv. 
Öster om byggnaden låg trä i samma riktning som 
byggnaden. I den södra profilen syns här ett anslu
tande lerlager, möjligen kan man tolka detta som 
ytterligare ett lergolv. Riktningen på bebyggelsen 
var här avvikande från de senare nivåerna.

Anläggningar
20 skiftesverkshus med lergolv

Bebyggelsenivå 4
I denna bebyggelsenivå lades den första gränden ut 
i nordost-sydvästlig riktning (fig. 58). Av lager
bilden att döma har det skett ganska snart efter 
den föregående bebyggelsenivån. Gränden var ca 
2,5 meter bred och bestod av ett gruslager på en 
rustbädd av ris. I väster begränsades den av ett sta
ket. På ömse sidor om staketet låg stockar.

Öster om gränden fanns lämningar efter två 
byggnader. Den nordligaste har varit ett knut
timrat fähus. I byggnaden fanns tydliga spår efter
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en gödselränna samt båsindelning. Byggnaden verkar 
ha byggts om på samma plats flera gånger.

Söder om fähuset fanns lämningar efter en byggnad i 
skiftesverk. I byggnadens nordvästra hörn fanns 21 
kattkranier.

4 Meter

Fig. 57. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 3. 
Skala 1:200.

Det är möjligt att den västligaste byggnaden i det före
gående skedet har funnits kvar i detta skede. Däremot 
låg lerlagret i den andra byggnaden tydligt under grän
den.

Anläggningar
27 grusgränd på rustbädd av ris, 2,5 meter bred, be

gränsades av stolpar i väst. På ömse sidor om 
stolparna låg stockar

35 skiftesverkshus, trapetsoid planform
36 knuttimrat fähus

Bebyggelsenivå 5
Nivån domineras helt av ett tjockt markplaneringslager 
(fig. 59). Det var som mäktigast i schakt 1 och 2, upp 
till 0,7 meter tjockt, och bestod huvudsakligen av trä- 
flis. Lagerbilden tyder på att det har lagts ut i två om
gångar. Endast en byggnad, med samma riktning som 
den föregående byggnaden i västra delen av schaktet, 
kan tolkas till denna nivå. Den verkar vara anlagd mel
lan de båda träflishorisonterna. Byggnaden har varit 
kvadratisk och uppförd på plintar vars ovansida var 
brända. I mitten fanns en härd, som överlagrade den 
underliggande grusgränden.

Anläggningar
24 fyra plintar till kvadratiskt hus 
26 oval härd med småsten, på och kring stenarna fanns 

ett kol- och asklager

Fig. 58. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 4. 
Skala 1:200.

4 Meter

Fig. 59. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 5. 
Skala 1:200.
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Bebyggelsenivå 6
Återigen lades en gränd ut i de centrala delarna av 
schaktet (fig. 60). Liksom den förra bestod den av en 
gruspackning lagd på en risbädd. I den västra kanten av 
gränden fanns en nedgrävd ränna som delvis var täckt

Fig. 60. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 6. 
Skala 1:200.

Fig. 61. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 7. 
Skala 1:200.

med plank. I den allra västligaste delen av schaktet 
fanns ytterligare en grusläggning, med samma uppbygg
nad som den förra. Denna tolkades i fält som ytterli
gare en gränd men kan också ha fungerat som t.ex. en 
gårdsplan. Mellan de båda grusläggningarna, vid södra 

schaktväggen, fanns lämningar av ett knuttimrat 
hus med golv av lera och grus.

Anläggningar
21 grusgränd på rustbädd av ris 
25 knuttimrat hus, golv av lera och grus 
51 grusgränd ? på rustbädd av ris

Bebyggelsenivå 7
I detta skede förtätades bebyggelsen och en ny 
tvärgränd etablerades i den östra delen av schaktet 
(fig. 61). Detta är det första skedet när det före
kommer tegelbitar i lagren, enligt profilritningarna.

Huset i den västra delen var orienterat i samma 
riktning som den i gränderna och den östliga be
byggelsen. Den nord-sydliga gränden var ca två 
meter bred och tvärgränden ca tre meter bred. 
Båda var belagda med grus på en rustbädd av ris. 
Väster om gränden fanns en träskodd ränna som 
täcktes av langsgående kluvor.

Byggnaden väster om gränden har varit upp
förd i skiftesverk med plankgolv och har legat nå
got indragen från gränden.

Öster om gränden fanns lämningarna efter en 
knuttimrad byggnad med plankgolv. Under golvet 
fanns ett brandlager och en risbädd.

Invid den södra schaktväggen fanns två bygg
nader, varav en var knuttimrad.

Anläggningar
18 skiftesverkhus, syli
15 plankgolv
16 plankgolv med ränna
22 tätt ställda stolpar
23 träskodd ränna, över låg kluvor
31 grusgränd ca 2 meter bred, risbädd under 

grusläggningen
32 knuttimrat hus med plankgolv, under golvet 

fanns ett brandlager och en risbädd
33 hushörn, syns endast i profilen
34 knuttimrat hus

Bebyggelsenivå 8
De båda gränderna fanns kvar i denna nivå men 
de var här träbelagda (fig. 62). Den nordväst-syd
ostliga gränden var i norra delen belagd med 
stockar. I den södra delen låg det kluvor. I tvär
gränden låg det löst virke. Detta var den första ni
vån som innehöll tegel i själva konstruktionerna. 

Längs med hela gränden, i den västra delen av
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schaktet, fanns en sammanbyggd byggnad med res- 
virkes- och skiftesverksväggar. I de norra delarna har 
det funnits ett golv av kluvor och plank. Byggnaden har 
legat i vinkel så att det har bildats en öppen yta. På den 
öppna ytan har det funnits tre stora öppna härdar, en 
rektangulär och två runda. Härdarna har varit upp
byggda av natursten och tegel. I och över härdarna 
fanns det lerlager.

I östra delen av schaktet fanns en knuttimrad bygg
nad med plankgolv. Mot tvärgränden har det eventuellt 
funnits en svalgång. I byggnaden fanns två sammanfo
gade korslagda kluvor med hål i mitten. Konstruktio
nen kan ha fungerat som en stötta för taket.

Söder om tvärgränden fanns en knuttimrad byggnad 
med tegel och lergolv. Ut mot tvärgränden har det even
tuellt funnits en svalgång.

Anläggningar
4a passage, kluvor
5 knuttimrat hus med plankgolv, korslagda kluvor 

med hål i mitten
8 knuttimrat hus, tegelgolv, på tegelgolvet ett lergolv
9 resvirkeshus, golv av plank och kluvor, troligen har 

A9 varit sammanbyggd med Al 1
10 tre härdar: a) rund härd b) rektangulär härd c) rund 

härd. Härdarna kantade av stora, upp till 0,60 me
ter, stenar. Bottnarna var stensatta. I och över här
darna fanns lerlager. Härdarna var drygt 2 meter i 
diameter. Det fanns enstaka tegelstenar i konstruk
tionerna.

11 hus
12 skiftesverkshus med plankgolv

Bebyggelsenivå 9
Den översta undersökta nivån var tämligen fragmenta
risk (fig. 63). Den nord-sydliga gränden har här behål
lit sitt läge. I norra delen har den varit stenlagd och i 
den södra har den varit belagd med langsgående plank. 
Mellan dessa delar av gränden verkar det ha funnits en 
öppen yta med ett nytt inslag i stadsbilden, två brunnar. 
Det är omöjligt att säga om brunnarna har funnits där 
samtidigt eller om de har avlöst varandra.

Väster om gränden har det funnits en byggnad med 
trä- och tegelgolv. Söder om denna har det funnits ett 
stort lerlager, möjligen ett golv i en byggnad.

Öster om gränden har det funnits en stenläggning 
som helt bryter den äldre tvärgränden. Stenläggningen 
har legat i ett upp till 0,4 meter tjockt sättsandslager. 
Stenarna har legat i ett rutmönster.

Anläggningar
1 stenläggning på ett sättsandslager. Stenläggningen 

var lagd i ett rutmönster av större sten, i rutorna låg 
mindre sten. Östra delen begränsades av en rad 
större stenar

2 stenläggning på ett gruslager. Stenarna var skör
brända

3 knuttimrad brunn 
4b trälagd passage
6 hus med tegelgolv

4 Meter

Fig. 62. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 8. 
Skala 1:200.

♦ yl06.600

4 Meter

♦ yl 06.616

Fig. 63. Plan över undersökta anläggningar i bebyggelsenivå 9. 
Skala 1:200.
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7 stenlagd gårdsplan och stenlagd passage. De båda 
stenläggningarna skildes åt av en stock med urtag 
för en resvirkeskonstruktion

13 brunn, stående plank brunn, har skadat hus 9
14 eventuellt plankgolv i hus 6, bränt

Fyndmaterialet
I fyndmaterialet finns 2 669 fyndposter. Denna summa 
motsvarar inte antalet fynd, en fyndpost kan innehålla 
flera fynd. I samband med rapporteringen har de ma
skinskrivna fyndlistorna lagts in i en enkel databas som 
innehåller information om sakord, material, rutnummer 
och stick/anläggning. Keramiken har dessutom registre
rats utifrån godstyp.

I diagrammet nedan är fyndmaterialet uppordnat 
procentuellt efter material (fig. 64). Här syns tydligt att 
läder och trä är de dominerande materialkategorierna, 
sammanlagt ca 62 % av fyndmaterialet. I de båda kate
gorierna finns ett stort antal mycket välbevarade före
mål; skor, handskar, bälten, laggkärl, båtbord m.m. Un
der materialgruppen organiskt material döljer sig en 
förhållandevis stor mängd textilier och rep.

Även föremål av järn, ca 10 %, är en relativt stor 
grupp. Bland järnföremålen kan nämnas knivar; lås, 
nycklar, pilspetsar, hästutrustning och ett svärd.

I materialgrupperna läder, slagg och ben/horn finns 
material som tyder på hantverksaktiviteter.

I tabellen nedan är fynden ordnade efter sakord och 
bebyggelsenivå (fig. 65). Keramikmaterialet finns inte 
med i tabellen utan redovisas separat (bilaga 1). Efter
som den ursprungliga markytan sluttar blir det en över
lappning i sticken när de förs till respektive bebyggelse
nivå. Dessa fynd redovisas i kolumnerna ”mellan”. 
Vissa kolumner är tomma. Detta beror på att vi har an

■ Ben/horn
□ Glas
■ Järn
B Keramik
□ Lera
□ Läder 
E Metall
□ Organiskt 
B Slagg
□ Sten
□ Trä
□ Övrigt

Fig. 64. Diagram som visar fyndmaterialets procentuella fördelning i 
materialkategorier.

vänt samma sakordslista för samtliga undersökningar 
och att just dessa saknas för denna undersökning.

De övre sticken innehåller genomgående fler fynd
poster än de undre. Detta beror med största sannolikhet 
på att de undre lagren endast grävdes på ca en tredjedel 
av undersökningsytan.

Nivå 4 uppvisar det största antalet fyndposter.
Denna nivå innehåller i stort sett endast ett tjockt pla
neringslager. Fyndmaterialet härifrån kan därför inte 
kopplas direkt till undersökningsytan.

Vissa skillnader går att se i fyndmaterialet i stort, 
d.v.s. under och över den stora markplaneringsnivån 5.
I de äldsta nivåerna finns ett större inslag av restpro
dukter från hantverk. Detta gäller både spill från ben- 
och hornhantverk samt smidesslagg. Förhållandet syns 
inte tydligt i tabellen ovan men är uppenbar i fynd
tabellen där antalet fynd per post är väsentligt större i 
de undre lagren. I de undre lagren finns även äldre ty
per av fynd som saknas i de övre. Här kan t.ex. nämnas 
en guldfolierad pärla, pärlor av yngre järnålderstyp 
samt en enkelkam.

Datering
Dateringen av de olika bebyggelsenivåerna utgår från 
generella tendenser i fyndmaterialet, framför allt i 
keramikmaterialet och ska därmed inte på något sätt 
betraktas som absoluta (se fig. 16). Från de allra äldsta 
sticken finns det inget keramikmaterial. Här bygger 
dateringen på pärlorna, en enkelkam samt en vikinga
tida 14C-datering av ett djurben (Ual5657).

För de yngre skedena kan förekomst av olika 
keramiktyper kombineras med förekomst av tegel i la
ger och tegel i konstruktioner.

Materialets potential
Vidare arbeten med materialet från kvarteret Rådhuset 
6 och 9 begränsas av att undersökningen är grävd i 
stick och att det därmed inte har tagits hänsyn till lager
bilden. Detta innebär bl.a. att det är svårt att relatera 
fyndmaterialet till de undersökta byggnadslämningar- 
na. Dessutom bör man ha i åtanke att endast cirka en 
tredjedel av ytan är grävd ner till den orörda markytan.

Materialet lämpar sig bäst för mer övergripande stu
dier där det inte krävs detaljerad information. I diskus
sioner kring den medeltida stadens grundtopografi, 
gatunät och tomtindelning är materialet användbart.

Det kan även med fördel användas för studier av 
medeltida byggnadsskick, eftersom byggnadslämningar- 
na var mycket välbevarade. De är dessutom mycket 
noggrant dokumenterade såväl på planritningar som på 
skisser och fotografier. Däremot är det svårt att koppla 
fyndmaterialet till de enskilda byggnaderna och därmed 
svårt att diskutera den enskilda byggnadens funktion etc.

70 Vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros



Sakord Material Nivå 9 Nivå 8 Nivå 7 Mellan Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Mellan Nivå 3 Nivå 2 Mellan Nivå 1

Beslag Ben/horn 1
Beslag Järn i
Beslag Metall 2 1 1
Bjällra Metall
Blosshållare Metall 1 1
Bryne Sten 1 3 1 2 1 2
Byggnadsdetalj Trä 1
Byggnadsdetalj Sten
Båtbord Trä 1 i
Bälte Läder 1
Degel Lera 1
Doppsko Metall
Dräktspänne Metall 2 1
Dvmling Trä 1 3 3 i 2
Eldslagningssten Sten 3
Eldslagningsstål lärn 1
Fingerring Metall
Fingerring Glas
Fiskekrok Järn 1
Flöjt Ben/horn
Flöte Trä i 1
Föremål - 33 88 79 113 42 188 11 47 17 13 18 23
Glas Glas 3 7 2 2 2 9 5 1
Gångjärn lärn 1
Handske Läder 1 1 1
Handtag Trä
Handtag Järn
Hasp lärn 1
Hjul Trä 1
Hästsko lärn 2 1 1
Hästskosöm lärn 3 1 6 i 1 1
Isbrodd lärn 1
Islägg Ben/horn 1 1
Kam Ben/horn 3 2 1 1 2 1 2 1 2
Karvsticka Trä
Kil Trä 4 6 3 i 8 2 2
Klubba Trä 1 1 1
Kniv Järn 1 3 2 1 5 1 1 2

Knävring Trä 2
Korvpinne Trä 1 2 7 2
Krampa Järn 1
Kritpipa Lera
Krok lärn i 1
Krok Metall 1 1
Krok Trä 2 i 2
Kula Sten 1 1
Kula Lera 1
Kvarnsten Sten
Kärl Glas
Kärl Järn i
Kärl Trä 5 10 16 2 2 23 3 1
Laggkärl Trä 15 21 26 31 12 40 3 2

Lekare Järn 1
Lekare Trä 2

Lerklininp; Lera 1 2 5 1 11 2 1 6 3
Lås Järn 2 4 1 2
Lås Metall 1
Maisten Sten
Miniatyr Metall 2
Mynt Metall
Märla Järn 2 1 2 1
Mätsticka Trä
Na^el Järn 1 1 1
Nagel Trä 1 5 8 6 20 2 6 2 2 1 i
Nit Järn 3 1 3 2 1 2
Nyckel Metall 1
Nyckel Järn/okänd m. 3 1 3 1 i
Nål Ben/horn 1 1 1
Nål Metall/järn 1 1
Organiskt Organiskt 5 1
Pilspets Järn 1 1 2
Planglas Glas
Pung Läder 1
Pärla Bärnsten 1
Pärla Glas 1 1 1 1 2
Rem Läder
Rep Organiskt
Ring Metall
Ring Järn
Rykts krapa larn

Fig. 65. Fyndtabell med antal fyndposter per sakord och nivå. Keramiken redovisas separat i bilaga 1.



Vad det gäller fyndmaterialet kan man mycket väl för
djupa sig i det om man accepterar att det finns felkällor 
i det. Det mycket välbevarade trä-, läder- och textil
materialet kan vara värt en vidare bearbetning.

Administrativa uppgifter
Tillsåndsgivning Riksantikvarieämbetet: dnr 5995/75
Undersökningstid: 5 april - 30 juli 1976
Fastighet: kvarteret Rådhuset 6, 9
Undersökt yta: 148 m2 efterhand begränsad till 128 m2
Koordinatsystem: fritt liggande
Tidsåtgång: 2 900 grovarbetsimmar, 80 maskintimmar 
Personal: Grävningsledare Jan-Helmer Gustafsson, 

amanuenser bl.a. Marietta Douglas, Eva-Lotta Hill- 
bom, Nina Polin, Ylva Roslund, dessutom varie
rande antal grovarbetspersonal 

Höjdsystem: Uppsala stad (0,38 meter under RAK 
1900)

Dokumentationshandlingar som förvaras på Antikva- 
risk-topografiska arkivet (ATA): ärendehandlingar, 
beslut, slutredovisning m.m.; maskinskrivna fynd
listor som börjar på 8000; lista på keramiken med 
en mer ingående registrering med bl.a. olika gods
typer; handskrivna benlistor, mängd i liter, benen är 
relaterade till ruta och stick; maskinskrivna 
anläggningslistor, saknas gör A8, Al7, A36, A39; 
handskrivna anläggningslistor för samtliga anlägg
ningar; handskrivna s.k. punktlistor som är relate
rade till fältritningarna; handskriven fältdagbok; 
fältritningar; 26 planer i skala 1:20, sex långprofiler 
i skala 1:20; renritade profiler och planer, ej fullstän
diga.

Fotomaterial: ca 1 216 foton (Unr 3708), tornfoton, 
fotoprotokoll

Fynd: F8000-F10669 inlämnade till Statens Historiska 
Museum (SHM)

Rapport arkeologisk provundersök
ning i kvarteret Domen 7 och 11,1978

Bakgrund
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) genomförde den 8 till 9 
juni 1978 en provundersökning i kvarteret Domen 7 
och 11 i Uppsala. Ansvarig för undersökningen var Jan- 
Helmer Gustafsson vid RAÄ:s Undersökningsverk
samhet, Regionkontoret i Uppsala. Syftet med under
sökningen var att skapa en beräkningsgrund för en ar
keologisk slutundersökning inför en förestående exploa
tering.

Uppdragsgivare var firma Anders Diös.

Rapportmaterial
Det material som fanns att tillgå vid sammanställningen 
av denna rapport utgjordes främst av en slutredovisning 
från undersökningen samt en skrivelse till länsstyrelsen 
och Riksantikvarieämbetet i form av en PM med under
sökningens resultat. Dokumentationsmaterialet var ren- 
ritat och färdigställt. Det bestod av en situationsplan 
över provgroparnas läge i kvarteret samt två profiler, en 
från vardera provgrop.

Det är oklart om några fynd tillvaratogs vid under
sökningen. Någon fyndlista fanns inte heller i rapport
materialet. Fotomaterialet bestod av tolv fotografier.

Metod
Två provgropar - en på vardera tomten - grävdes av en 
traktorgrävare (fig. 66). Groparna var 3x3 meter stora. 
De översta lagren, upp till en meter tjocka, avlägsnades 
utan närmare dokumentation. Den orörda marken i 
botten av groparna bestod av lera och någon exakt 
höjd över havet på bottentopografin blev inte registre
rad.

Innehåll
Bevarade kulturlager och byggnadslämningar påträffa
des ca 0,8-1,1 meter under dåvarande markyta (fig.
67). Bebyggelselämningarna bestod bl.a. av ett antal 
stenläggningar som vilade på varandra i flera skikt. De 
avsatta lagren innehöll bl.a. träflis, huggspån, hushålls
avfall, dynga m.m. Orörd mark bestod av lera och låg 
ca 3 meter under dåvarande markyta. En svag stigning 
åt nordväst kunde iakttas.

I de övre lagren fanns flera brand- och raserings
lager, varav de undre som var närmast ovan de avsatta 
kulturlagren härrör sannolikt från tiden för gatureg- 
leringen vid mitten av 1600-talet.

Utvärdering
En inventering av byggnadsbeståndet, med avseende på 
sentida källare och andra störningar av kulturlagren ge
nomfördes. Av den framgick att ca 1 500 m2 av den to
talt 2 000 m2 stora exploateringsytan troligen innehöll 
bevarade medeltida lämningar. I skrivelsen till länssty
relsen framhölls vikten av att vid en eventuell framtida 
exploatering ha en hög ambitionsnivå på den arkeolo
giska undersökningen. Detta berodde framförallt på det 
faktum att vid den här tiden hade fortfarande inte flera 
av de stora arkeologiska undersökningar i Uppsala ge
nomförts. Därför framhölls den mycket ringa känne
dom man hade av de medeltida förhållanden av staden 
allmänt och på den västra sidan av ån i synnerhet. Man 
menade också att möjligheten av att kunna binda sam-
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Fig. 66. Situationsplan över provgroparnas 
läge i kvarteret Domen. Skala 1:800.

Fig. 67 (th.). Profiler upprättade i 

provgroparna. Skala 1:50.

man historiskt källmaterial med arkeologiskt torde vara 
avsevärt större här än exempelvis på östra åstranden. 
Närheten till det medeltida Helgeandshuset och den i 
övrigt omedelbara kontakten med stadens kyrko- och 
lärdomscentra gav området en mycket hög prioritet, ur 
historisk-arkeologisk vetenskaplig synpunkt.
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Rapport arkeologisk undersök
ning i kvarteret Domen 7,1981

Administrativa uppgifter
Riksantikvarieämbetets dnr: Ev 2858/78 
Länsstyrelsen Uppsala län dnr. 11.391-630-78 
Undersökningstid: 8-9 juni 1978 
Undersökt yta: 18 m2
Arkeologisk personal: Jan-Helmer Gustafsson, Eva 

Hjärtner-Holdar
Läge: kvarteret Domen tomt 7 och 11 
Koordinatsystem: fritt liggande
Höjdsystem: Uppsala stad (0,38 meter under RAK 1900) 
L>okumentationsbandlingar som förvaras i Antikvarisk

topografiska arkivet (ATA): 1 situationsplan i skala 
1:400, 2 profilritningar i skala 1:20 

Fotomaterial: Unr 3709:1-12 
Fynd:-

Av Lena Beronius Jörpeland och Maria Lindh

Bakgrund
Den arkeologiska undersökningen genomfördes under 
sommaren och hösten 1981. Ansvariga för undersök
ningen var Lars Ersgård och Bent Syse vid Riksantikva
rieämbetets (RAÄ) Uppdragsverksamhet, som hade 
lokalkontor i Uppsala. Uppdragsgivare var firma 
Anders Diös AB i Uppsala.

Den direkta orsaken till undersökningen var att ett 
hus längs med Drottninggatan under våren året innan 
hade brunnit ned. Platsen för denna byggnad utgjorde 
själva undersökningsområdet för nybyggnationen. Pla
ner på exploatering inom kvarteret hade diskuterats re

in. Avrapportering av de arkeologiska undersökningarna 73



dan tidigare då en provundersökning inom delvis 
samma tomt genomfördes 1978. Två provgropar gräv
des på gården till tomterna 7 och 11. Det konstaterades 
då att medeltida lämningar var bevarade till en tjocklek 
av ca 2 meter (se vidare rapport provundersökning).

Den nu undersökta ytan var ca 200 m2 stor och låg i 
kvarteret Domens östra hörn, nära Fyristorg (fig. 68). 
Markytan låg på 5,90-6,20 m.ö.h. Den orörda botten
leran låg på 4,05-4,30 m.ö.h.

Resultaten från den arkeologiska undersökningen 
har behandlats i tre artiklar, alla från 1980-talet (Ers- 
gård & Syse 1983, Ersgård 1986 samt Syse 1987).

Dokumentationsmaterialet
Dokumentationsmaterialet som fanns att tillgå inför 
rapportsammanställningen bestod dels av fältmate
rialet, dels av ett analysmaterial i form av osteologisk 
analys och dendroprovsanalys.

Fältmaterialet bestod av plan- och profilritningar i 
skala 1:20 som inte var renritade. Planerna från respek

tive delschakt var dokumenterade men inte samman
förda i plansammanställningar. Anläggningsbeskriv- 
ningar fanns till varje anläggning. Dock var inte anlägg
ningarna i bottenskiktet, d.v.s. stolphål, diken och gro
par registrerade som anläggningar, utan detta har ge
nomförts i samband med rapportsammanställningen. 
Följaktligen saknades beskrivningar till dessa. Avväg- 
ningslistor fanns för respektive plan där varje relevant 
punkt på plan både beskrevs och nivåsattes. Vidare 
fanns rutlappar till varje grävd två-metersruta och ca 
900 svart/vita foton. Vad gäller fyndlistor så fanns dels 
en fyndlista i Excel som var sammanställd av SESAM- 
projektet vid Statens Historiska Museum (SHM), dels 
en ”originalfyndlista” i Excel. Den senare var baserad 
på den fyndregistrering som hade genomförts direkt 
efter fältarbetet på s.k. fyndkort där även fynden i före
kommande fall var avbildade.

Analysmaterialet bestod i övrigt av en tolkad strati
grafisk sekvens av de anläggningar som var dendro- 
daterade. En mindre keramik analys med syfte att pre
senteras i en artikel (Syse 1987) hade även genomförts.

X 122 900

1997

X 122 800

Y 106 400

Fig. 68. Rapport 1981. Kvarteret Domen med undersökt schakt markerat Delschakten är markerade I-IV. Skala 1 :l 00.
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Slutligen fanns en osteologisk analys av Sabine 
Steen. Det analyserade materialet utgörs dels av djur- 
bensmaterialet från den äldsta faserna, dels av det bear
betade ben- och hornmaterialet. Det manus som var 
färdigställt har sammanfattats i rapporten (bilaga 4).

Fältmetod
Undersökningsområdet var det rektangulära schakt 
som utgjorde ytan för den nya huskroppen. Schaktet 
delades inför undersökningen in i fyra delschakt; I-IV. 
Först grävdes två diagonaler och därefter de två återstå
ende. Avsikten var att man efter att ha grävt de två förs
ta diagonala delschakten skulle kunna utnyttja den in
formationen för de återstående två, och gräva dessa mer 
effektivt och med en högre grad av insikt i tolkningen.

Varje tolkad bebyggelsenivå dokumenterades i plan i 
respektive schakt. Lagren genomgicks i rutor om 2x2 
meter i stick om 10 centimeter. Nivån i rutans sydvästra 
hörn angav även läge för fynden. Lagren redovisades i 
viss mån på rutlapparna men då endast få lagernummer 
kunde relateras till profilerna, och då rutlapparna 
uppenbarligen registrerades av olika personer, är doku
mentationen mycket varierande i noggrannhet och kon
sekvens. Lagren i de skilda delschakten har förts till
sammans och en enhetlig lagernumrering och lista på 
samtliga förekommande lager finns redovisade på samt
liga profiler (fig. 69). I hänvisningar till profilerna an
vänds respektive delschakts beteckning samt väder
streck, t.ex. IILN.

En fyndregistrering på fyndkort genomfördes efter 
det att fältarbetet var avslutat. Fyndkorten har senare 
som nämnts lagts in i Excel.

Tillvägagångssätt vid 
rapportsammanställningen
De anläggningar som innehöll dendrokronologiska 
dateringar var uppställda i ett relationsdiagram som ut
gjorde basen för förståelsen av fasindelningen. I inled
ningsskedet av rapportarbetet beslöts därför att utvidga 
detta relationsdiagram över anläggningarna till att om
fatta även lager och i viss mån övriga anläggningar. Ett 
lagerrelationsdiagram (matris) utifrån samtliga profiler 
utarbetades. I denna matris vävdes så både lager och 
bebyggelselämningar ihop och en tolkning av samtliga 
anläggningars fastillhörighet genomfördes. Därefter 
upprättades ett s.k. markanvändningsdiagram (land use 
diagram) för att illustrera undersökningsytans kultur
historiska utveckling utifrån de arkeologiska lämninga
rna. Faserna har deskriptivt redovisats, och bebyggelsen 
har renritats på tolkade fasplaner. Fynden har enbart 
gatts igenom utifrån fyndlistan. Keramiken har special- 
studerats av Mathias Bäck (bilaga 1).

Fyndens fasrelatering har i första hand skett genom

att den nivå som angetts på fyndet har relaterats till ett 
lager i profilen. Detta lager har i sin tur relaterats till en 
fas. I möjligaste mån har beskrivningen av fyndets kon
text på rutlappen använts om fyndet har hamnat på en 
nivå mellan två skilda faser. Om det inte har gått att av
göra vilken fas som är rimlig har fynden konsekvent 
förts till den yngre fasen. Följaktligen är det en bedöm
ning av fyndets fastillhörighet som har genomförts.
Rent källkritiskt är det behäftat med stora problem att 
på detta sätt skapa en skrivbordskonstruktion men 
samtidigt har det ändå uppfattats som nödvändigt i det 
här sammanhanget. Lagertillväxten över ytan har inte 
varit heltäckande och samtidig. Särskilt i de äldre 
faserna har lagertillväxten varit rumsligt koncentrerad 
till skilda delar av ytan vilket gjorde det nödvändigt att 
försöka separera fynden i tolkade faser, snarare än att 
enbart använda nivå över havet.

Dateringen av faserna bygger till stor del på dendro- 
dateringen där först och främst de prover som har givit 
ett exakt fällningsår beaktats. I mindre grad har de pro
ver som givit efterdateringar använts, även om de na
turligtvis säger något i sammanhanget har de inte be
dömts som användbara för den enskilda fasen, däremot 
för faserna generellt sett.

Fasindelningen av materialet bygger på att huvudde
len av lager och anläggningar har berörts av en föränd
ring som är synlig över stora delar av schaktet. En fas 
innehåller därmed teoretiskt en följd av händelser som 
borde vara synliga i materialet. Dessa händelser har de
finierats som markplanering, konstruktionsskede, an
vändning och rasering. I stort har detta var möjligt att 
iaktta i de flesta faser även om fasplanerna endast visar 
själva användningsskedet.

Huvuddelen av de tolkade faserna har undergrupper 
eftersom delar av ytan kunde byggas om inom en och 
samma fas. Oftast rör det sig om enstaka anläggningar 
som byts ut och överlagras av andra. Alla dessa mindre 
förändringar har inte varit möjliga att presentera i före
liggande rapport utan den plan som innehåller mest 
informtion och är representativ för respektive fas har 
valts ut. Följaktligen kan enstaka anläggningar saknas 
på planerna.

Bebyggelseplanerna har digitaliserats under rapport
arbetet. Digitaliseringen skall inte uppfattas som en ren
ritning av fältmaterialet, snarare en tolkad bild av an
läggningar och konstruktioner.

Konstruktioner
Vid undersökningen dokumenterades sammanlagt 139 
anläggningar och konstruktioner. Ett femtontal hus, en 
gata, två gränder samt ett par bro- och tegelläggningar 
hör till de mera påtagliga konstruktionerna. I övrigt fö
rekom en brunn, sex diken och rännor, flera gropar, 
stolphål, störrader, men även ett par eldstäder.
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Fasredovisning

Fas 1
Fas 1 utgörs av de äldsta lämningarna som påträffades i 
kvarteret Domen 7 (fig. 70). Lämningarna bestod hu
vudsakligen av ett stort antal pålar, stolphål, störhål 
och störrader samt flera diken/rännor i nordväst-syd
östlig och nordöst-sydvästlig riktning. Större delen av 
ytan täcktes av förmodade hus. I denna äldsta fas fanns 
ett infiltrerat lerlager, L2, som var ca 0,1-0,15 meter 
tjockt och som låg i hela schaktet på en nivå av ca 4,50 
m.ö.h.

Ett flertal stolphål påträffades som sannolikt är res
ter efter stolpburna väggar. Framför allt var en linje 
tydlig i NNÖ-SSV riktning i västra delen av schaktet. 
Raden börjar med A64 i väster och avslutas med A85 i 
den nordvästra schaktväggen. Någon motsvarande pa
rallell linje var svår att urskilja. Ett par stolphål, A74 
och A77, låg så att de eventuellt skulle kunna höra ihop 
med den ovan nämnda vägglinjen.

Fem störrader, A124-A128 var bevarade i botten på 
schaktet. Tre av dessa var parallella, A124-A126 och 
fanns i schaktets västra del. Mellan dessa störrader och 
på L2 låg ett tunt men kompakt gödsellager, L121. Yt
terligare ett tunt lerlager, L122, hade dokumenterats i 
profil (delschakt III, norra schaktväggen) En eventuell 
väggränna, A122, med fyra stolphål, A118-A121, låg i 
schaktets centrala del. De parallella störraderna, de

tunna lagren och Al 22 skulle tillsammans kunna tolkas 
som lämningar efter ett flätverkshus.

Ytterligare huskonstruktioner fanns i södra delen av 
schaktet. En rundad rektangulär formation av gropar 
låg centralt i schaktet, A89-A96, liksom ett par förmo
dade vägglinjer, exempelvis stolphålen A109-A111, 
samt i schaktets östra del stolphål och groparna A100- 
A116. Dessa förmodade vägglinjer ersätts i fas 2 av 
huskonstruktioner med väggar på syllstenar.

Flera rännor har dokumenterats på schaktbottnen, 
A78-A82. Dessa har tolkats som tomtgränser eller drä- 
neringsrännor. Det troliga är förmodligen en kombina
tion av dessa båda funktioner. Det går både att ana en 
viss regelbundenhet som skulle kunna tyda på tomtin
delning och att urskilja hur en av rännorna följde en av 
huskonstruktionerna och vek av i rät vinkel runt en för
modad husknut. En av rännorna löpte vinkelrätt mot 
Fyrisån.

Stratigrafi
Inom fasen finns flera spår av lager och anläggningar 
som överlagrar varandra, samt anläggningar som 
överlagrar anläggningar, t.ex. gropen A40 överlagras av 
rännan A79.

Fas 2
Fas 2 utgörs av lämningar som endast med ett undantag 
fanns i schaktets östra del (fig. 70). Det var de stolphus 
från Fas 1 som ersätts med hus på stensyllar, A60, A61 

och A129 (=56). Förutom sten- 
syllarna fanns även fragment av 
träsyllar. Till byggnaderna kan 
flera lerblandade kulturlager kny
tas, L49, L93 och L208, innehål
lande bl.a. träflis och gödsel. I 
schaktets norra hörn, på L49, 
fanns rester av ett hus, A35, bestå
ende av syllstenar och ett plank
golv. I huset påträffades en våg
skål.

Stratigrafi
Den infiltrerade leran, L2, över
lagrades av kompakta myllager 
med träflis och gödsel, L3 och L24 
i schaktets västra del. Övre delen 
av L3 och hela L124 har förts till 
fas 3 p.g.a. att de överlagrade 
A35.

yl 06.518

4 Meter

yl 06.518
Fig. 70. Plan över anläggningarna som låg 
på/i bottenleran, fas 1-2. Skala 1:200.
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Fas 3
Denna fas har delats upp i två skeden, 3a och 3b, och 
under båda skedena framträder en tydlig struktur med 
bebyggelse i stora delar av schaktet. Det första skedet 
bestod av ett hus med flera rum, A29/57, som täckte 
större delen av schaktets norra och västra del och ett 
par husrester, A58 och A59 i schaktets östra del. I syd
östra delen fanns öppna ytor. Under det andra skedet 
överlagrades A58 och A59 av A34 (fig. 71). Anläggning 
29/57 byggdes ut med ytterligare ett rum i schaktets 
norra del och huset täckte därmed halva schaktets yta.

Anläggning 29/57 utgjorde en stor rektangulär bygg
nad indelad i fyra rum i första skedet och i det andra 
skedet byggdes huset ut med ytterligare ett rum. Detta 
rum låg endast delvis inom schaktet och var bredare än 
de övriga. Det hade även spår av en mindre kvadratisk 
anläggning i vinkeln mellan detta rum och det rum som 
låg omedelbart till sydväst. Tydliga spår av en skiftes- 
verkskonstruktion påträffades i delar av anläggningen. 
A29, som var knuttimrad, tolkades redan i fält som ett 
fähus med gödselränna och störar - rester efter bås
indelning eller liknande (Syse 1986). Golvbeläggning 
saknades helt. Strax öster om huset påträffades löst 
liggande trä, A36, som troligen använts sekundärt och 
utgjordes av diverse byggnadsdetaljer. Det kan vara res
ter efter en broläggning eller en ingång till huset.

I schaktets östra del fanns bebyggelse i form av en 
stenläggning, A58, som delvis avgränsades av trä
stockar. Stenläggningen tolkades 
som ett stenlagt golv i ett hus, och 
ett trägolv, A59, som endast delvis 
låg inom schaktet. Intill trägolvet 
låg en vävtyngd som ej tillvara
togs. Söder och sydväst om dessa 
byggnader fanns sannolikt en öp
pen yta.

Stratigrafi
Lager 3 överlagrades av en sten- 
packning, A58, som i sin tur 
överlagrades av A34, en träbygg
nad. Utbyggnaden av A29/57 i det 
andra skedet syntes på en högre 
nivå och var mer välbevarad än 
den övriga delen av anläggningen.

Denna del tolkades i fält därför som en utbyggnad av 
A29/57 i ett senare skede.

Lagerbilden i den sydöstra delen av schaktet visar en 
markyta med fragmentariska trärester och tunna ler
lager på ca 4,7CM1,90 m.ö.h. Dessa fragmentariska trä
rester utgjordes sannolikt av A34.

Fas 4
Även denna fas har delats upp i två skeden, 4a och 4b. 
Bebyggelsen förefaller inte lika tät som i föregående fas. 
Under det första skedet, 4a, ligger bebyggelsen i 
schaktets västra och södra delar och under det andra 
skedet, 4b, är den koncentrerad till schaktets norra och 
västra del.

Fas 4a inleds med att lerlager förs på i den centrala 
och västra delen, bl.a. L8 och L12. Lagren beskrivs som 
lerblandad gödsel, mylla med träflis och näver, och har 
tolkats som eventuella konstruktionslager. Därefter 
uppförs två hus, A54, som utgjorde en del av ett hus 
där sekundäranvänt virke ingått och A130 som utgjor
des av en risbädd (fig. 72). Mellan A54 och A130 låg 
stockar, A55, parallellt med jämna avstånd i nordväst- 
sydöstlig riktning. De var sekundära och har tidigare 
ingått i väggkonstruktioner. Det är oklart om de har 
haft ett samband med A130.1 schaktets norra del låg 
tre gropar, A24, A27 och A28.

I nästa skede, fas 4b, markplaneras området. Träflis- 
och gödsellagren L96 och L97 samt undre delen av L13 
fördes på och därefter byggdes två hus, A22 i norr och

y106.518

4 Meter

yl 06.538yl 06.518
Fig. 71. Plan över anläggningar i fas 3b.

Skala 1:200.
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A32 i sydväst (fig. 73). Ytterligare 
ett par konstruktioner centralt i 
schaktet har tolkats som samtida. 
Den ena anläggningen, A30, ut
gjordes av en eventuell botten av 
en ugn i form av avtryck av 
brända stockar med lerklining.
Den andra anläggningen, A31, var 
en plankkonstruktion. I schaktets 
östra och södra del fanns en öppen 
yta.

Fasen avslutades med en brand, 
brandlager L127. Hus A22 och 
A32 visade spår av brand, liksom 
delar av ytan dem emellan där det 
spritt fanns delvis bränt virke. Det 
är oklart om detta virke är rester 
efter hus. I så fall kan det indikera 
en tätare bebyggelsebild, men fort
farande koncentrerat till schaktets 
norra och västra del.

Fas 5
Fasen har delats upp i tre skeden. I 
initialskedet markplanerades om
rådet. I den norra delen av schak
tet fanns indikationer på ett hus, 
A131, som dels syntes i profil II:Ö, 
dels i form av en stock i plan. I 
profilen syntes en tunn lerlins,
L59, som skulle kunna vara golv
lager till den förmodade byggna
den.

I nästa skede fanns tre hus,
A33, A48 och A53 (fig. 74). Hus 
A53 påträffades centralt i schaktet 
och bestod av rester av stensyllar 
längs husets långväggar och på 
dessa fanns rester av träsyllar. I tre 
av hörnen fanns kraftiga hörnstol
par av ek. Den norra pålen var ej 
belägen mitt under hörnet. Av gol
vet återstod rester av tre golv
bjälkar som låg med jämnt inbör
des avstånd. Eventuellt fanns res
ter av en spis i form av ett område 
med tegel, synligt i profilkorset. 
Spisen bör i så fall ha legat mitt 
på, och invid, den norra ytter
väggen. Huset tolkades i fält som 
en magasinsbyggnad (Ersgård & 
Syse 1983), men resterna efter en 
spismur motsäger denna tolkning.

Norr om A53 - det som i fält 
benämndes A20 - låg trärester

4 Meter

Fig. 72. Plan över anläggningar i fas 4a. Skala 1:200.

4 Meter

Fig. 73. Plan över anläggningar i fas 4b. Skala 1:200.
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som tolkats som ett hus. Under rapportarbetet har dock 
detta ”hus” tolkats som östra väggen i A53. En syll 
som utgår från den östra hörnpålen kan dock vara res
ter av en byggnad. Likaså kan de fragmentariska rester 
av liggande plank i NNÖ-SSV riktning utgöra rester av 
en broläggning eller byggnad. Anläggningarna i den 
norra delen var dock skadade, vilket gör att tolkningen 
blir osäker. Intill och i den nordöstra profilväggen fanns 
ytterligare rester av en förmodad byggnad i form av en 
vad som kan vara en träsyll, stensyllar och två lager, 
L227 och L14.

Öster om huset A53 fanns trävirke och stensyllar till 
ytterligare en byggnad, A33, i liv med A53. Denna 
byggnad syntes endast delvis inom schaktet.

I schaktets östra del fanns ytterligare en byggnad 
som endast delvis låg inom schaktet, A4 8. Anlägg
ningen hade en syli som vilade på en kraftig plint. Un
der trägolvet fanns ett gruslager. Under golvplankorna 
låg två kammar. Golvet täcktes av ett brandlager och 
virket bar spår av brand. I brandlagret utanför sylien 
påträffades bemålat fönsterglas och en armborstnöt.

Under fasens slutskede anlades delvis på A53 en 
grus- och stenläggning, A26, och som sluttade mot ös
ter. Anläggningen har varit svår att tolka och har inte 
kunnat kopplas till några andra anläggningar i schak
tet. I anslutning till A26 och intill den sydöstra schakt
väggen uppfördes en stenpackning inom ett ramverk av 
trä i form av plankor på högkant, A25. Endast en min
dre del av anläggningen kom fram innanför schaktets 
väggar och den kan eventuellt ha 
utgjort resterna efter en spis. An
läggningen bar spår av brand vil
ket har tolkats som samma brand 
som avslutar fas 5, med spår av 
brand på A4 8 och brandlagren 
L117 och L230.

Fas 6
Fasen har delats upp i två skeden 
(fig. 75). På brandlagret som av
slutade fas 5 uppfördes ett hus,
Al 8, som var en rektangulär bygg
nad med två eller tre rum i nord
väst-sydöstlig riktning. På husets 
sydvästra långsida låg en eldstad,
A47, som bestod av en mindre

tegelläggning. A23 var en sten- och tegelläggning sydöst 
om Al8, vilken tolkats som en passage vinkelrätt mot 
gränden men ej anslutande till A6.

I det senare skedet expanderade bebyggelsen. Nord
väst om huset Al 8 fanns en tegelläggning eller ett even
tuellt spisfundament, A50, som täcktes av kalkbruk. 
Sydväst om Al8 fanns en mindre träkonstruktion, A51. 
Den bestod av virke som troligen ursprungligen ingått i 
en knuttimmer-Zskiftesverkskonstruktion. Virket var pa
rallellt utlagt och hade små hål, troligen efter tränaglar.
I konstruktionen ingick en ränna, vilket skulle kunna 
tyda på att det kan vara rester efter en broläggning med 
sekundärt virke. Över stockarna fanns ett rislager.

Sydöst om huset Al 8 och på A23 anlades en kavel- 
bro, A21. Strax nordöst om kavelbron byggdes ett 
knuttimrat hus, A43. Det var en närmast kvadratisk 
byggnad som bestod av en stenpackning med en cen
tralt liggande härd/eldstad, A45. Invid härden påträffa
des brända ben, men det fanns inga tecken på att här
den varit utsatt för stark hetta. Härden A45 överlagra
des av en eldstad, A42, vilket tyder på att huset har haft 
en lång användningstid. Stenarna var skörbrända och 
mellan två stenlager i A42 fanns ett lager med kalk och 
sot. Stenpackningen i A43 överlagrades av ett sotigt 
slagglager, vilket tyder på att anläggningen i detta skede 
använts som smedja.

I schaktets norra del dokumenterades två anlägg
ningar. Ett hus, Al 7, som låg längs norra schaktväggen 
och som har tolkats som en smedja, samt en stenlägg

Fig. 74. Plan över anläggningar i fas 5.

Skala 1:200.
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ning, den undre delen av A6. An
läggning 17 var en skiftesverks- 
konstruktion och inom anlägg
ningen tillvaratogs ca 350 kg 
slagg. Det tidigaste skedet av A6 
bestod av ett lager lerig mylla med 
grus, tegelstenar och stenar på en 
risbädd, L25. Mitt i lagret låg en 
stock som avgränsade stenpack- 
ningen åt sydväst. Sydväst om 
stocken fanns en tegelstenspack- 
ning. I denna del har stenpack- 
ningen A6 tolkats som en smal 
passage utmed långväggen till 
Al 7.

I området mellan Al 8 och A6 
saknades lämningar från fas 6 och 
inga lager eller anläggningar har 
kunnat knytas till fasen.

Stratigrafi
Vid bearbetningen av dokumenta
tionsmaterialet har L140 delats i 
två lager, ett undre L140a och ett 
övre L140b, p.g.a. att det var svårt 
att få en logisk följd av stratigra- 
fin. L140 bestod av mylla med trä- 
flis, tegelflis och gödsel. Detta an
tagande bygger på att det mitt i 
lagret fanns en anläggning, A51. 
Dessutom förekom större stenar 
och en del trämaterial i form av 
plankor mitt i lagret, som där det 
delats var betydligt tjockare än i 
de övriga delarna. L140a och b 
har tolkats som markplanerings- 
lager.

Fas 7
I denna fas existerade en tät be
byggelse inom hela det undersökta 
området (fig. 76). I princip täcktes 
hela ytan av hus och gränder. Från 
och med denna fas fanns en gata i 
schaktets västra del, Al32, exem
pelvis L199, vilket tyder på en för
ändring eller justering av gatu
nätet. Gatan täckte tegellägg
ningen, A50, från föregående fas, 
vilket bekräftar detta antagande.

Hus A43 existerade fortfarande 
och i anslutning till det anlades 
hus A10, av vilket återstod ett ' 
brädgolv och eventuellt rester av 
en ugn. I ett senare skede byggdes

Fig. 75. Plan över anläggningar i fas 6. Skala 1:200.

Fig. 76. Plan över anläggningar i fas 7. Skala 1:200.
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dessa hus samman till en anläggning som också fått be
teckningen AIO. Intill AIO fanns ett avträde, A8. Det 
var uppbyggt i skiftesverk och bestod av fyrkantsbilade 
stockar i tre till fyra varv. Det översta skiftet var bränt.
I botten fanns ett plankgolv av kluvor. I konstruktionen 
ingick en hörnstolpe av ek.

Kavelbron A21, hus Al 8 och 43 nyttjades även un
der denna fas.

I schaktets södra del fanns en konstruktion som i fält 
tolkades som en stolpbod, A19. Den bestod av en kon
struktion av syllar vilande på pålar. Under anläggningen 
fanns en stenpackning som följde dess utsträckning. 
Anläggningen var endast delvis bevarad och dess ut
bredning är osäker. Stenläggningen A6, från fas 6, 
byggdes på av L27, ett sandlager och stenar.

På platsen för huset A48 i fas 5 byggdes ett nytt hus, 
A46, som endast till en mycket begränsad del låg inom 
schaktet. Anläggningen fortsatte utanför schaktet i 
nordöst. I schaktets norra hörn låg smedjan A7, som er
satte den äldre smedjan Al7. A7 bestod av två rum och 
i det nordvästra rummet fanns en trolig eldstad, Al 5. 
Både under och över anläggningen fanns lager med 
slagg och i anläggningen påträffades bl.a. en smältde
gel. Sydväst om smedjan fanns en förmodad eldstad,
A16, som täcktes av ett brandlager med slagg.

Inom smedjan fanns en nedgrävd tunna, A9, till hälf
ten skadad av en sentida störning. Endast den undre de
len var bevarad och bestod av stavar som hölls samman 
av en vidja. Bottnen bestod av brädor. Tunnan innehöll 
kalk. Som underlag till tunnan 
fanns några brädor.

På L140b (fas 6), i schaktets 
södra del, byggdes ytterligare ett 
hus, A49=133 (L143), bestående 
av en risbädd som begränsades av 
syllar i nordväst och nordöst. An
läggningen fortsatte troligen utan
för schaktet i sydväst och sydöst.
På risbädden fanns en träkonstruk
tion, All.

Stratigrafi
I anslutning till A10 låg ett brandlager, L46. Avträdet 
A8 hade spår av brand, vilket dock saknades i A10. An
läggning 16 var svårtolkad men har tolkats som en 
eventuell eldstad, ligger rumsligt sett på gränden A6.

Fas 8

Under denna fas existerade fortfarande en tät bebyggel
se (fig. 77). Delar av schaktet saknade lämningar vilket 
beror på att de troligen förstörts i samband med upp- 
rensningsarbetet inför undersökningen. Stora delar av 
tolkningarna i denna fas har tillkommit under rapport
arbetet.

Hus A138, bestod av två rum, ett större rum med en 
rektangulär tegelläggning efter en förmodad spismur, 
A44, och ett mindre rum med stenpackning. I huset 
fanns rester av skiftesverk. Hus A5 bestod av syllstenar 
och stolpar rekonstruerade från olika planritningar. I 
huset har skiftesverkskonstruktioner ingått och där 
fanns även rester efter ett eventuellt plankgolv. Huset 
bar spår av brand. Hus A5 och hus Al38 anslöt till ga
tan A132, i väster.

Mellan hus A5 och hus Al38 fanns en gårdsplan,
A4. Den var långsträckt och hade en langsgående ränna 
i mitten.

Hus A134 bestod endast av några fragmenterade 
stockar och det var osäkert huruvida dessa var rester ef
ter ett hus eller någon annan typ av konstruktion. Det 
anslöt till hus A5 och gårdsplanen A4.

yl 06.518

A138

A134

4 Meter
yl 06.518

Fig. 77. Plan över anläggningar i fas 8.

Skala 1:200.
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Gränden A6 från föregående faser ersattes av en ny, 
A136, som endast bestod av L31, ett sandlager. Möjli
gen har en stenbeläggning plockats bort i ett senare 
skede och återanvänts.

Mellan husen A5 och A134 samt gränden A136 
fanns en brunn, A41. Den var uppbyggd av fyra hörn
stolpar med intappat regelträ. Runtom fanns spetsade 
störar i dubbla rader. Bottnen täcktes av tegelstenar. I 
brunnen fanns en tunna, A52, som saknade botten.

Stratigrafi
Anläggningarna i fas 8 saknade lager som separerade 
fas 8 och 9. Anläggningarna låg på varandra och har 
vid rapportarbetet separerats utifrån rumslig belägenhet 
och konstruktion. Endast ett fåtal lager har knutits till 
fas 8. L30 tolkades i fält som ett raseringslager och låg 
under A4. Lagret bildades samtidigt med gränden A136 
(=L31). Därefter uppfördes bebyggelsen. Fasen avsluta
des med en brand och på tegelläggningen A44 låg 
brandlager L149=185 samt huset A5, som delvis hade 
spår av brand.

Brunnen A41, låg stratigrafiskt under stenfunda
mentet Al 35 och kan därför föras till denna fas.

Fas 9
Under denna fas förändrades bebyggelsestrukturen och 
en ny typ av byggnader uppfördes (fig. 78). Rester efter 
byggnaderna saknades med undantag av de fundament 
som bör ha ingått i vissa byggnadselement, t.ex. trapp

hus, spismurar eller liknande. Inom ytan fanns resterna 
av tre stenfundament med underliggande rustbäddar av 
trästockar, Al, A2 och A135.

Stenfundamentet Al anlades på den äldre gränden, 
Al36, vilket tyder på en förändrad tomtstruktur. Ga
tan, A132, användes förmodligen fortfarande, men inga 
lager har bevarats som kan fastställa detta.

I sydväst fanns en stenläggning, Al37, som eventu
ellt kan vara resterna efter ett golv.

Stratigrafi
Den yngsta fasen innehöll de lämningar som var synliga 
efter den inledande rensningen av området. Stratigrafi- 
ska relationer mellan anläggningarna saknades; de var 
nedgrävda från ”ytan”. Al hade anlagts på gränden 
A136, från föregående fas. A2 och A12 var grävda ge
nom A4 i fas 8. A2 hade skadat underliggande lager 
med ett djup av 0,6 meter, ned till fas 5.

Två lager, L158 och L160, har knutits till fasen.
L158 innehöll kalkbruk och låg på brandlagret L149 
och 185, som avslutade fas 8 och under stenläggningen, 
A137. Denna stenläggning låg i L160, som bestod av 
lera, grus, sand och mylla.

Fynd
Antal registrerade fyndnummer uppgick till 6 350. Ef
tersom många fyndnummer/poster innehöll flera frag
ment, har antalet poster varit den enhet som använts i 

beräkningarna. Fynden redovisas 
framför allt kvantitativt, dels efter 
procentuell fördelning av material
kategorier, dels efter sakord och 
fastillhörighet. Vissa fyndkatego
rier presenteras mer ingående. Det 
skall dock tilläggas att alla fynd 
inte kunnat beaktas, då fyndlistan 
och fynden inte varit kompletta 
vid rapporttillfället. Någon större 
efterforskning efter saknade fynd 
har inte varit möjlig inom projek
tets ram.

y106.518

4 Meter

Fig. 78. Plan över anläggningar i fas 9. 

Skala 1:200.
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Fig. 79. Fynd

tabell med an

tal fyndposter 

per sakord 

och fas.

Sakord Material FAS 1 FAS II FAS III FAS IV FAS V FAS VI FAS VII FAS VIII FAS IX Lösfynd

Ampull Trä 1
Amulett Ben/horn i
Armborst Ben/horn 1
Beslag Ben/horn 2
Beslag Järn i 1 5 24 16 8 9 8 5 2

Beslag Metall 1 1 4 2 1 2 1
Beslag Läder 1 2 3 1
Betsel Järn 1
Blosshållare Metall/järn 2 2 1 1
Borr Järn 1 1 1
Bryne Sten 2 2 6 13 7 7 12 2 2
Bränd lera Lera 4 3 4 5 5 7 4
Bur Trä i
Byggnadsdetalj Sten 1 2 i
Bälte Läder 1 1 1 1
Degel Sten i
Doppsko Järn 1
Dräktspänne Metall 1 1
Dymling Trä i 1 3 6 10 2
Ekorrpil Trä 1
Eldslagningssten Sten 2 1 3 3
Fiskekrok Järn 1 1
Flöjt Ben/horn 1 1
Flöte Trä 1 3 2
Föremål - 4 23 37 163 126 83 113 44 28 15
Gjutform Lera 1
Golvplatta Sten 1
Gångjärn Järn 1 2 1
Hammare Järn 1
Handske/vante Läder 2 2 1
Handtag Trä 1 i i
Handtag Järn 2 2
Handtag Ben/horn 1
Hasp Järn 1 1 2
Hästsko Järn 3 1 3 1 2 1
Hästskosöm Järn 10 7 2 8 9 6
Isbrodd 4 1
IsläSS Ben/horn 1 2 2

Kakel Keramik 3 3 3 7
Kam Ben/horn 1 2 2 10 21 11 5
Kil Trä 2 5 5 3 1 1
Klubba Trä 1
Kniv Järn 1 1 16 11 12 11 4 5
Knävring Trä 2 1
Korg Trä 1
Korvpinne Trä 1 1 1 30 10
Krampa Järn 4 1 3 3
Kritpipa Lera . 4 4 11
Krok Järn 3 1 1 1
Krok Trä 2 i
Kula Sten 1
Kvarnsten Sten 1
Kärl Glas 5 2 16 24 24 9 1
Kärl Metall 1
Kärl Trä 2 1 3 31 49 30 3 3 3
Laggkärl Trä 1 5 66 120 85 63 39
Lerklining Lera 3 13 18 46 74 22 13 6 2 3
Ljuster Järn 1
Lis Järn 4 5 3 3 1
Lås Metall 1 i
Mungiga Järn 1
Mynt Metall i
Märla Järn 1 3 4 1 3 1 1 1
Mätsticka Trä 1
Mönstermall Ben/horn 1
Nagel Järn 6 1 2
Nagel Trä 2 11 43 16 3 4 3
Nit Järn 1 4 6 38 16 3 5 6 4 1
Nyckel Järn/okänt m. 1 4 5 2 2 i i 1
Nål Trä i
Nål Ben/horn 1 2 4 7 3 4 1
Nål Metall/järn 3 2 2 3
Nät Ull 1
Organiskt Organiskt 2 1 8 4 2
Pilspets Järn 1 1 1
Pincett Järn/metall 1
Planglas Glas 1 2 56 38 17 21 22 17 2
Pung leader 3 3 2
Puns Järn 1 2
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Fig 79. Forts.Sakord Material FASI FAS II FAS III FAS IV FAS V FAS VI FAS VII FAS VIII FAS IX Lösfynd

Pärla Bärnsten i 1

Pärla Glas 1

Pärla Ben/horn 2

Pärla Annat matr. i i i

Rem Läder 2 5 2 3

Rep Organiskt 1 4 17 6 6 1 2

Ring Metall 1

Ring Järn 2 1 3 i i

Ring Ben/horn 1

Rvktskrapa Järn 1

Sax Järn 2 1 1 2

Skinnskrapa lärn 1

Sko Läder 8 14 28 166 301 289 154 87 2 3

Sköldbuckla Järn 1

Slagg Slagg 6 7 17 26 40 42 73 28 27 1

Slida Läder 6 7 5 4 1 1

Slipsten Sten 1

Slända Ben/horn 2

Slända Trä 1 1

Slända Lera 1

Slända Metall 1

Spade Trä 1

Spelpjäs Ben/horn 1

Spelpjäs Trä 7 1 1 2

Spik Järn 3 6 10 87 70 36 68 63 42 3

Spill Ben/horn 2 4 20 86 100 18 17 1 1 2

Spill Läder 17 20 52 137 142 98 63 32 1 3

Sporre Järn 1 1

Stylo Ben/horn 1

Syl Järn/trä 1

Sölja Metall 1 2 1

Sölja Järn 1 5 4 2 1 1

Ten Metall 2

Ten Järn 1 7 7 1 8 5 5 1

Textilie Organiskt 5 5 4 1 1 1

Tjärsvabb Läder/trä 1

Trefot Järn 1

Trissa Trä 3 2

Tunna Trä 1 1 8 13 4 2 1

Tvinnhuvud Trä 1

Tärning Ben/horn 1 1 1 1

Ugnsraka Trä 2

Vinare Ben/horn 2

Våg Metall 1
Vävtyngd Sten/lera 4 3 1

Åderlåtningsjärn Järn 1

Amnesjärn Järn i 1
Summa 58 116 262 1 203 1 310 875 754 441 191 44

Den största materialkategorin var läder (fig. 80). 
Materialet bestod framför allt av skofragment och 
läderspill. Det förekom i samtliga faser, med de största 
mängderna i fas 4-7. Efter läder kom järn, trä och ke
ramik, med relativt lika stora andelar. Keramiken redo
visas nedan och i bilaga 3.

Järn omfattade en mängd skilda föremål som bygg- 
nadsdetaljer, verktyg, redskap för bl.a. jakt och fiske, 
hushållsföremål samt föremål som kan kopplas till djur
hållning. Från fas 4 fanns en fiskkrok och ett ljuster. 
Hästskor och hästskosömmar förekom under faserna 
4-9. Dessutom fanns ett betsel i fas 4, en sporre i fas 5 
och en ryktskrapa i fas 6. Verktygen bestod av saxar, 
knivar, punsar, en syl, en skinnskrapa, en hammare, en 
pincett och borrar. Verktygen förekom framför allt i 
faserna 4-7 med ett undantag, en borr som påträffades 
i fas 1.

Den största mängden träföremål utgjordes av trä
kärl. I materialet förekom både laggade kärl i form av

framför allt laggstavar och svarvade kärl. De laggade 
kärlen hade en tyngdpunkt i faserna 4-7.

I fyndmaterialet fanns rester efter flera olika hant
verk, framför allt kammakeri, repslageri, textilhantverk 
och smide (fig. 79). Dessa hantverk representerades 
både av avfall och spill, färdiga produkter och redskap 
från tillverkningen.

I fas 3 och 4 fanns spår efter ben- och hornhantverk. 
Avfallet var koncentrerat till ett område inom respek
tive fas, men kunde inte knytas till någon specifik bygg
nad. I fas 4 fanns även rester av tillverkning av spel
tärningar (Ersgård & Syse 1983). Kammarna var 52 
stycken och har tagits upp i en trebetygsuppsats (Nord
ström 1996). I fas 4 påträffades ett tvinnhuvud och en 
hel del repfragment vilket tyder på repslagerihantverk. 
Andra rester av hantverk var vävtyngder och sländor. I 
fas 4, 5 och 7 påträffades vävtyngder i sten och lera. 
Utanför A59 i fas 3 påträffades även en vävtyngd som 
ej tillvaratogs. Sländor av ben/horn, lera, trä och metall
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■ Trä
□ Ben/horn
□ Sten
□ Metall 
B Järn 
B Övrigt
B Organiskt
□ Glas
□ Slagg
B Keramik
■ Lera
□ Läder

Fig. 80. Diagram som visar fyndmaterialets procentuella fördelning i 

olika materialkategorier.

fanns i faserna 4, 5 och 7. Fragment av textilier fanns 
från fas 4 och senare. Rikligt med slagg påträffades i 
och i anslutning till två smedjor A7 (fas 7) och Al7 (fas 
6). I A7 fanns även en smältdegel av tälj sten. I fas 5 
fanns en degel. Två ämnesjärn påträffades i faserna 3 
och 5.1 fas 8 påträffades en gjutform.

En geoarkeologisk undersökning har gjorts av samt
liga brynen och av slipstenen från kvarteret Domen. 
Sammanlagt 53 brynen eller fragment av brynen påträf
fades och de förekom inom samtliga faser. Även bryn- 
stensämnen fanns i materialet. Den geoarkeologiska un
dersökningen visade att 49 brynen var tillverkade av 
skiffer och fyra var tillverkade av sandsten. Slipstenen 
var tillverkad av sandsten. Den geoarkeologiska under
sökningen genomfördes på material från arkeologiska 
undersökningar från Uppsala utförda mellan åren 
1925-1992, och kvarteret Domen hade den största 
mängden slipredskap. Bland fynden från kvarteret 
Domen fanns 16 stenar som härstammar från brotten i 
Burgsvik, Eidsborg och troligen från Pålsjö (Elfwendahl 
& Kresten 1993).

Två fragment av en vridkvarn fanns i fas 3, det ena 
från en underliggare, det andra från en löpare. Stenarna 
härstammar från kvarnstensbrotten i Malung 
(Elfwendahl & Kresten 1993).

Fönsterglas förekom i huvudsak från fas 4 och fram
åt. Mängden var anmärkningsvärd. I fas 4 fanns de 
flesta, 56 stycken. Ett par skärvor var bemålade och på
träffades strax utanför hus A48 i fas 5.

En terrakottafärgad glaspärla fanns i fas 4.1 fas 3 
fanns en bergartspärla, i fas 5 en pärla av karneol med 
oktagonalt tvärsnitt och i fas 7 en rund och slät pärla

av jet. För övrigt bestod pärlmaterialet av horn/ben el
ler bärnsten.

I fas 4 fanns ett spänne av mässing. Spännet var 
finskt, formen var rund av typ D med bred kant. 
Lehtosalo-Hilander har daterat denna typ till 1000- 
1050 e.Kr. (Lehtosalo-Hilander 1982:93ff). Mönstret 
bestod av dj urornamentik inom en korsformad ram. 
Spännet var inte tillgängligt vid fyndgenomgången, men 
är publicerat med foto i en artikel om undersökningen 
(Ersgård & Syse 1983).

I hus A35, fas 2, påträffades en vågskål (Ersgård Sc 
Syse 1983), vilket är en indikation på handel under 
denna fas.

Datering

Dateringen av faserna har baserats främst på dendro- 
kronologiska dateringar, men även av fynd (keramik) 
och 14C-analyser.

Dendrokronologi
I samband med undersökningen togs 120 prover av 
vilka 57 har kunnat dateras. 21 dateringar var efter- 
dateringar och 36 var möjliga att fastställa till fällnings
år. De flesta daterade proverna kunde kopplas till fas 5. 
Fas 1, 2 och 8 saknade dendroprover. En redovisning av 
dendroanalysen har gjorts i en artikel om Uppsala (Syse 
1987). De då presenterade dateringarna härrör från en 
första genomgång av proverna. En revidering av samt
liga dendroprover genomfördes i början av 1990-talet 
av Thomas Bartholin, Kvartärgeologiska institutionen, 
Lunds universitet. Vissa förändringar av fasdateringar
na kunde då göras. Dendroproverna finns redovisade i 
tabellform på ATA. Här har fasdateringarna förskjutits 
bakåt med ledning av den stratigrafiska analysen, vil
ken placerar anläggningen i ett tidigt eller sent skede av 
fasen.

Vi har daterat fasen efter det yngsta dendroprovet 
som kunnat kopplas till en konstruktion.
Fas 3:1220±5 
Fas 4a: 1235-1236 påle 
Fas 4b: 1269±5 bränd påle, avslutas av brand 
Fas 5: 1278,1271-1272,1290±5, e 1280, e 1268, 

(1341) A53 + spritt virke från 1200-talets andra 
hälft. 2 dateringar i västra delen som avviker: 
1340+5,1341

Fas 6: A18: e 1305, 1308, A43: 1306-1307, A17:
1304-1305, spritt virke daterat till 1340-talet 

Fas 7: Al 8 
Fas 8: -
Fas 9: 1504,1506-1507 rustbädden till A13

,4C-analys
För att få en kompletterande bild av fasdateringarna 
har några prover analyserats med 14C-metoden. Målet
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var främst att datera de äldsta faserna som saknade 
dendrodateringar, men även att undersöka hur de 
dendrodateringar som gjorts korrelerade till 14C- 
dateringarna. Sex prover skickades för analys och mate
rialen utgjordes av hår, tagel och djurben. Tre av pro
ven valdes ut från de äldsta lagren (Ua-15431, Ua- 
15432, Ua-15563). Ytterligare tre prover valdes som 
referensprover och dessa låg på en högre nivå i strati
grafin (Ua-15433, Ua-15561, Ua-15562). Referens
proverna valdes just därför att det skulle finnas en möj
lighet att kontrollera provresultaten. En redovisning av 
analysen finns i tabellform i bilaga 3 och i fig. 14.

De tre proverna från de äldsta lagren har tolkats 
höra till fas 1 och 2 (Ua-15431), fas 1 eller 2 (Ua- 
15563) respektive fas 3 (Ua-15432). Utifrån de 
kalibrerade värdena kan konstateras att intervallen för 
2a är stora, med en början till omkring år 1000 AD, 
med varierande längd, till mitten på 1200-talet respek
tive 1300-talets slut.

Två av referensproverna (Ua-15561, Ua-15562) har 
tolkats höra till fas 6. Utifrån de kalibrerade värdena 
daterades det första provet från mitten av 1400-talet till 
mitten av 1600-talet och det andra provet från början 
av 1200-talet till början av 1400-talet. Det tredje refe
rensprovet (Ua-15433) visade sig vid närmare studium 
av lagerbilden härröra från en störning. Detta förklarar

även det avvikande provresultatet, vilket gav den äldsta 
dateringen.

För att granska 14C-dateringarna kan vi jämföra 
dessa med den analys som har utförts på andra delar av 
fyndmaterialet. Det prov som tolkats till fas 3 har inte 
en yngre datering än de från fas 1 och 2, utan har date
rats till samma period. Däremot syns en tydlig skillnad 
mellan dessa och referensproverna. Om en jämförelse 
görs mellan 14C- och dendroanalysen av de prover som 
tolkats till fas 6 (referensproverna Ua-15561, Ua- 
15562) kan vi konstatera att det andra provet föll väl in 
i tolkningen, medan däremot det första gav en betydligt 
senare datering. Dateringarna ger således en grov fing
ervisning om äldre/yngre, men har för långa intervall 
(för stor standardavvikelse) för att kunna ge en tydlig 
datering av respektive fas.

Vidare måste källkritik tas med i bedömningen av 
provresultaten. Rimligtvis borde osäkerheten öka ju 
högre upp i lagerbilden proverna tas, detta avspeglas 
också i resultatet. Osäkerheten över vad provmaterialen 
representerar blir större från ett material som inte sam
las in och analyseras i samband med rapportarbetet och 
där rapportarbetet utförs av andra än de som har utfört 
fältarbetet. Proverna från denna undersökning hade i 
fält enbart bestämts till ruta och nivå, inte till ett be
stämt lager; detta innebär dessutom att en stor osäker

het ligger vid tolkningen av 
dokumentationsmaterialet där 
provet förts till en viss fas.

Keramikdateringar
Utifrån den keramikanalys som 
genomfördes av Mathias Bäck har 
de daterbara skärvorna lagts in i 
en tabell (fig. 81).

Keramiktabellen visar tenden
ser vad gäller godstyp och date
ringar samt deras spridning i de 
skilda faserna. Vad gäller äldre 
svartgods (s.k. A-gods) så före
kommer det i de äldsta faserna 
fram till fas V. Yngre svartgods 
har sin tyngdpunkt i faserna IV 
och V, liksom äldre rödgods och 
protostengodset som mest före
kommer från och med fas IV till 
fas VI.

Godstyp Datering 1 II III IV V VI VII VIII IX Lösf Summa

A, ä svg 1 1 3 3 3 i 12
BI, y svg 44 25 7 1 1 78
Lergods - i 1

1200t 3 5 8
1100t 1 1

Cl, Siegburg 1350-1450 4 1 5
CI, Siegburg 1300t 1 1 2
CII,Siegburg - 1 3 3 1 8

1500t 3 1 4
1400-15001 1 1
1450-1550 2 5 4 n
1400t 3 3 6
1350-1450 7 20 8 i 2 38
1300-1375 1 1 2

CI,Coppengrave 1300-1375 4 4
CI,Benger./Coppeng. 1350-1400 1 2 2 5

1300-1350 1 1
CI, Niedersachsen - 3 3 6

1300-1350 4 5 .2 5 16
1325-1400 i 1 9 i i 1 14

CII, Niedersachsen 1400t 1 1
CI, Rhenlandet - 4 1 5

1350-1450 1 1
1100t 1 1

CILRhenlandet - 2 6 3 2 2 2 17
1400t 1 2 1 4
1100-1200t 5 5

CII,Köln-Frechen-Raeren 1450-1550 1 3 4
1500-1600t 1 1

Ovriea ns=Cl 3 66 155 47 11 1 2 285
Ovriga s=CIT 5 2 3 1 2 13

.Oyriga C 2 2
BII:1 4 2 62 49 19 10 6 1 1 154
BI1:4 1 3 3 17. 37 37 7 85
BII:3 1 5 6 5 4 3 .3 27
Bll 1 4 4 2 7 1 14
D , 1 3 8 7 1 20
Ovriga/Osäkra 1 2 1 1 5
Summa 1 5 11 184 289 151 90 67 58 11 867

Fig. 81. Keramiktabell överförekommande 

godstyper, samt deras datering relaterade 

till respektive fas.

III. Avrapportering av de arkeologiska undersökningarna 87



De daterbara skärvorna av stengods förekommer i lag
ren från och med fas V och yngre rödgods från och med 
fas VIII.

Sammanfattande dateringsdiskussion
Med ledning av ovanstående analysresultat och kera
mikdateringar har faserna grovt daterats. Dateringarna 
har presenterats till tolknings bilden av kvarteret 
Domen, se fig. 15. Fasdateringarna är konstruerade och 
värderade utifrån samtliga daterbara prover och före
mål. Felkällorna är dock många, bl.a. visar dendro- 
proverna att fyndkontexterna i flera fall inte har varit 
slutna.

Fas 1 och 2 - 1100-talet 
Fas 3 1200-1225 
Fas 4 1225-1250 
Fas 5 1250-1300 
Fas 6 1300-1325 
Fas 71325-1350 
Fas 8 1350- 
Fas 9 1500-
Som framgår av fasdateringarna har inte alla faser 

varit lika långa. En viss diskrepans förekommer också 
eftersom dendrodateringarna i vissa fall har ställt till 
problem för förståelsen av en fas, jfr exempelvis fas 6 
ovan under avsnittet om dendrodateringar.

De faser som har varit svårast att tidsfästa är de 
yngre faserna, från och med fas VII. Lagerbildningen 
för de yngre faserna har inte kunnat användas för att 
stratigrafiskt separera de skilda bebyggelselämningarna. 
Dels har lagrens mäktighet varit relativt liten, dels har 
lagren utgjorts av påförda lager, något som även visar 
sig i keramikdateringarna.

Vad som verkar ha hänt är dock att från och med 
mitten på 1300-talet, eller 1300-talets andra hälft har 
lagerbildning och konstruktioner upphört att uppföras. 
Trots vissa keramikdateringar som kan hänföras till 
1400-talet verkar bebyggelselämningar från denna pe
riod saknas. De yngsta dokumenterade och daterade

lämningarna utgörs av rustbäddar som har konstruerats 
under 1500-talets början. Dessa ligger direkt på anlägg
ningar från 1300-talets andra hälft.

De här redovisade dateringarna har visat på att ett 
stort material både löst virke och enstaka fynd från 
skilda kronologiska tidpunkter har återfunnits både i 
yngre men även äldre sammanhang. Detta kan eventu
ellt skyllas på grävningsmetoden, stickgrävning, och det 
faktum att nedgrävningar och annat kanske undersök
tes tillsammans med respektive stick.
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Bilaga 1. Analys av svartgods- och stengodskeramik
av Mathias Bäck

Förord
Detta arbete kommer att ingå som en del i ett större 
projekt som behandlar stengodskeramik från olika de
lar av Uppsala (se bl.a. Bäck 1997 och Anund m.fl. 
2000 och där anförd litteratur). Syftet är att jämföra 
var och när stengodset uppträder i olika sociala miljöer. 
Detta innebär att materialet hela tiden måste studeras 
mot bakgrund av den samlade uppsättningen keramik/ 
kärl från de utvalda platserna.

I denna analys görs inga vidlyftiga tolkningar utan 
syftet är att ge en bild av materialets kronologiska och 
korologiska spridning så att det kan fungera som stöd i 
den kulturhistoriska analysen av undersökningarna. För 
närmare beskrivningar av de olika här nämnda godsen 
hänvisas till den anförda litteraturen.

De olika godstyperna som behandlas här kan beskri
vas kortfattat som följer;

Stengods: Genomsintrat (d.v.s. att lerpartiklarna har 
smält ihop till en tät massa) gods med skiftande färg 
och ytbehandling. Producerades både i norra och östra 
Tyskland, Rhenlandet och Belgien (fig. 83).

Nästan stengods: Något osmidig benämning som 
egentligen endast innebär att godset inte riktigt smält 
ihop fullständigt som för det riktiga stengodset. Grän
serna för vad som skall betraktas som stengods eller 
nästan stengods är hårfina och är grunden till omfat
tande diskussioner, framförallt i Tyskland. Detta inne

bär att definitionen av denna godstyp gärna blir vag ef
tersom uppfattningarna skiljer sig så mycket som de 
gör. Produktionsorterna för dessa gods överensstämmer 
i stort med övriga här omtalade platser (fig. 84).

Grågrönt engoberat gods: Grått gods med en grå
grön engobe. Godset är inte helt genomsintrat men van
ligen väl bränt. Hos Liidtke går detta gods under be
nämningen ”Olives faststenzeug”. Antalet kända 
produktionsplatser för denna godstyp är förhållandevis 
begränsat. Huvudsakliga produktionsplatser är; 
Schinveld på gränsen mellan Belgien och Tyskland, 
Siegburg i mellersta Rhenområdet, Coppengrave och 
Bengerode i Niedersachsen samt i i den polsk-tyska 
gränsstaden Frankfurt an der Oder.

Rödviolett engoberat gods: Grått eller orangerött 
gods med vanligen utvändig rödviolett engobe som i 
många fall har sintrat (s.k. sinterengobe) och därmed 
skapar en sorts glasyr. Godset är inte helt genomsintrat 
men vanligen väl bränt. Hos Liidtke benämns detta 
gods ”Rotengobiertes faststeinzeug”. Samma produk
tionsorter som för det grågröna godset är även giltigt 
för denna godstyp.

A-gods: Tummat, reducerat bränt lergods med 
ibland oxiderad utsida. Godset är grovt magrat och i 
vissa fall avstruket eller slammat utvändigt. Både in
hemskt och infört eller snarare i detta fall influerat ke
ramisk tradition i Östersjöområdet. Godset är av vi
kingatida/tidigmedeltida typ (fig. 82).

Fig. 82. Fördelningen av A-gods och Bl- 

gods från de aktuella undersökningarna. 

Siffrorna anger minsta antal individuella 

kärl (MIND) i materialet.

Svartgods

12

10

Domen Rådhuset -72 Rådhuset -74 Rådhuset -76
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Bl-gods: Grått, hårt bränt gods med släta men ibland 
ojämna ytor. Keramiken är till största delen tummad 
men ofta är mynningsdelen drejad vilket ger kärlen 
skarpa mynnningsprofiler. Många skärvor av denna typ 
innehåller kalk som magringselement. Detta antyder en 
tillverkning i nordsjöområdet.

Bl-gods av Paffrath-typ: Vitt ej genomsintrat gods 
med grå eller silvergrå knottrig yta. Godset är vanligen 
tunnare än det ovan beskrivna BI-godset. Gruppen 
innehåller både vitbrännande keramik med en grå yta 
”weiche grauware” och ett likaledes vitbrännande gods 
med silverglänsande yta. Det senare benämns här gods 
av paffrath-typ. Den enda skillnaden ligger egentligen i 
ytbehandlingen. Produktionen har sannolikt skett i mel
lersta rhenområdet, i trakterna kring Köln.

Den använda litteraturen som redovisas har i första 
hand nyttjats som referenslitteratur.

■ Nordtyskland
□ Rhenlandet

□ Okänd Proveniens

25

Domen Rådhuset-72 Rådhuset-74 Rådhuset-76

Kvarteret Domen 7 i Uppsala, 1981

Inledning
Totalt ca 1 347 skärvor keramik tillvaratogs vid under
sökningen i kvarteret Domen 7,1981. Statistiken som 
presenteras här bygger inte på en genomgång av all ke
ramik från undersökningen utan lutar sig helt mot den 
befintliga registreringen. Detta innebär att andels- 
siffrorna och bestämningarna av de enskilda gods
typerna sannolikt skulle förändras något om en ny ge
nomgång gjordes. Felkällorna är dock troligen inte 
större än att den befintliga statistiken visar en rimlig 
bild av andelen olika godstyper.

Godstyperna fördelar sig enligt diagrammet nedan 
(fig. 85). Liksom i undersökningarna i kvarteret Rådhu
set från 1974 och 1976 dominerar stengodset och det 
äldre rödgodset helt bland de olika huvudgodstyperna. 
Tillsammans utgör de ca 85 % av materialet. Över hälf
ten (55 %) av den totala mängden keramik utgörs av 
stengods. Detta innebär att stengodset är den enskilt

Fig. 85. Procentuell fördelning mellan godstyper Domen 1981.

Fig. 83. Stengodsets geogra

fiska spridning i de aktuella 

undersökningarna. Siffrorna 

anger minsta antal individu

ella kärl (MIND) i mate

rialet.

Fig. 84. Fördelningen av oli

ka typer av protostengods 

från de aktuella undersök

ningarna. Siffrorna anger 

minsta antal individuella 

kärl (MIND) i materialet.

Protostengods

■ Gråengoberat 

D Rödengoberat

D Gråbrunt glaserat

■ Vit/ljusgrått lergods

□ Rödengoberat lergods

□ Orange lergods

□ Rödbrännande lergods
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största keramikgruppen. Svartgodset representerar till
sammans ca 13 % varav det äldre svartgodset inte ut
gör mer än 1 %. Fajans och flintgods motsvarar ca 2 % 
av materialet. I det här analyserade materialet förekom
mer endast sporadiska skärvor efter 1400-talets mitt. 
Huvuddelen kan kronologiskt placeras i 1200- och 
1300-talen.

Beskrivningar
En kortfattad beskrivning av kärlens godskaraktär föl
jer nedan. Bedömningen bygger på en okulär besikt
ning. Inga kemiska analyser ligger till grund för 
proveniensuppdelningen utan den är baserad på synin
tryck av gods och form. NS betyder nästan stengods vil
ket innebär ett gods som har en sträv, sandig brottyta 
och alltså inte är helt igenom sintrad. S motsvarar rik
tigt stengods, d.v.s. helt genomsintrat gods. Skillnaden 
mellan dessa kategorier är ibland hårfin. Uppfattningen 
om hur de olika benämningarna skall definieras går 
isär. De lergods som presenteras under benämningen 
protostengods är placerade i denna kategori för att 
keramiken sannolikt är producerad på samma platser 
som stengodset. Tradition och form får här vara avgö
rande för klassificeringen då det enda som skiljer ler
godset från stengodset är att lergodset inte har börjat 
sintra.

Kärl 1 (Fl 35, F342, F366, F395) NS
Mellangrått, sandigt gods. Utvändigt finns en ljusbrun 

engobe och saltglasyr. Glasyren är något fläckigt 
(små bruna och litet större gulgrå fläckar) applice
rad. På insidan är fläckarna orangefärgade. Vidare 
finns järnutfällningar. Tydliga men inte markerade 
drejspår förekommer över delar av kärlkroppen.Den 
ursprungliga godsfärgen lyser ställvis igenom. Krus. 

Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1300-1375

Kärl 2 (F294, F756, F817, F1256, F1435, F1479, F1731, F1802) 
NS
Samma godstyp som kärl 1. Krus.
Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1325-1400

Kärl 3 (F3592, F4080) NS
Ljusgrått sandigt gods med mörkare sidor. Utvändigt 

finns en engobe och saltglasyr med enstaka 
järnutfällningar. Även bruna fläckar förekommer. 
Besläktat med kärl 1 och 2.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave?
Datering: ca 1350-1400 (1425)

Kärl 4 (Fl 520) NS
Sandigt gods med gulgrå kärna och mellangrå sidor. In- 

och utvändigt finns en chokladbrun engobe och salt
glasyr. I botten kan man se järnutfällningar. Krus.

Proveniens: Niedersachsen? Langerwehe?
Datering: ca 1300-1350

Kärl 5 (F95, F529, F778) NS
Sandigt gods med gulgrå kärna och mellangrå sidor. 

Kärlet har en flammig ljusbrun till violett engobe 
och saltglasyr. Enstaka järnutfällningar förekommer. 
Kanna. Besläktad med kärl 4.

Proveniens: Nieder Sachsen? Langerwehe?
Datering: ca 1300-1350

Kärl 6 (F662) NS
Mellangrått sandigt gods med rödviolett engobe på ut

sidan. Insidan är roströd med järnutfällningar.
Proveniens: Niedersachsen
Datering: ca 1300-1350

Kärl 7 (F959) NS
Brungrått sandigt gods med violett engobe, utvändigt salt

glasyr.
Proveniens: Niedersachsen
Datering: ca 1300-1350

Kärl 8 (F899) NS
Brunorange sandigt gods med tydliga knoppiga järn

utfällningar. Godset spjälkas lätt. Utvändigt finns en 
brunviolett engobe och saltglasyr. Insidan har endast 
en orange engobering.

Proveniens: Niedersachsen
Datering: ca 1300-1350

Kärl 9 (F3510) NS
Mellangrått sandigt gods med en ljus strimma. Kärlet är 

täckt av en brunviolett engobe och utvändig salt
glasyr. Fotranden har distinkta fingeravtryck. Kärlet 
har framträdande drejfåror.

Proveniens: Niedersachsen
Datering: ca 1325-1400

Kärl 10 (F3232, F3401, F3590, F3662) NS
Mellangrått tunt, sandigt gods med utvändig choklad

brun engobe och saltglasyr. Invändigt finns svaga 
orangefärgade utfällningar. Fotranden har distinkta 
fingeravtryck. Kärlet är en typ av bägare som på 
tyska kallas ” Becher mit Vierpassmündung”, jfr 
Stephan 1981, taf 48:2, abb 6:2 och 19:14 och 
Grote 1976, Abb. 8, 10, 14, 17, 20, 22 och 24.

Proveniens: Coppengrave/Bengerode
Datering: ca 1300-1375
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Kärl 11 (F855, F3950) NS
Mellangrått gods med ljusare kärna. Utvändigt finns en 

ljust brunröd engobe och saltglasyr. Magringen är 
delvis synlig (kvarts, glimmer ev. hornblände) i det 
sandiga godset. F855 är en bottenbit med distinkt 
fotrand och ett ljusbrunt gods. Det rör sig troligen 
om samma kärl som till formen är ett krus. För pa
ralleller jfr Stephan 1981, taf 44:2a.

Proveniens: Niedersachsen (Coppengrave)
Datering: ca 1325-1375

Kärl 12 (F3925) NS
Mellangrått sandigt gods med in- och utvändig röd

violett engobe och enstaka järnutfällningar.
Proveniens: Niedersachsen
Datering: ca 1325-1400

Kärl 13 (F711, Fl224) NS
Grå violett sandigt gods med järnutfällningar. Utvändigt 

finns en brun engobe och saltglasyr med violetta 
prickar. Krus.

Proveniens: Niedersachsen? Langerwehe?
Datering: ca 1350-1400

Kärl 14 (Fl598) NS
Gråviolett sandigt gods med in- och utvändig saltglasyr, 

enstaka violetta fläckar och järnutfällningar. Glasy
ren är mycket kraftig heltäckande vid mynningen. 
Kanna.

Proveniens: Niedersachsen
Datering: ca 1325-1400

Kärl 15 (F2833) NS
Sandigt gods med en gulbrun kärna och mörka sidor. 

Utsidan är mörkt brunviolett med engobe och glasyr. 
Järnutfällningar men även gulbruna fläckar förekom
mer på utsidan. Godset är besläktat med kärl 14.

Proveniens: Niedersachsen
Datering: ca 1325-1400

Kärl 16 (F969) NS
Mellangrått sandigt gods med en utvändig chokladbrun 

engobe och saltglasyr. Enstaka järnutfällningar och 
violetta fläckar förekommer. I glasyren syns spår av 
fingeravtryck. Kärlet har en distinkt övergång mel
lan kropp och hals. För en parallell jfr Stephan 
1983b, fig 8.8.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1300-1350

Kärl 17 (F4179. F4257) NS
Mellangrått sandigt gods med utvändig engobe och 

saltglasyr. Kärlet har tydliga drej spår som skiftar i 
brunorange till grönt på de ställen där engoben inte

täcker godset. I magringen syns kalk. Ej besläktad 
med kärl 1-16, godset är mycket tjockare.

Proveniens: Niedersachsen? Langerwehe?
Datering: ca 1300-1350

Kärl 18 (F4179, F4257) NS
Ljusgrått sandigt gods med in- och utvändig brunviolett 

engobe och saltglasyr.
Proveniens: Niedersachsen?
Datering: ca 1300-1350

Kärl 19 (F352) NS
Mellangrått sandigt gods med violett engobe på utsidan 

samt järnutfällningar.
Proveniens: Niedersachsen
Datering: 1300-1350

Kärl 20 (F4145) NS (mkt nära stengods)
Gods med gulbrun kärna och grå utsida. Kärlet är täckt 

med en tät brungrön engobe och saltglasyr på utsi
dan. Insidan är endast täckt av en orangebrun 
engobe.

Proveniens: Niedersachsen? Langerwehe?
Datering: -

Kärl 21 (F2084) NS
Mörkgrått laminerat gods med mycket tunna väggar 

och en kornig yta. Utsidan är täckt av en brun 
engobe och saltglasyr. Insidan är rå.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: 1300-tal?

Kärl 22 (F2184) NS
Brunorange gods med en utvändigt täckande brun 

engobe och saltglasyr av samma färg och typ som 
kärl 20 (halvmatt glasyr). Invändigt är endast en 
brunorange engobe applicerad.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 23 (F2573) NS
Grått gods med rödaktig engobe utvändigt och dito 

brunorange engobe invändigt. Godset är besläktat 
med kärl 20 och 22.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 24 (Fl204) NS
Gulbrunt gods med utvändig brun engobe och glasyr. 

Invändigt var kärlet endast engoberat. Godset är be
släktat med kärl 20, 22 och 23.

Proveniens: Nieder Sachsen?
Datering: -
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Kärl 25 (F3812) NS
Mellangrått, mycket tunt gods med utvändig brun 

engobe och något glasyr. Invändigt finns en flammig 
gråbrun, heltäckande, tjock glasyr.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 26 (F2056) S
Mörkgrått mycket tunt gods med en utvändigt täck

ande brun engobe och glasyr. Invändigt finns en 
brun engobe.

Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1400

Kärl 27 (F2101) NS
Sekundärbränt gods med violett engobe.
Proveniens: Niedersachsen 
Datering: -

Kärl 28 (F232, F373, F487) S
Gulvitt, gräddfärgat gods med utvändig fläckvis ask

glasyr. Invändigt finns en grå engobe.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1450-1550?

Kärl 29 (F216, F222, F757, Fl 192) S
Samma typ som kärl 28.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1450-1550

Kärl 30 (F3949, F4093) S
Gulgrått genomsintrat gods med utvändig fläckvis ask

glasyr och invändig grå engobe.
Proveniens: Siegburg 
Datering: 1400-tal

Kärl 31 (F774, F4092) S
Gräddfärgat gods med utvändig fläckvis askglasyr och 

invändig grå engobe.
Proveniens: Siegburg 
Datering: 1400-tal?

Kärl 32 (F3310) S
Gräddfärgat gods med invändig grå engobe och utvän

dig fläckvis askglasyr.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1400-1450

Kärl 33 (F3663) S
Gräddfärgat gods med invändig grå engobe och utvän

dig fläckvis askglasyr.
Proveniens: Siegburg 
Datering: 1400-1500-tal

Kärl 34 (F301) S
Gräddfärgat gods med invändig grå engobe och utvän

dig fläckvis askglasyr. Liten skål/bägare.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1450-1550?

Kärl 35 (F907) S
Gräddfärgat gods med invändig grå engobe och utvän

dig fläckvis askglasyr.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1450-1550?

Kärl 36 (F773, Fl 434) S
Gräddfärgat gods med invändig grå engobe och utvän

dig fläckvis askglasyr. Glasyren är täckande över 
kärlets övre hälft. Rester av framställningsprocessen 
(stapelspår) kan ses på kärlet. Kärlet är ett bra ex
empel på en misslyckad brännning.

Proveniens: Siegburg 
Datering: 1500-tal?

Kärl 37 (F410, F647, F3593) S
Gulgrått gods utan engobe eller glasyr.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 38 (F409) NS
Ljusgrått sandigt gods med utvändig engobe och salt

glasyr med enstaka järnutfällningar.
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 39 (F3591) S
Gods med en gulgrå kärna och mellangrå sidor. Fläck

vis askglasyr förekommer på kärlets utsida. Godset 
är mycket tjockt och representerar sannolikt en miss
lyckad bränning.

Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 40 (F666) S
Gods med en gulgrå yttre del och ett mellangrått inre.

Fläckvis askglasyr förekommer på kärlets utsida. 
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 41 (F43, F424) NS
Gulgrått sandigt gods med enstaka järnutfällningar. 
Proveniens: Troligen Siegburg 
Datering: 1300-tal?

Kärl 42 (F4202, F4489) S
Ljusgrått gods med synlig magring och järnutfällningar. 
Proveniens: Siegburg 
Datering: 1300-tal?
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Kärl 43 (F4854, F5741) S
Ljusgrå tt gods med gulbrun engobe. Stora delar av ytan 

är täckt med bruna utfällningar.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350—1450?

Kärl 44 (F37, 271) S
Sekundärbränt gods som ursprungligen sannolikt varit 

gulvitt. Kärlet har grå in- och utvändig engobe och 
markerade drej fåror.

Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 45 (F1255, F1361, Fl377) S
Ljust gulbrunt gods som är grått på yttersidan. Godset 

är oglaserat men har små bruna prickar. Kärlet är 
oformligt och troligen sekundärbränt.

Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 46 (F343, F646, F3257) S
Ljust gulbrunt gods med ljusgrå in- och utvändig engobe. 
Gulgrått gods med grå utsida.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 47 (F4828) S
Gulvitt gods med ljus gråbeige engobe på kärlets in- 

och utsida.
Proveniens: Siegburg 
Datering: -

Kärl 48 (F1541, F3552) S
Ljust gulbrunt gods med kornig yta men genomsintrat. 

Utvändigt finns en gulbrun fläckvis glasyr. Fot från 
ett litet kärl.

Proveniens: Siegburg 
Datering: 1500-tal?

Kärl 49 (F842, Fl480) S
Gulbrunt gods med ljusgrå engobe på in- och utsidan. 
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 50 (F3177) S
Gulvitt, gräddfärgat gods med saltglasyr och partier 

med fläckar.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1450—1550?

Kärl 51 (F3749) S
Gods med ljusgrå insida och gulvit utsida. Kärlet är 

oglaserat.
Proveniens: Siegburg
Datering: ca 1400-tal? '

Kärl 52 (F3946, F4151) S
Ljusgrått gods med bruna prickar på utsidan men i öv

rigt oglaserad.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450

Kärl 53 (F3400, F3808) S
Ljusgrått gods med gulaktig engobe.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 54 (F564) NS
Gråvitt gods och matt grå yta.
Proveniens: Rhenlandet, Siegburg?
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 55 (F597, F661, F699, F962, F4741) NS
Ljusgrått något sandigt gods med blekgul in- och utvän

dig engobe. Kärlet har kraftiga drej fåror på övre de
len.

Proveniens: Siegburg 
Datering: 1350-1450?

Kärl 56 (Fl576, F1962, F2325, F2343, F2525) S
Tunt gods med ljusgrå kärna och ljusgula sidor och kor

nig yta.
Proveniens: Rhenlandet (Pingsdorftrakten ?)
Datering: 1100-1200-tal?

Kärl 57 (F947, 565) S
Laminerat ljusgrått och ljusgult gods med gulaktig 

engobering. Kärlet har kraftiga drej spår på insidan. 
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 58 (F566, F3809, F5413 och troligen F660) S
Blågrått gods med in- och utvändig gulaktig engobe. På 

kärlets övre del finns markerade drej spår. Till for
men är det frågan om ett miniatyrkärl.

Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 59 (F598, F3811) (lergods)
Gult sandigt gods med synliga magringskorn (kvarts). 
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: 1200-tal?

Kärl 60 (F5731) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: -

Kärl 61 (F3314) (lergods)
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -
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Kärl 62 (F136) S
Proveniens: Rhenlandet (Kölntrakten, Pingsdorf) 
Datering: -

Kärl 63 (F698, F1206) S
Proveniens: Siegburg?
Datering: -

Kärl 64 (F568) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: -

Kärl 65 (F523, F906) NS
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 66 (F2211) S
Proveniens: Siegburg?
Datering: -

Kärl 67 (F423) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: -

Kärl 68 (F3947) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: -

Kärl 69 (F1970, F2248, F2486, F2657, F2688) S
Sammtyp som kärl 56.
Proveniens: Rhenlandet (Pingsdorfliknande)
Datering: -

Kärl 70 (Fl 072) S
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 71 (F3810) S
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 72 (F313) S
Proveniens: Rhenlandet (Kölntrakten?)
Datering: -

Kärl 73 (F3349) NS
Mellangrått gods med kornig yta och tydliga drej spår 

på kärlets övre del. Krus.
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 74 (F2046) S
Ljusgrått gods med knottrig yta samt gulbrun, in- och 

utvändig engobe. Krus.

Proveniens: Rhenlandet (troligen Siegburg)
Datering: -

Kärl 75 (F3244) NS
Grått gods med knottrig yta samt ljusbrun, in- och ut

vändig engobe. Tydliga drejspår.
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 76 (F5552) (lergods)
Orange gods med mycket och tydligt synlig kvarts- 

magring. Kärlet är täckt med en gulbrun engobe och 
påminner mycket om vikingatida gods från Badorf/ 
Pingsdorf/Walberberg.

Proveniens: Rhenlandet 
Datering: ca 1100-tal?

Kärl 77 (F780, F1360, F1739, F1958, F2100, F2318, F4067, 
F4936, F4991) S
Något sandigt mellangrått gods med gul kärna samt in- 

och utvändigt gulbrun engobe.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 78 (F3823, F3996, F4538, F4865, F5643) S
Samma typ som kärl 77.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450?

Kärl 79 (F2120, F2707, F6246) S
Gulgrönt gods med knottrig yta samt utvändig brun- 

flammig saltglasyr. Sannolikt är det frågan om en 
misslyckad bränning.

Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 80 (F2485) NS
Grått laminerat gods med gulbrun engobe och en

mycket kornig yta. Påminner i godsstrukturen om de 
vikingatida godsen Badorf/Walberberg.

Proveniens: Rhenlandet (Badorf/Pingsdorf/Walberberg) 
Datering: 1100-tal?

Kärl 81 (F3692, F5589) S
Ljusgrått gods med blekgul engobe. Samma typ av av

strykning vid foten som kärl 82.
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 82 (F3945, F4068) S
Stålgrått gods utan engobe eller glasyr.
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: 1400-tal?
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Kärl 83 (F779) S
Ljusgrått något sandigt gods med gulbrun in- och ut- 

vändig engobering.
Proveniens: Rhenlandet (Siegburg?)
Datering: ca 1350-1450

Kärl 84 (F5506) S
Ljusgrått gods med antydan till flammig askglasyr. 

Markerade drejfåror på kärlets övre del.
Proveniens: Siegburg
Datering: ca 1350-1400?

Kärl 85 (F2334, F4194, F5014) (lergods)
' Samma godstyp som kärl 59.
Proveniens: Rhenlandet
Datering: 1200-tal?

Kärl 86 (F3220) S
Grått tätt gods, ljus utsida. Seltzerkrus för import av 

mineralvatten från källor i Sydtyskland. I detta fall 
kan flaskan/kruset knytas till verksamhet som star
tade i Fachingen vid 1700-talets mitt. Handelshuset 
Pilgrim bedrev krukmakeri i Fachingen under en pe
riod då mer än 300 000 flaskor producerades per år. 
Stora mängder kom också till Sverige. Kärlsträmpeln 
med ett lejon och texten Fachingen Min. Wasser i ett 
band runt omkring förekommer första gången 1831 
(Brinkmann 1982:24).

Proveniens: Fachingen, Bayern
Datering: Efter 1831

Kärl 87 (F905, F1563, F3245) S
Ljust gråbrunt gods med utvändig ljusbrun, bitvis 

prickig saltglasyr.
Proveniens: Köln-Frechen-Raeren?
Datering: ca 1450-1550?

Kärl 88 (F1205, F5684) S
Tunt gods med gulaktig kärna och grå sidor. Utvändigt 

finns en ljust brungrå engobe och saltglasyr.
Proveniens: Rhenlandet
Datering: 1400-tal?

Kärl 89 (F4673) S
Gods med ljusgrå yttersida och orange insida. Utvän

digt finns en ljusbrun engobe och saltglasyr, samt in
vändigt en brungul engobe med orange prickar.

Proveniens: Rhenlandet (Raeren?)
Datering: 1500-1600-tal?

Kärl 90 (F3356) S
Blågrått tätt gods med en utvändig orange engobe och 

saltglasyr. Invändigt en gulgrå engobe.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1450-1550

Kärl 91 (Fl322, F1418) (lergods)
Gult gods med grågrön tät engobe som ger ett ”matt” 

intryck.
Proveniens: -
Datering: ca 1250-1300

Kärl 92 (Fl540) (lergods)
Samma godstyp som ovan.
Proveniens: -
Datering: ca 1250-1300

Kärl 93 (F2222) (lergods)
Svartgods med oxiderade sidor och avstrukna något 

korniga ytor. Glimmer i magringen. Godset har en 
klart förhistorisk karaktär även om den är av rela
tivt god kvalitet.

Proveniens: Lokalt
Datering: ca 1000-1100-tal

Kärl 94 (F3948) S
Tätt mörkgrått gods med en kraftig, utvändig brungrön 

tenn/blyglasyr. Invändigt finns en brun engobering.
Proveniens: Köln-Frechen-Raeren?
Datering: 1500-tal?

Protostengods/lergods
Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

Gråengoberat 148 263 14-15

Rödengoberat 47 65 5

Gråbrunt glas.gods 30 55 3

Vit/ljusgrå tt lergods 3 6 2

Rödengob. lergods 29 57 5

257 446 29-30

Svartgods
Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

AIV-typ 7 7 7

All-typ 1 i 1

BI 42 74 2

BI (Paffrath-typ) 44 95 6

94 177 16

Diskussion
Keramikmaterialet från undersökningen representerar 
totalt ca 140 kärl. Keramiken har en något större kro
nologisk spännvidd än vad materialen från kvarteret 
Rådhuset visar. Äldsta dateringar till 1100-tal är inte 
orimligt även om de typer som kan föras till de äldsta 
grupperna är fåtaliga (fig. 86). Det finns dock en något 
större mängd efterreformatorisk keramik i detta mate
rial än i övriga här analyserade samlingar. Relationen 
antalet kärl-tid innebär att ett nytt kärl av dessa typer 
förts till platsen vart fjärde år.
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Fig. 86. Mynningsprofiler svartgods kvarteret Domen 1981.

Den kronologiska fördelningen av nordtysk keramik 
är helt överensstämmande med Rådhuset 1976, d.v.s. 
en koncentration i perioden ca 1350-1400. De rhen- 
ländska godstyperna fördelar sig däremot betydligt 
ojämnare. I grova drag skulle man kunna säga att 
1400-talet är dåligt representerat i materialet från kvar
teret Domen. En genomgång av protostengodsets 
mynningsformer i kvarteret Domen gav följande krono
logiska fördelning. Analysen är baserad på systematise
ringen av keramikmaterialet från de fyra äldsta faserna 
i det omfattande materialet från verkstäderna i 
Siegburg (Beckmann 1975):

1200-1250 2 mynningar
1240-1300 18 mynningar
1300—1350 2 mynningar
Jämförelser med Schleswig gav ett snarlikt resultat 

vad gäller den kronologiska ramen (Lüdtke 1985). Vi 
kan alltså konstatera att tyngdpunkten ligger i 1200-ta- 
lets mitt och andra hälft. Liksom på de andra platserna 
föregår således denna keramikfas den nordtyska, vilken 
i kvarteret Domen startar omkring år 1300.

En motsvarande jämförelse av det s.k. yngre svart
godset med material från Schleswig och Oslo gav vid 
handen att denna keramiska huvudgrupp har en stor

geografisk spridning. Den kronologiska bredden före
faller inte lika stor utifrån jämförelsematerialen. Rim
liga dateringar sträcker sig från ca 1150 fram till 1200- 
talets första hälft. Därmed föregår denna godsgrupp 
den relativt stora mängden protostengods som sedan 
skall komma in från 1200-talets mitt och framför allt 
dess senare del.

Kvarteret Rådhuset 2 och 3 i Uppsala, 1972

Inledning
Totalt ca 375 skärvor keramik tillvaratogs vid under
sökningen. Statistiken som presenteras här bygger inte 
på en genomgång av all keramik från undersökningen 
utan lutar sig helt mot den befintliga registreringen. 
Detta innebär att andelssiffrorna och bestämningarna 
av de enskilda godstyperna sannolikt skulle förändras 
något om en ny genomgång gjordes. Felkällorna är 
dock troligen inte större än att den befintliga statistiken 
visar en rimlig bild av andelen olika godstyper. Gods
typerna fördelar sig enligt diagramet nedan (fig. 87). 
Den helt övervägande delen utgörs av rödgods (BH) 
som representerar inte mindre än ca 70 % av det totala

100 Vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros



Fig. 87. Procentuell fördelning mellan godstyper Rådhuset 1972.

keramikmaterialet. Av detta rödgods dominerar det s.k. 
äldre rödgodset. I övrigt kan noteras att en förhållande
vis liten del av det samlade materialet utgörs av sten
gods. Tillsammans representerar protostengodset och 
det riktiga stengodset inte mer än ca 14 % av den totala 
keramikmängden från undersökningen.

I denna analys har endast svart- och stengods be
handlats. Keramiktyperna har dessutom genomgått nå
got olika bearbetning med utgångspunkt i att mäng
derna i de olika grupperna varierat mycket. Så har t.ex. 
det s.k. protostengodset (inte helt sintrat gods) delats in 
i de huvudgrupper som förekommer i flertalet medel
tida städer i Nordeuropa. I detta fall rör det sig om ett 
grågrönt engoberat gods och ett rödviolett engoberat 
gods. Dessa typer benämns på tyska ”Olives faststen- 
zeug” respektive ”Rotengobiertes faststeinzeug” (se 
t.ex. Liidtke 1985).

Vanligen förekommer även ett orange gods som när
mast är att betrakta som ett lergods men vilket tillver
kats i samma verkstadet som protostengodsen och upp
visar samma formvariation som dessa. Detta gods är 
företrätt i materialen från de andra undersökningarna i 
Rådhuset dock inte i denna. Förklaringen till att gods
typen inte finns här är med all säkerhet avhängigt den 
relativt sett ringa mängden keramik från undersök
ningen.

En beskrivning av varje skärva protostengods lät sig 
inte göras inom ramen för denna analys. Produktionen 
har emellertid varit så professionell att variationerna de 
enskilda kärlen emellan vanligen är mycket små. Proto
stengodset är därför endast grupperat enligt ovan be
skrivna huvudtyper.

Detsamma gäller svartgodset som här delats in i två 
kategorier. Den ena typen representerar ett hårt och 
kompakt grått gods vilket hos Liidtke närmast motsva
ras av ”Harte grauware” (Liidtke 1985). Den andra

gruppen utgörs av ett tunt, vitt gods med knottrig och 
mer eller mindre silverglänsande yta. Detta gods be
nämns hos Liidtke ” Weiche grauware”. I denna grupp 
finns således både ”Weiche grauware” (även Grauware, 
grau ) och s.k. ”Paffrather ware” vilket är en godstyp 
med silverglänsande ytan.

Övrig keramik har givits en kort beskrivning av god
set, samt proveniensbestämning och en föreslagen date
ring utifrån Nordeuropeiskt referensmaterial.

Beskrivningar
En kortfattad beskrivning av kärlens godskaraktär föl
jer nedan. Bedömningen bygger på en okulär besikt
ning. Inga kemiska analyser ligger till grund för prove
niensuppdelningen utan den är baserad på synintryck 
av gods och form. NS betyder nästan stengods vilket 
innebär ett gods som har en sträv, sandig brottyta och 
alltså inte är helt igenom sintrad. S motsvarar riktigt 
stengods, d.v.s. helt genomsintrat gods. Skillnaden mel
lan dessa kategorier är ibland hårfin.

Kärl 1 (Fl502) NS (mycket nära stengods)
Gods med brun kärna och grå yttersidor. Utvändigt är 

pålagt en rödviolett engobe som sintrat och skapat 
en yta som ser glaserad ut. Sannolikt är det dock frå
gan om en process där temperaturen varit så hög att 
engoben (lerslamningen) smält, d.v.s. man har inte 
tillfört regelrätt glaseringsmaterial till kärlet. Denna 
process där engoben övergår i en glasyrliknande 
form kallas för ”sinterengobering”. Effekten är för
hållandevis vanlig på vissa typer av protostengods, 
särskillt det rödengoberade. Krus.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1400

Kärl 2 (Fl500) NS (lergods)
Gult gods med rödviolett engobe. Exakta paraleller 

finns i t.ex. kvarteret Domen, Uppsala. Krus. 
Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1250-1300

Kärl 3 (Fl530) NS
Mörkgrått gods med in- och utvändigt violett sinter- 

engobe. Godset är grovt magrat. Krus.
Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1250-1350

Kärl 4 (Fl468) S
Ljust, vitaktigt gods med blåmålade dekorelement och 

glasyr. För parallell, se Reinecking von Bock, fig.
433.

Proveniens: Westerwald 
Datering: 1600-talets början
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Kärl 5 (F1377) NS (lergods)
Brungrått påtagligt tunt gods utan engobe och glasyr. 

Proveniens och datering är okänd.

Kärl 6 (Fl504) NS
Gods med gulbrun kärna och mörkgrå sidor. Utvändigt 

finns en brun saltglasyr.
Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Förutom dessa sex kärl som beskrivits var för sig 
finns ett antal kärl vilka klassificerats som 
protostengods och äldre- respektive yngre svartgods. 
Dessa grupper redovisas i tabellform nedan. De 
omnämnda godstyperna har beskrivits i inledningen till 
keramikanalysen.

Protostengods
Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

Gråengoberat 11 28 5

Rödengoberat 1 6 1

12 34 6

Svartgods
Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

A 2 2 2

BI 23 33 8

BI (Paffrath-typ) 5 24 3

30 59 13

Diskussion
Det minsta antal kärl av stengods och svartgods som är 
representerat i materialet uppgår till ca 25 stycken. För
delningen av de olika typerna visar en påtaglig övervikt 
på svartgods i denna undersökning (fig. 38). Bilden är 
dock troligen missvisande, i första hand därför att de 
yngre faserna schaktats bort varför endast enstaka ex
empel finns på keramik från 1300-talet och framåt. 
Skärvor som t.ex. den utpräglade 1600-talstypen 
Westerwald får närmast betraktas som störningar eller 
rester av bortschaktade lager. Vi kan också notera från
varon av gods från Siegburg, vilket generellt understry
ker det faktum att man troligen schaktat ned till 1300- 
talets andra hälft. Däremot förekommer de i Uppsala 
relativt vanliga nzordtyska godstyperna som produce
rats i Niedersachsen. Dessa kan dateras till 1300-talets 
mitt eller andra hälft. Det bör dock påpekas att även 
dessa typer är förhållandevis litet företrädda.

Även protostengodset utgör ett litet material. Ty
perna är av samma slag som i kvarteret Domen varför 
en generell datering torde bli ca 1240-1300-talets bör
jan.

Observera att svartgodset till helt övervägande del är 
av Bi-typ vilket alltså visar att detta gods, relativt sett, 
inte utgör någon större andel av de äldsta keramik
typerna i denna grävning jämfört med de två övriga. I 
svartgodsmaterialet finns keramik av tydlig 1100-tals- 
karaktär, F1389 (jfr Lüdtke 1985, abb 15:7, taf 6:6 och

Fig. 88. Mynningsprofiler svartgods kvarteret Rådhuset 1972.
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8:3) men även senare typer, F1494, F1971 vilka snarare 
kan föras till 1200-talet, även om en 1100-talsdatering 
inte är utesluten (jfr Lüdtke 1985, abb 16:20, taf 7:3, 
Carlsson 1982, fig 20, Molaug 1987, fig 4:8-9, 6:3). I 
Lödöse förekommer typen från ca 1200 och framåt 
samt i Oslo i första hand under perioden ca 1150- 
1200-talets andra hälft. F1768 är av tydlig paffrath- 
karaktär och måste därför i första hand betraktas som 
en 1100-talsprodukt.

Kvarteret Rådhuset 6 och 9 i Uppsala, 1974

Inledning
Totalt ca 520 skärvor keramik tillvaratogs vid under
sökningen i kvarteret Rådhuset 1974. Statistiken som 
presenteras här bygger inte på en genomgång av all ke
ramik från undersökningen utan lutar sig helt mot den 
befintliga registreringen. Detta innebär att andels- 
siffrorna och bestämningarna av de enskilda gods
typerna sannolikt skulle förändras något om en ny ge
nomgång gjordes. Felkällorna är dock troligen inte 
större än att den befintliga statistiken visar en rimlig 
bild av andelen olika godstyper. Godstyperna fördelar 
sig enligt diagramet nedan (fig. 89). Stengods och det 
äldre rödgodset är de helt dominerande godsgrupperna. 
Tillsammans utgör de ca 80 % av materialet. Svart
godset representerar tillsammans inte mer än en tiondel 
av detta, ca 8 %.

Kärl 1 (fnrl262, 1305, 1941) NS
Godset har en brungrå kärna med mörkgrå sidor och 

ger ett sandigt intryck. Utvändigt finns en brun
violett glasyr med järnutfällningar.

Proveniens: BengerodeZ(Coppengrave)
Datering: ca 1300-1350

Kärl 2 (F3301) NS (mkt nära stengods)
Godset har en ljusgrå kärna och mellangrå sidor. Kärlet 

har en brunviolett, delvis fläckig saltglasyr. 
Typmässigt kan som ”Becher mit Vierpassmün
dung”, jfr t.ex. Stephan 1981, abb 19:14 och Grote 
1976, Abb. 8, 10, 14, 17, 20, 22 och 24.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1325-1400

Kärl 3 (F1230) NS
Mellangrått sandigt gods med en brungrå engobering, 

bitvis med violetta fläckar. Godset är mycket fint 
och tunt.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1300-1350

Kärl 4 (F3024) NS
Mellangrått, sandigt gods med en brunviolett utvändig 

engobering/saltglasering. Insidan har en pålagd grå 
engobe.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1300-1350

Beskrivningar
En kortfattad beskrivning av kärlens godskaraktär föl
jer nedan. Bedömningen bygger på en okulär besikt
ning. Inga kemiska analyser ligger till grund för 
proveniensuppdelningen utan den är baserad på synin
tryck av gods och form. NS betyder nästan stengods vil
ket innebär ett gods som har en sträv, sandig brottyta 
och alltså inte är helt igenom sintrad. S motsvarar rik
tigt stengods, d.v.s. helt genomsintrat gods. Skillnaden 
mellan dessa kategorier är ibland hårfin.

Kärl 5 (F3109) NS
Mörkgrått, något sandigt gods med violett in- och ut

vändig engobe och saltglasyr. Godset är mycket tunt 
och fint.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1300-1375

Kärl 6 (F3185) NS
Mellangrått sandigt gods som är ojämnt och dåligt 

bränt. Utvändigt finns en violett engobe. Godset är 
mycket tunt.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1300-1350

Kärl 7 (F3036) NS
Mellangrått gods med utvändig, ljust rödviolett saltgla

syr och invändig brun engobe. Kärlet har mycket 
markerade drejryggar och godset är tunt och fint.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1300-1350

Kärl 8 (F3080, F3101, F3222) NS
Mellangrått, sandigt gods med utvändig chokladbrun 

som bitvis har små prickar av glasyren. Invändigt 
finns en brun engobe. Troligen ett krus.
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Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1300-1350

Kärl 9 (F1062) NS (närmast lergods)
Tegelrött, sandigt gods med utvändig brunviolett (vin

röd) engobe och saltglasyr samt invändig violett 
engobe.

Proveniens: Niedersachsen (Bengerode/Coppengrave) 
Datering: ca 1250-1300

Kärl 10 (F1383) NS
Gods med gulbrun kärna och grå sidor. In- och utvän

digt finns en tät chokladbrun engobe och saltglasyr 
med violetta stänk.

Proveniens: Niedersachsen 
Datering: ca 1300-1375

Kärl 11 (F3277) NS
Mellangrått, sandigt gods med utvändig violett engobe 

och saltglasyr.
Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1300-1350

Kärl 12 (F3169) NS
Något sandigt gods med en gulbrun kärna och grå sidor 

som närmar sig stengods. Godset innehåller synlig 
glimmermagring i botten. Fotranden är distinkt. 
Nära paraleli finns hos Stephan 1981, taf 37:1. 

Proveniens: Coppengrave 
Datering: ca 1325-1400

Kärl 13 (F3304) NS
Gods med gulbrun kärna och grå sidor som närmar sig 

stengods. Utvändig brun, kraftig saltglasyr och in
vändig gråbrun engobe. Kärlet är dekorerat med en 
pålagd vulst runt kärlkroppen som har smyckats 
med fingerintryck vilket ger en vågformig struktur. 

Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1325-1400

Kärl 14 (F3098) NS
Mellangrått gods med utvändig, tät ljus brun engobe 

och saltglasyr samt invändig ljus brun engobe med 
järnutfällningar. Krus.

Proveniens: Troligen Niedersachsen 
Datering: ca 1300-1375

Kärl 15 (Fl 196) NS (lergods)
Blekorange, sandigt gods med utvändig brun engobe 

och saltglasyr. Kärlet har sannolikt varit litet. 
Proveniens: Osäker, möjligen Niedersachsen 
Datering: ca 1300

Kärl 16 (F1222) NS
Mellangrått gods med mörkbrun, fläckvis engobe och 

saltglasyr. Resterande del av kärlet har en gråvit 
misslyckad glasering. Invändigt finns en brunviolett 
engobe. Godset är tunt och fint.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1300-1350

Kärl 17 (Fl083, Fl270, F1308, F1719, F4032, F4067) NS 
(lergods)
Orange, sandigt gods med stickigt violett engobe och 

glasyr. Glasyr endast på utsidan. Krus.
Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1250-1350

Kärl 18 (Fl307) NS
Mellangrått gods med heltäckande rödviolett engobe 

och saltglasyr.
Proveniens: Niedersachsen?
Datering: ca 1280-1350?

Kärl 19 (Fl236) NS
Mellangrått, sandigt gods med brun engobe. 
Proveniens: Niedersachsen?
Datering: 1300-tal?

Kärl 20 (F3081) NS
Mellangrått mycket tunt gods.
Proveniens: Niedersachsen?
Datering: 1300-1400-tal?

Kärl 21 (F1095) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1400-1450?

Kärl 22 (Fl 157) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1300-1375?

Kärl 23 (F3246) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450

Kärl 24 (Fl 182) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450

Kärl 25-30 (F1005.1053) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1450

Kärl 31 (F1221) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1400-1450
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Kärl 32 (F3T86) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1400-1475

Kärl 33-34 (Fl 117) S
Beckmann, period 4 och senare (Beckmann 1975, ta f 

44, 77).
Proveniens: Siegburg 
Datering: Troligen 1400-tal

Kärl 35 (Fl074, 1105, 3299) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1380-1480

Kärl 36 (Fl 105 1 st) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1380-1480

Kärl 37 (Fl408) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1380-1480

Kärl 38 (Fl373)5
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1380-1480

Kärl 39-40 (Fl007) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1450- 1530

Kärl 41 (F3058) S
Ljusgrått gods med prickar och utvändig runnen ljus- 

brun glasyr.
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: Troligen 1400-tal (sent?)

Kärl 42 (Fl 183)5
Blekorange gods med bitvis ljusgrå kärna. Utvändigt 

finns en roströd kraftig engobe medan insidan har en 
tunnare pålagd engobe. På foten finns spår av 
textilavtryck.

Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 43 (F3035) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: Sent 1300-tal?

Kärl 44 (F3345) S
Parallell i Ranecking von Bock 1986, nr 441.
Proveniens: Westerwald 
Datering: 1600-1630

Kärl 45 (F3013) S
Ljusgrått gods med en tjock, ljus brun engobe och ut

vändig glasyr med bruna prickar.
Proveniens: Aachen/Raeren 
Datering: ca 1550-1600

Kärl 46-47 (F3099) S
Proveniens: Siegburg 
Datering: -

Kärl 48 (F3223) S
Ljusgrått gods med en utvändig ljusbrun engobe och 

glasyr. Ytan är grov till sin karaktär.
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: 1400-tal?

Protostengods/lergods
Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

Gråengoberat - - 7

Rödengoberat - - 8-9

Blekorange lergods - - 3

Vit/ljusgrått lergods - - 2

- - 20-21

Svartgods
Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

A 5 5 5

BI ca 12 ca 16 3

BI (Paffrath-typ 15 19 10

32 40 18

Diskussion
Keramikmaterialet från undersökningen representerar 
ca 80 (77) kärl. Keramiken har en huvudsaklig kronolo
gisk spännvidd över ca 300 år från 1100-talets mitt till 
1400-talets mitt. Relationen antalet kärl-tid innebär !4 
kärl per år, eller bättre uttryckt ett nytt importkärl vart 
fjärde år.

Det yngre svartgodset (BI) spänner över en tidspe
riod från 1100-talets mitt till 1200-talets slut medan det 
äldre godset (A) mycket väl kan nå ner i 1000-talet (fig. 
90). Det är emellertid inte ovanligt att denna typ av 
”vikingatida” keramik dyker upp i senare kontexter 
som t.ex. 1100-1200-tal. Det s.k. protostengodset kan 
sägas representera perioden 1100-talets slut fram till 
1200-talets slut. Den äldsta identifierade typen (F1285) 
av det grågröna godset kan föras till Siegburg period 1, 
ca 1150/60-1200 (Beckmann 1975:20).

Den kronologiska tyngdpunkten i det nordtyska ma
terialet, främst från Niedersachsen, ligger i perioden ca 
1280-1380 med en koncentration till 1300-talets första 
hälft. De rhenländska godsen har en motsvarande kon
centration till ca 1380-1480 eller möjligen något se
nare. Detta innebär att fyra förhållandevis tydliga kera
mikfaser framträder i materialet. Samtliga faser har
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Fig. 90. Mynningsprofiler svartgods kvarteret Rådhuset 1974.

överlappning med föregående och efterföljande fas vil
ket innebär att dessa gränser inte bör betraktas som ab
soluta utan snarare visar var de kronologiska tyngd
punkterna ligger för de olika godstyperna. Fördelningen 
antyder att införseln av keramik under högmedeltiden i 
första hand kommit från nordtyskland (Niedersachsen). 
Även delar av protostengodset kan på goda grunder an
tas vara tillverkade i de kända produktionsorterna 
Bengerode och Coppengrave likaledes i Niedersachsen. 
Endast kemiska analyser kan visa hur stor del som fak
tisk är nordtysk och hur mycket som är producerat i 
verkstäderna i Schinveld och Siegburg. Ett tydligt möns
ter som framträder är att det från 1300-talets slut sker 
en ökning av de rhenländska godsen, till synes på be
kostnad av de nordtyska.

Kvarteret Rådhuset 6 och 9 i Uppsala, 1976

Inledning
Totalt ca 400 skärvor keramik tillvaratogs vid under
sökningen i kvarteret Rådhuset 1976. Statistiken som 
presenteras här bygger inte på en genomgång av all ke
ramik från undersökningen utan lutar sig helt mot den 
befintliga registreringen. Detta innebär att andels- 
siffrorna och bestämningarna av de enskilda gods
typerna sannolikt skulle förändras något om en ny ge
nomgång gjordes. Felkällorna är dock troligen inte 
större än att den befintliga statistiken visar en rimlig 
bild av andelen olika godstyper.

Godstyperna fördelar sig enligt diagramet nedan 
(fig. 91). Liksom i undersökningen från 1974 domine
rar stengodset och det äldre rödgodset helt bland de 
olika huvudgodstyperna. Tillsammans utgör de drygt
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Fig. 91. Procentuell fördelning mellan godstyper kvarteret 

Rådhuset 1976.

85 % av materialet. Över hälften av den totala mäng
den keramik utgörs av stengods. Detta innebär att sten
godset är den enskilt största keramikgruppen. Svart
godset representerar tillsammans ca 14 % varav det 
äldre svartgodset inte utgör mer än 1 %.

Beskrivningar
En kortfattad beskrivning av kärlens godskaraktär föl
jer nedan. Bedömningen bygger på en okulär besikt
ning. Inga kemiska analyser ligger till grund för 
proveniensuppdelningen utan den är baserad på synin
tryck av gods och form. NS betyder nästan stengods vil
ket innebär ett gods som har en sträv, sandig brottyta 
och alltså inte är helt igenom sintrad. S motsvarar rik
tigt stengods, d.v.s. helt genomsintrat gods. Skillnaden 
mellan dessa kategorier är ibland hårfin.

Kärl 1 (F8265, F8952) NS (lergods)
Ljust gråbrunt, sandigt gods med en tunn tegelröd/vio

lett engobe som inte täcker den ursprungliga gods
färgen vilken lyser igenom. Engoben har runnit (va
rit lättflytande) och sannolikt har kärlet doppats i 
engoben.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 2 (F8492) NS
Mörkgrått, tunt gods med mörkt brunröd engobe och 

saltglasyr. Mindre bägare som på tyska benämns 
”Becher mit Vierpassmündung”, jfr t.ex. Stephan 
1981, abb 19:14 och Grote 1976, Abb. 8, 10, 14,
17, 20, 22 och 24.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave 
Datering: ca 1350-1400

Kärl 3 (F8292) NS
Mellangrått sandigt gods med en skarpt rödviolett in- 

och utvändig engobe. Godset är mycket fint och 
tunt. ”Vierpassbecher”.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1350-1400

Kärl 4 (F8435) NS
Mörkt gråbrunt, sandigt gods med en ljusare kärna. 

Mycket mörkt brun in- och utvändig engobe och 
glasyr. Godset är tunt.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1325-1400

Kärl 5 (F8282) NS
Mörkt blågrått, något sandigt gods med utvändig chok- 

ladbrun engobe och saltglasyr. Godset är mycket 
tunt och fint.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1325-1400

Kärl 6 (F9208) NS
Gråbrunt sandigt gods med utvändig brun engobe och 

saltglasyr. Fläckar med dragning åt violett före
kommer. Godset är tunt.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: ca 1300-tal

Kärl 7 (F8482) NS
Mellangrått, tunt, sandigt gods med ljusare kärna. På 

utsidan finns en tät ljusbrun engobe och saltglasyr. 
Insidan har en brungrön engobe.

Proveniens: Niedersachsen? Langerwehe?
Datering: ca 1400?

Kärl 8 (F8789, F8842, F9011) NS
Mörkgrått, sandigt och tunt gods med synliga mag- 

ringskorn och järnutfällningar. Utvändigt en brun
violett engobe och saltglasyr. Insidan har endast 
engobering. Något osäkert om samtliga fynd
nummer är från samma kärl.

Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1350-1400

Kärl 9-10 (F8283, F8889) NS
Gulgrönt, tunt, sandigt gods med utvändig metallisk 

violett engobe och saltglasyr.
Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1325-1400

Kärl 11 (F8679, F8702) NS
Mellangrått tunt gods med synliga svarta magrings- 

element. Utvändigt en rödviolett engobe.
Proveniens: Bengerode/Coppengrave
Datering: ca 1325-1400
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Kärl 12 (F8376) NS (nära stengods)
Ljusgrått tunt gods med utvändig orangebrun engobe 

och saltglasyr. Järnutfällningar.
Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 13-14 (F8326) NS
Mörkgrått gods (en skärva har ljus kärna). Utvändigt 

en ljusbrun engobe och saltglasyr med prickar (järn).
Proveniens: Niedersachsen (Bengerode/Coppengrave)
Datering: ca 1350-1400

Kärl 15 (F8192) NS
Mörkgrått gods med utvändig kraftig mörkbrun/violett 

engobe och saltglasyr. Insidan är förstörd.
Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 16 (F8281) NS
Mellangrått, mycket tunt gods med utvändig fläckvis 

violett engobe och saltglasyr.
Proveniens: Bengerode
Datering: ca 1300-1350

Kärl 17 (F8259, F8351) NS
Mellangrått, tunt, sandigt gods med markerade drej spår 

på utsidan. Utvändigt en ljusbrun engobe och salt
glasyr. Invändigt är kärlet endast engoberat. Godset 
är mycket nära besläktat med kärl 7,13-14, 18, 19 
och 20.

Proveniens: Osäker, möjligen Niedersachsen
Datering: ca 1350-1400

Kärl 18 (F8049) NS
Som kärl 17.
Proveniens: Osäker, möjligen Niedersachsen
Datering: ca 1350-1400

Kärl 19 (F8057) NS
Mellangrått gods med invändig engobe och utvändig 

blyglasyr som skiftar i brunorange till grönt på de 
ställen där engoben inte täcker godset.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 20 (F8329) NS
Mellangrått gods med utvändig blyglasyr som bitvis är 

mörkt brun. Hank från en kanna besläktad med kärl 
7, 13-14, 17, och 18.

Proveniens: Bengerode? Langerwehe?
Datering: ca 1350

Kärl 21 (F8103) NS
Mellangrått gods med in- och utvändig brun engobe 

och saltglasyr som ej är heltäckande. Den övre delen 
av kärlet har markerade drejfåror. Proveniensen är 
osäker men godset är mycket likt det från Nieder
sachsen. Möjligen skulle kärlet dock kunna härröra 
från Kölntrakten, troligast är dock Niedersachsen.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: -

Kärl 22 (F8180) NS
Mellangrått gods med utvändig halvmatt ljusbrun 

engobe och saltglasyr. Enstaka stora vita magrings- 
korn är synliga. Krus.

Proveniens: Niedersachsen?
Datering: 1300-1400-tal?

Kärl 23 (F8578, F8585) NS
Grågult sandigt gods med invändig gröngrå engobe och 

utvändig ljusbrun till mörkbrun flammig blyglasyr. 
Glasyren är grön där engoben inte täcker godset. 
Kärlet är nära besläktat med kärl 7 (kan t.o.m. vara 
samma kärl).

Proveniens: Niedersachsen? Langerwehe?
Datering: -

Kärl 24 (F9009, F9670) NS
Gråbrunt, något sandigt gods. Invändigt en rödbrun 

engobe och utvändigt en fläckvis mörkbrun blyg
lasyr. Kärlet är besläktat med kärl 23.

Proveniens: Niedersachsen? Langerwehe?
Datering: ca 1325-1375

Kärl 25 (F8180) S
Proveniens: Siegburg
Datering: ca 1350-1450

Kärl 26 (F8312, F8469) S
Proveniens: Siegburg
Datering: ca 1350-1450

Kärl 27 (F8531, F8701) S (NS)
Proveniens: Siegburg
Datering: ca 1350-1450

Kärl 28 (F9496) S
Proveniens: Siegburg
Datering: ca 1400—1450

Kärl 29 (F8558) S
Proveniens: Siegburg
Datering: ca 1400-1450
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Kärl 30 (F8667, F8823) S
Proveniens: Rhenlandet, Siegburg? 
Datering: ca 1350-1450

Kärl 3 T (F8447, F8802) S
Proveniens: Rhenlandet, Siegburg? 
Datering: ca 1350-1450

Kärl 32 (F8036) S
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 33 (F9189) NS
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 34 (F8185) NS
Proveniens: Rhenlandet? Niedersachsen? 
Datering: ca 1350-1400

Kärl 43 (F8439) S
Gråvitt gods.
Proveniens: Siegburg 
Datering: ca 1350-1400

Kärl 44 (F8787, F9206) NS
Gulvitt gods med fläckvis brun glasyr utvändigt. 
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 45 (F8707, F9205) NS
Mellangrått gods med samma glasyr som kärl 44. 
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 46 (F8944) NS
Mellangrått gods med ljusbrun engobe. 
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 35 (F8176) S
Jacobakanna.
Proveniens: Siegburg
Datering: Troligen ca 1450 (sent 1400-tal?)

Kärl 47 (F9207) NS
Gulgrått gods med grå utsida. 
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 36 (F8109) S
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: ca 1450-1500?

Kärl 37 (F8481) NS
Proveniens: Rhenlandet?
Datering: -

Kärl 38 (F8098) S
Proveniens: Siegburg?
Datering: 1400-tal?

Kärl 39 (F8888) NS
Proveniens: Rhenlandet, Siegburg?
Datering: -

Kärl 40 (F9487) NS
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 41 (F9876) NS
Proveniens: Rhenlandet 
Datering: -

Kärl 42 (F8606) NS
Mörkgrått gods med brun heltäckande saltglasyr på ut

sidan. Insidan är orangeprickig.
Proveniens: - 
Datering: -

Kärl 48 (F9546, F9780) NS
Laminerat gulaktigt till ljusgrått gods med samma typ 

av glasyr som kärl 44.
Proveniens: Rhenlandet
Datering: -

Kärl 49 (F8264, F8449, F8829, F9476, F9509, F9639, F9664,
F9680) NS
Mellangrått gods med utvändig, fläckvis brun till brun

röd engobe och glasyr med järnutfällningar 
(prickar). Kan möjligen representera 2 kärl. För pa
rallell jfr Beckmann 1975, taf 20:1.

Proveniens: Rhenlandet
Datering: ca 1250-1300

Kärl 50 (F8788) S
Ljusgrått gods med utvändig orangebrun (ljus) engobe 

och saltglasyr. Invändigt är godset grått.
Proveniens: -
Datering: ca 1400-1450?

Protostengods/lergods
Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

Gråengoberat 32 42 10

Rödengoberat 10 11 2

Rödbränn, lergods 13 18 3

Vit/ljusgrått lergods 3 3 3

Rödengob. lergods 9 14 1

67 88 19
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Svartgods

Godstyp Poster Fragment Kärl (MIND)

A 3 3 3

BI 24 34 2

BI (Paffrath-typ) 10 12 2

37 48 7

Diskussion
Undersökningen genererade totalt ca 76—78 kärl. I det 
stora hela överensstämmer den kronologiska spänn
vidden mycket väl med undersökningen i kvarteret 
Rådhuset 1974. Den kronologiska ramen torde sträcka 
sig från ca 1150 till 1400-talets andra hälft.

Generellt kan sägas att det vid en jämförelse mellan 
de här behandlade godstyperna finns en större relativ 
andel rhenländsk keramik vid denna undersökning än 
vid någon av de andra här redovisade undersökning
arna. Minst en tredjedel av keramiken torde kunna 
hänföras till produktionsplatser i Rhenområdet. Den 
övervägande delen härrör sannolikt från verkstäderna i 
Siegburg eller trakterna däromkring.

En förhållandevis liten andel svartgods kan noteras i 
jämförelse med övriga undersökningar (fig. 92). Detta 
sammanhänger med det faktum att kulturlagren inte 
grävdes i botten. Tyngdpunkten för den nordtyska

Fig. 92. Mynningsprofiler svartgods kvarteret Rådhuset 1976.

keramiken från Niedersachsen (i första hand Benger- 
ode/Coppengrave) är förskjuten ca 50 år framåt i tiden 
i jämförelse med materialet från undersökningen 1974. 
En koncentration kan spåras till perioden ca 1350— 
1400. Detta understryker den tendens som vi sett ovan, 
d.v.s. att mängden rhenländskt gods ökar markant från 
1300-talets slut eller runt sekelskiftet 1400.
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Bilaga 2. Sammanfattning av undersökningar 
i kvarteren Rådhuset och Domen

Kvarteret Domen

1934
I samband med ombyggnadsarbeten påträffades en 
tunnvälvd tegelkällare med kortväggar av gråsten, en 
knuttimrad brunn med pumpstock och två fragment av 
gravhällar (SR 8).

1936
Vid schaktning för vatten- och avlopp påträffades ett ca 
1,5 meter tjockt kulturlager som bl.a. innehöll ett 0,4 
meter mäktigt brandlager, en stensättning, trärester av 
liggande timmer, tegelstenar och en kullerstensläggning. 
Fynd: stengods, eventuellt sten till handkvarn (SR 9).

1941
Vid schaktning upprättades en profilritning där en sten
läggning (förmodad gränd), en kavelbro och en dräne- 
ringsränna dokumenterades. Dräneringsrännan hade 
träskodda sidor och botten, och var täckt av näver. 
Konstruktionen bars upp av parvis ställda stolpar ned
slagna i bottenleran. Inga nivåer angivna. Vid en gräv
ning i kombination med schaktning dokumenterades ett 
tegelhus och ett trähus i resvirke med syllar och golv
plank. Mellan husen fanns en smal kullerstensläggning. 
Dessutom dokumenterades en träkonstruktion vilken 
tolkades som hus och/eller kavelbro samt en knuttimrad 
brunn (SR 5-6).

1943
Vid schaktning påträffades en källare. Ingen närmare 
beskrivning (SR 7).

1955
En 13 meter lång sektion och plan dokumenterades en 
meter utanför Gamla gillets fasad mot Fyristorg från 
västra hörnet på huset. Vid denna framkom tegelrester 
och murpartier.

1973
Dokumenterades och uppmättes en medeltida källare 
under nordvästra hörnet av Gamla gillet (SR 125).

1978
Se vidare rapportbilagan Kvarteret T)omen 7 och 11.
En provundersökning gjordes med anledning av hus
byggnation. Två provgropar grävdes och ca två meter 
tjocka, medeltida kulturlager dokumenterades, innehål
lande bl.a. träkonstruktioner och stenläggningar. Sten
läggningarna vilade på varandra i flera skikt.

1981
Se vidare rapportbilagan Kvarteret Domen 7.
Vid undersökningen kunde det konstateras att en gata 
påträffats i undersökningsområdets nordvästra hörn. 
Detta innebär att området under senmedeltiden har le
gat inom kvarteret Kaniken och inte kvarteret Domen. 
Åtta bebyggelsefaser dokumenterades i fält och datera
des från slutet av 1100-talet till 1600-tal. Bebyggelsen 
har utgjorts av bostadshus, smedjor, fähus och andra 
ekonomibyggnader. Fyndmaterialet tyder på flera olika 
hantverk inom kvarteret, bl.a. ett kammakeri (Ersgård 
& Syse 1983).

1991
Förundersökning med anledning av omläggning av be
fintliga avloppsledningar. Sammanlagt grävdes schakt 
till en längd av 100 meter. Lager dokumenterades i 
schaktväggarna och dessa kunde delas in i fem skeden. 
Huvudsakligen bestod lagren av utfyllnadsmassor från 
omkringliggande tegelbyggnader. Den orörda marken 
låg mellan ca 6,00 och 7,00 m.ö.h. (Uppsala stads höjd- 
system). Skede 1 tolkades som betesmark eller liknande 
och eventuellt en byväg, en föregångare till den senare 
gränden utanför Skytteanum. Skede 2 bestod av ett 
kulturjordslager med träflis, troligen representerande en 
intilliggande trähusbebyggelse. Skede 3 representerades 
av lager som innehöll mycket tegel och en gränd utmed 
Skytteanum. De kan troligen knytas till tiden för uppfö
randet av Domkyrkan och andra tegelbyggnader i dess 
närhet. Skede 4 härrör troligen från 1702 års brand. 
Skede 5 bestod av sättgrus med stenläggning. Fynd: 
kritpipor, stengods (Roslund-Forenius 1996a).

1993
Undersökningen föranleddes av att Uppsala universite
tets ADB-kommunikationsnät skulle grävas ned. Den
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berörda delen av kvarteret Domen var Skyttean ums 
gård och trädgård. Kulturlager påträffades som bl.a. 
bestod av ett raserings- eller utjamningslager med tegel 
och kalkbruk och ett kulturlager med bl.a. djurben, 
yngre rödgods och en kritpipa (Anund 1994).

1995
En förundersökning gjordes i form av en schaktnings- 
övervakning, med anledning av schaktning för VA-led- 
ningar och dagvattenbrunnar. Inga bevarade kultur
lager påträffades, däremot framkom Gamla Gillets 
rustbädd i ett av schakten och lager som utgjort 
källargolv. Dessutom påträffades grundstenar till ett 
rivet gårdshus, som rasat isär och låg utspridda i schak
tet. Den orörda marken låg på ca 5,40 m.ö.h. (Uppsala 
stads höjdsystem). Fynd: stengods (Roslund-Forenius 
1996b).

1995 Fyristorg
En förundersökning gjordes i form av en schaktnings- 
övervakning med anledning av schaktningar för VA- 
ledningar. Vid förundersökningen påträffades resterna 
efter två valvslagna rum, där endast delar av väggarna 
fanns kvar. Troligen är detta rester efter Helgeandshuset 
som revs i början av 1600-talet. Över och mellan 
väggarna fanns omrörda lager och en utfyllnad som 
gjorts i samband med rivningen. Den ursprungliga 
markytan låg på ca 5,40 m.ö.h. (Uppsala stads höjd
system). Fynd: - (Roslund-Forenius 1996c).

1997
En förundersökning gjordes inför husbyggnation, där 
kulturlager och anläggningar påträffades. Etapp I om
fattade dokumentation av borrkärnor och undersök
ning av ett mindre provschakt, etapp II omfattade un
dersökning av kulturlager och schaktövervakning. 
Lämningarna låg mellan ca 5,00 och 7,00 m.ö.h. (Upp
sala stads höjdsystem). Deras karaktär och mäktighet 
kan jämföras med 1981 års undersökning. Byggna
tionen uppfördes på en cementplatta (Anmälan av 
arkeologisk undersökning).

Kvarteret Rådhuset

1927
Vid schaktning påträffades kulturlager med en mäktig
het av ca 1,5-2,0 meter. I kulturlagret fanns träkon
struktioner i form av bl.a. ekstockar och en plankbädd. 
Vidare fanns en risbädd med ett underliggande lager av 
nöthår. Botten bestod av lera och låg på ca 6,50 m.ö.h. 
(Uppsala stads höjdsystem) (SR 22 och arkivritningar).

1936
Vid ledningsgrävning påträffades träkonstruktioner, 
bl.a. trägolv, en vattenledning, brandlager och sten
grunder (arkivmaterial, Upplandsmuseet, SR 24).

1949
Med anledning av nedläggning av rör påträffades rester 
efter en stockledning, trärester och ett kulturlager med 
trärester och djurben (Upplandsmuseets arkiv).

1963
Med anledning av nybyggnation undersöktes minst tret
ton hus, en kavelbro, en timrad brunn, trärännor, ett te
gelvalv och en grusväg. Grusvägen, som ledde ned mot 
Fyrisån, låg direkt på bottenleran och var ca tre meter 
bred. Vägens begränsning utgjordes av 0,3-0,6 meter 
stora kantstenar (arkivrapport, Upplandsmuseet, SR 
23).

1966
En kompletterande undersökning av den 1963 år på
träffade grusvägen gjordes p.g.a. nybyggnation. Vidare 
påträffades rester efter mindre träpålar som troligen ut
gjorde en gärdsgård eller dylikt. Vägens kanter bestod 
av tätt liggande stenar, ca 0,5 meter stora och vägens 
bredd var ca 2,7-2,9 meter. Den låg 8,75 m.ö.h. 
(Uppsala stads höjdsystem) (arkivrapport, Upplands
museet).

1972
Se vidare rapportbilagan Kvarteret Rådhuset 3.
Med anledning av nybyggnation gjordes en schakt- 
ningsövervakning där rester efter en källare dokumente
rades. Bottennivån varierade mellan ca 5,60 och 5,80 
m.ö.h. (Uppsala stads höjdsystem).

1972
Se vidare rapportbilagan Kvarteret Rådhuset 2-3.
Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeolo
gisk undersökning där 2,5 meter tjocka kulturlager med 
träkonstruktioner undersöktes. Bl.a. fanns det en bro
läggning/gata, hus i knuttimring och skiftesverk varav 
ett tolkades som ett sädesmagasin. Vidare fanns hus 
med mitthärd och ett grophus med risflätad vägg
konstruktion. Lämningarna daterades efter undersök
ningen från 1000- till 1600-tal. Fynd: huvudsakligen av 
trä och läder. Några speciella fynd var bl.a. textilier, 
runben, en sadel och fragment av bronsskålar.

1974
Se vidare rapportbilagan Kvarteret Rådhuset 6 och 9. 
Med anledning av nybyggnation gjordes en arkeologisk 
undersökning där intill fyra meter mäktiga kulturlager 
påträffades. Ca femtio konstruktioner, varav ett tjugo-
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tal hus, undersöktes i sju bebyggelsenivåer. Husen hade 
uppförts i knuttimring, skiftesverk och flätverk. En och 
samma gata/gränd fanns i samtliga nivåer. Lämningar
na daterades efter undersökningen från 1100-tal och 
framåt. Fynd: Lädermaterialet dominerade. Rester av 
hantverk fanns bl.a. i form av horn- och benspill.
Några speciella fynd utgjordes av en miniatyryxa, en 
bronsskål, en brakteat och ett hänge med grekisk text, 
samt en kniv med guld- silverinläggningar på skaftet 
(SR 19-21).

1975
Med anledning av nybyggnation gjordes en arkeologisk 
undersökning. Ett ca två meter tjockt kulturlager på
träffades, varav de övre delarna schaktades bort. 
Lämningarna daterades från 1100-/1200-tal och framåt 
och bestod av trähus bebyggelse med en sten- och trä- 
belagd gränd. 35 konstruktioner i varierad teknik, över
vägande knuttimring, från sex till sju byggnadsskeden 
undersöktes. Bottennivån varierade mellan 6,40 och 
6,80 m.ö.h. (Uppsala stads höj dsystem) Fynd: bl.a. ke
ramik som uppvisade stor variation (Arkeologi i Sverige 
1976:51) (SR 17-18).

1975-1976
Med anledning av nybyggnation gjordes en arkeologisk 
undersökning i två etapper. I den första etappen 1975 
frilädes murar till ett stenhus. Dessutom påträffades 
fem konstruktioner från skilda bebyggelseskeden. Vid 
den andra etappen 1976 undersöktes träkonstruktioner, 
risbäddar och en eventuell gränd. Lämningarna datera
des till 1200-talets början. Fynd: framför allt läder och 
trä, men även husgeråd, verktyg, verkstadsspill m.m. 
(Arkeologi i Sverige 1978:51).

1976
Se vidare rapportbilagan Kvarteret Rådhuset 6 och 9. 
Med anledning av planerad nybyggnation gjordes en ar
keologisk undersökning. Sammanlagt dokumenterades 
39 anläggningar, de flesta huslämningar men även grän
der, brunnar, härdar och en stenläggning. Huslämning
arna, som dokumenterades i nio bebyggelsenivåer, var 
både knuttimrade och i skiftesverk. Lämningarna date
rades efter undersökningen till 1200-1600-tal. Fynd: till 
övervägande del läder och trä, men även en större 
mängd järnföremål (SR 53).
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Bilaga 3. ,4C-analys

Prov Ruta Nivå Matr Lab nr "C ålder Kal BC/AD la Kal BC/AD 2a

MP4 7 H7 +4,60 Nöthår Ua-15431 935+65 BP 1020AD-1170AD 990AD-1250AD

MP64 H5 +4,50 Hår Ua-15432 945+65 BP 1020AD-1160AD 980AD-1240AD

MP66 D7 +4,80 Tagel Ua-15433 990+80 BP 980AD-1160AD 890AD-1220AD

- F3 +5,50 Griskäke Ua-15561 350+60BP 1480AD-1530AD 
1550AD-1640AD

1440AD-1650AD

MP32 B2 +5,20 Tagel Ua-15562 670±70BP 1280AD-1330AD
1340AD-1400AD

1220AD-1420AD

J5 +4,30 Får/get, käke Ua-15563 780±70BP 1180AD-1300AD 1030AD-1100AD,
1110AD-1320AD,
1350AD-1390AD

F68 120/227,5 Skikt 14 Ko, rörben Ua-15655 1005+60 BP 970AD-1060AD, 
1080AD-1160AD

890AD-1190AD

F 95 20 Skikt 21 Får/get mellanhands ben Ua-15656 905+65 BP 1030AD-1190AD 
1200AD-1210AD

1020AD-1260AD

F360 A4 Skikt 28-29 Ko mellanhandsben Ua-15657 1170+65 BP 770AD-900AD
910AD-960

690AD-1000AD

,4C-tabell över samtliga analyserade prover tagna från kvarteren Domen och Rådhuset.

Kommentar till fig. 14, s. 18: Atmospheric data from Stuiver et al. Radiocarbon 40 1041-1083 (1998): OxCal v3.3 Bronk Ramsey 
(1999); cub r:4 sd:12 prob usp [chron]
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Bilaga 4. Osteologisk analys av benmaterialet från 
kvarteret Domen 1981
av Sabine Sten

Den osteologiska analysen och sammanställning av ett 
rapportmanus utfördes av Sabine Sten efter avslutat 
fältarbete. Den är uppdelad i två delar, den ena behand
lar benhantverket, den andra är en analys av ben
materialet från de äldsta lagren från undersökningen. 
Nedan följer en sammanfattning av rapportmanus som 
i stort följer Stens manus, förutom själva katalogdelen 
och därtill hörande referenser, vilka återfinns på ATA.

Benmaterialet från de äldsta lagren
I rapporten redovisas de rutor och de nivåer som inne
höll djurben och vilka har analyserats. Totalt analysera
des 15 kg obrända och 15 g brända ben. 4 g har inte 
kunnat identifieras.

Förekommande arter var: nötboskap, får, get och 
svin. De köttrika delarna dominerade över de kött
fattiga delarna. Detta speglar sannolikt att man både 
har slaktat på platsen men även fört in kött. Kött
styckena är grovstyckade. Hos nötboskapen dominerar 
bålen, hos svinet och fåret de köttrika delarna på fram- 
respektive bakdelen. De köttfattiga delarna (mellanfots- 
ben och tåben har kluvits i två delar för att man skulle 
komma åt märgen. Även skallen hos fåret har kluvits 
för att man skulle kunna ta ut hjärnan. Åldern på slakt
djuren är över ett år. Hornkvickeanalysen visar att kor 
dominerade i området. Detta sammantaget med åldern 
på djuren kan indikera att mjölkhushållningen har varit 
viktig. Djuren har klarat den första höstslakten.

Get har sannolikt inte förtärts i någon större ut
sträckning i Uppsala.

Förövrigt påträffades en häst (ej slaktrester), en 
hund och två katter. Av fågelarter fanns minst två hö
nor och två gäss. Fiskarterna bestod av abborre, 
braxen, torsk, gädda, karp, d.v.s. både söt- och 
saltvattenfiskar.

Analysen innehåller i övrigt tabeller över vikt per 
art/ruta/nivå.

Benhantverk från kvarteret Domen
Den osteologiska rapporten saknar tolkning av ben
hantverket. Den redovisar förekommande fynd samt 
arttillhörighet. Nedan följer Sabine Stens manus.

Inledning
En analys av benhantverket från kvarteret Domen ge
nomfördes under sommaren år 1982. Benmaterialet är 
relaterat till nivåer då analysen av den arkeologiska un
dersökningen och dateringen inte var färdigställd. Nivå
erna sträcker sig från 4,20 m.ö.h. till 6,00 m.ö.h. I 
fyndkatalogen redovisas nivåer med deras olika fynd. 
Fynden anges i fyndnummerordning.

Den färdiga produkten, kammen, isläggen o.s.v. be
skrivs var för sig med en liten avslutande sammanfatt
ning.

Antal ben- och hornspill redovisas rut- och nivåvis. 
Till sist tas upp benslag från tamdjuren samt valross 
som använts i benhantverket. Hornspill, som påträffa
des mest i de äldre lagren, är horn från de vilda hjort
djuren. Från nötboskap och får har också hornslidan 
använts men dessa har ej bevarats i jorden. Den 
avsågade hornkvicken visar att hornslidan använts 
inom benhantverket. Dessa hornkvicken har räknats till 
benspill. Hos häst och nötboskap nämns kanonben som 
är lika med mellanhands- eller mellanfotsben. Ett fynd 
vars funktion ej kunnat tolkas går under benämningen 
föremål.

Sammanfattning av analysen
De äldre lagren visar en inriktning på hornarbeten. 
Hornspillet dominerar över benspillet. De fem dubbel
kammarna som tillverkats på platsen är av horn. Det 
ringa antalet kammar i relation till mängden hornspill 
gör det troligt att en inriktad saluföring av kammarna 
skett. I yngre lager dominerar benspillet från nötboskap 
och häst. Även ben från får, get, svin och fågel har bear
betats, fast i mindre utsträckning.

Det oftast påträffade hantverksspillet är av horn, 
kanonben och revben. Både horn- och benmaterial kan 
sågas, klyvas och borras utan något större besvär. För
delen med horn är att det kan blötläggas i vatten och 
därefter lätt bearbetas med kniv. Till skillnad från horn 
är ben av hårdare material och kan vid sågning och 
klyvning lätt spricka eller skadas.

Bland benspillet dominerar nötboskapens kanonben 
som bl.a. användes till kamtillverkning. Även hästens 
kanonben har utnyttjats men ej i så stor utsträckning 
som nötboskapens. Orsaken till detta är bl.a. att häst
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ben fick kamtillverkaren köpa hos speciella slaktare - 
rackare, och hästben var sannolikt dyrare råvara än ben 
från nötboskap.

Tre skalltak från får visar att hornslidan tagits till
vara. Av get har inga avsågade hornkvickefynd gjorts. 
Från småboviderna påträffades bl.a. benspill av skul
derblad. Ur dessa har cirkelrunda bitar utskurits för 
vidarebearbetning.

En import från de arktiska trakterna är valross- 
fyndet. Spåren på överkäksfragmentet visar att den ef
tertraktade beten avsågats.

Bland de färdiga produkterna dominerar kammarna. 
Tre typer har påträffats; dubbelkam, långtandskam och 
sammansatt dubbelkam. Dubbel- och långtands- 
kammen påträffas i de äldre lagren. Den sammansatta 
dubbelkammen förekommer i alla nivåer, men huvud
sakligen mellan nivåerna 4,90 och 5,40 m.ö.h. Ben
spillet som ökar just i dessa nivåer visar att kammarna 
har tillverkats på platsen.

Övriga påträffade föremål av ben respektive horn är 
kniv, knivhylsa, splint, skedar, beslag, mönstermall, 
armborstnöt och smycken. Fem isläggar i nivåerna 4,90 
till 5,80 m.ö.h., är gjorda av hästens och nötboskapens 
kanonben. Alla saknar fastsättningshål. Möjligen har 
läggarna använts vid varutransport i staden, då man 
skjuter lasten framför sig.

Tretton stycken tåben av nötboskap påträffades i nivå
erna 4,80 till 5,60 m.ö.h, med en koncentration i nivå 
5,60 m.ö.h. Benens funktion har flera tolkningar, bl.a. 
skaft, snurra och glättverktyg. Ytterligare skaft och 
handtag i ben respektive horn har påträffats i den övre 
lagren, från och med nivå 5,10 m.ö.h. och uppåt. Bear
betade språngben, tre stycken, av nötboskap påträffa
des främst i de övre lagren. Två av dessa har genom
borrat hål i benets mitt. Dessa har tolkats som snurror. 
Det tredje benet är urholkat och dess funktion har ej 
varit detsamma som de övriga två språngbenens. Av 
svinets mellanfotsben tillverkades leksaker - snurr ben, 
eller s.k. vinare. Sammanlagt har tre stycken påträffats i 
den nedre nivåerna.

Svinets vadben har också utnyttjats till nåltillverk
ning. Till formen ser benet ut som en nål. Sammanlagt 
har 23 nålar påträffats, varav en med ornerat huvud. 
Tre sländtrissor har påträffats, samtliga från nötbo
skapens eller hästens proximala del av lårbenet.

Fyra tärningar påträffades i nivåerna 5,00-5,10 
m.ö.h. Råämnen och halvfabrikat till tärningar visar att 
tärningar tillverkades på platsen. Två spelbrickor i horn 
påträffades i närheten av varandra, på en nivå 5,80- 
5,90 m.ö.h.

Av fågelns rörben har två musikinstrument tillver
kats, funna i nivåerna 4,70 och 4,80 m.ö.h.
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Bilaga 5. Anläggningslistor från undersökningar 
i kvarteren Domen 1981 och Rådhuset 1974

Undersökta anläggningar kvarteret Domen 7 1981
Ani nr Typ Anmärkning Konstr.teknik Fas

1 Stenfundament IX
2 Stenfundament IX
3 Rustbädd Hör samman m Al IX
4 Stenläggning Gårdsplan VIII
5 Hus Syllstenar. Syllstock VIII 
6 Gränd VI/VII
7 Hus Smedja VII
8 Avträde VII
9 Tunna VII

10 Hus VII
11 Träkonstruktion VII
12 Tegel konstruktion Stuka? IX
13 Rustbädd Hör samman m A2 IX
14 Trästockar Ev plankgolv i A5 VIII
15 Eldstad VIII
16 Eldstad? VII
17 Hus Smedja VI
18 Hus VI/VII
19 Hus VII
20 Hus V
21 Broläggning VI/VII
22 Hus IV
23 Tegelläggning VI
24 Grop IV
25 Stenpackning m träram V
26 Sten-grusläggning V
27 Grop IV
28 Grop IV
29 Hus Fähus Knuttimring III
30 Hus IV
31 Plankkonstruktion IV
32 Hus Bränt IV
33 Hus V

1 34 Hus Hushörn? III
35 Hus Hus? syl Istenarna i J6 II
36 Broläggning III
37 Stolprad Ej återfunnen v rapparb
38 Sten- och gruspackning Ej återfunnen v rapparb
39 Stolp- och pålrad Ei återfunnen v rapparb
40 Grop Sandgrop, lerbotten 1
41 Brunn VIII
42 Eldstad VI
43 Hus Knuttimring Vl/Vll
44 Tegelläggning Spisfundament VIII
45 Härd VI
46 Hus VII

1 47 Eldstad VI
48 Hus V
49 Risbädd Samma som Al 33 VII
50 Tegelläggning VII
51 Hus? Stockar VI
52 Tunna Vill
53 Hus Skiftesverk V
54 Hus IV
55 Stockar IV
56 Hus Samma som Al 29 II
57 Hus Skiftesverk III
58 Hus III
59 Hus Brädgolv III
60 Hus Syllar II
61 Hus Syllar II
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Ani nr Typ Anmärkning Konstr.teknik Fas
62 Rustbädd Nedgravningsområde för stolpar 1
63 Stolphål 1
64 Stolphål II
65 Flätverksstaket 1
66 Stolphål 1
67 Stolphål 1
68 Stolphål 1
69 Stolphål 1
70 Stolphål 1
71 Stolphål I
72 Stolphål 1
73 Stolphål l
74 Stolphål il
75 Stolphål il
76 Stolphål i|
77 Stolphål i
78 Dike/ränna i
79 Dike/ränna il
80 Dike/ränna Vinklad i N-S riktning 1
81 Dike/ränna Ö-V riktning 1
82 : Dike/ränna N-S riktning M
83 Stolphål il
84 Stolphål 1
85 Stolphål 1
86 Stolphål l
87 Grop 1
88 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
89 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
90 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
91 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
92 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
93 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
94 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
95 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
96 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
97 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
98 Grop A88-99 huskonstruktion? 1
99

100 Grop 1
101 Grop 1
102 Grop 1
103 Grop 1
104 Grop 1
105 Grop 1
106 Grop 1
107 Grop 1
108 Stolphål Ursprunglig plats för stolpe 1
109 Stolphål 1
110 Stolphål 1
111 Stolphål 1
112 Stolphål 1
113 Stolphål l
114 Stolphål l
115 Stolphål 1
116 Stolphål 1
117 Stolphål 1
118 Stolphål 1
119 Stolphål l
120 Stolphål 1
121 Stolphål l
122 Dike/väggränna 1
123 Stolphål 1
124 Störrad Tre parallella i NV-SÖ 1
125 Stör rad Tre parallella i NV-SÖ 1
126 Störrad Tre parallella i NV-SÖ 1
127 Störrad 1
128 Störrad 1
129 Hus Samma som A56 II
130 Risbädd IV
131 Hus V
132 Gata VII/VIII

VII133 Risbädd Samma som A49
134 Hus? VIII
135 Stenfundament med rustbädd IX
136 Gränd Grus sand fyllning Vill
137 Hus IX
138 Hus Skiftesverk Vill
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Undersökta anläggningar från kvarteret Rådhuset 1974
Anr lika m Typ Anmärkning Konstr.sätt Brandskadad Nivå

1 hus svll, stengolv knuttimrat 1
2 tunna laggad 1
3 hus syli skiftesverk 1
4 hus syll 1
5 hus syll knuttimrat X 1
6 flätverksstaket X 1
7 träbro/ passage 1
8 ränna 2

8b tunna 2
9a 52 hus stengolv 2
9b 52 hus trägolv 3

10 hus knuttimrat X 1
11 tunna laggad 1
12 träbro/ passage X 3

13 51 stenläggning 2
14 flätverksstaket samt risbädd X 4

15 hus broläggning? 2,3

16 59 stenläggning 4
17 stenläggning 4

18 stenläggning 5
19 stenläggning 5
20 hus skiftesverk 6
21 ränna 7

22 grop 7
23 stolphål, pålrad 7

24 ei identifierad
30 risbädd 2
31 träkonstruktion hus? 2
32 38 gata 3
33 stämplåda sentida?
34 vattenledning trärör
35 hus trägolv 2
36 hus trägolv 3

37 vattenledning trärör

38 32 gata 3

39 flätverksstaket 4

40 hus skiftesverk 6
41 gata 6
42 20 hus 6
43 pålrad i kanten på störning 6
44 gata 4

45 pålrad X 4

46 ränna 7

47 gata 7
48 hus 1 skifte, 2 pålar skiftesverk 7

49 stolphål gm gata A47 7

50 ränna längs gata A47 7

51 13 stenläggning X 2
52 9 hus 2,3

53 brunn skiftesverk 2
54 hus ev knuttimrat X 2,3

55 stenläggning 3

56 hus svll, stolpar skiftesverk 2,3

57 hus syli, stolpe skiftesverk 2,3

58 hus trägolv 4

59 16 stenläggning 4

60 träkonstruktion ev golvplank 4

61 tunna
62 20 hus 6
63 stenläggning 6
64 hus trägolv 6
65 hus? fragmentariskt 6
66 15 hus broläggning? 3
67 träbro/ passage 2
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Anr lika m Typ Anmärkning Konstr.sätt Brandskadad Nivå
68 grop 7
69 grop 7
70 grop 7
71 grop 7
72 utgår 7
73 grop 7
74 stolphål 7
75 stolphål 7
76 stolphål 7
77 stolphål botten 7
78 stolphål 7
79 stolphål 7
80 grop 7
81 stolphål, stenskott 7
82 kolfläck 7
83 stolphål 7
84 stolphål 7
85 grop 7
86 grop avfalls- 7
87 sotfläck 7
88 grop 7
89 grop 7
90 grop 7
91 stenläggning 1
92 risbädd 3
93 stolphål 4
94 hus syllvirke 5
95 mörkfärgning 7
96 hus 6
97 mörkfärgning 7
98 ränna 7

99 ränna 7
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Bilaga 6. Lagerbeskrivningar

Fig 23, S. 26
1. Grus med ett mellanliggande brandlager, ovanför 

brandlagret sten och träflis. Gruset under brand
lagret något mörkare, uppblandat med fint flis.

2. Träflis och bark.
3. Träflis, kompakt, i väst uppblandat med tegelflis.
4. Kulturjord, mellanbrun, ”torvmjöls”-liknande. Väs

ter om 3,90 m, mörkare och mindre jordblandad. 
Relativt sterilt. Stengodsskärva.

5. Kultur jord, mörkbrun-svart, med mycket kol. Inslag 
av bränd lera och kalk. Stengodsskärva, 4,66 m.

6. Kulturjord, mellanbrun, uppblandad med någon trä
flis, sten, ben (brända), näver och bark.

7. Ljusbrunt torr jordslager. Mindre jord än i lager 4. 
Påfört i flera lager.

8. Kulturjord, mellanbrun, uppblandad med flis och 
sten. Inslag av läder och järnutfällningar.

9. Kulturjord, mörkbrun, uppblandad med smått flis.
10. Grus (A25).
11. Träflislager, kompakt.
12. Kulturjord, mellanbrun, uppblandat med någon trä

flis samt finfördelat träflis och ”torvmjöl”.
13. Kulturjord, mellanbrun, uppblandad med grövre 

träflis, sten och ben.
14. Risbädd, med grus under och över.
15. Lera.
16. Raseringslager.
17. Lerblandad kulturjord, gråbrun.
lS.Sandblandad lera, gulgrå.
19. Kulturjord mörkbrun. Inslag av tegelflis, träflis, 

kalkflis och fläckvis lera, vilken på vissa ställen är 
bränd.

20. Kulturjord, mörkbrun med kolsplitter.
21. Lera, grå.
22. Kulturjord, mörkbrun, träflis och kolflis.
23. Tegel, bränt. Något sandblandad.
24. Brandlager.
25. Gödsel, mörkbrun.
26. Kulturjord, mörkbrun, med större träflis och trä

bitar.
27. Risbädd.
28. Kulturjord, kraftig inblandning av tegelflis, kolflis 

och lerfläckar, brandlager.
29. Kulturjord, mörkbrun, kraftig inblandning av träflis.

30.Småstenspackning, med risbädd.
31. Kultur jord, mörkbrun, med starka inslag av träflis 

och näver.
32. Brun kulturjord med träflis, gödselblandning.
33. Kompakt, mörkbrun kulturjord (kletig).
34. Mellanbrun kulturjord med någon träflis.
35. Mellanbrunt kultur jordslager, någon träflis och små

sten, gråare än lager 34.
36. Grus och stenpackning.
37. Träflispackning, förmultna, delvis med ris.
38. Lerpackning med jordinblandning.
39. Risbädd.
40. Träflispackning.
41. Slagg med blå utfällning.
42. Mörkbrun-mellanbrun kulturjord, med någon trä

flis. Den östra delens nedre parti helt utan flis.
43.Infiltrerad lera.
44. Mörkbrun-svart kulturjord.
45. Nedgravning.
46. Ev. nedgravning för stolpe. Lera med strimlor av 

lera.
47. Sammanpressat, kompakt träflislager.
48. Kulturjord med någon träflis.
49. Kulturjord, mörkbrun-svart med kolinblandning.
50. Lera, grå med fläckvis jord blandning. Ovan östra 

partiet - ett brandlager.
51. Gruslager i svart kolblandad jord.
52. Kulturjord, mörkbrun med någon träflis (i västra 

partiet ett brandlager, jord och kol blandat).
53. Jord och lera varvat i ca åtta varv, ovan streck- 

ningen ett mer jordblandat lager, utan flis.
54. Brand- härdlager, med ett svart sotlager underst, 

ovan ett rödgulaktigt lager, bränd lera.
55.Infiltrerad lera.

Fig 43, s. 53

Schakt 1 västra väggen
1. Brunsvart kulturjord, tegel, djurben, träflis.
2. Som lager 1 men med mindre träflis.
3. Rödbränd sand med någon lera, kol.
4. Mörkt gråbrun lera med inblandning av kultur jord, 

enstaka träflis.
5. Gruslager med ljusgrå lerfyllning.
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6. Brun lera, något rödaktig.
7. Träflislager med näver, kol, någon kulturjord. Fler- 

dubbelt näverlager till 1,60.
8. Brunsvart kulturjord med kol, näver i överkanten, 

lerklining, någon steninblandning, inblandning av 
lera vid 4,5 m.

9. Gråbrun kulturjord med sten, trä, träflis.
10. Gråbrun (beige) lera med kulturjord, delvis sand- 

inblandad, barkflis.
11.Som lager 10 men mindre kulturjord och porösare, 

någon sandinblandning, kol, lerklining.
12.Svartbrun kulturjord med träflis, någon näver från 

4,90 och ut till 6 m inslag av lera.
13. Gråbrun kulturjord med inblandning av lera, träflis, 

enstaka kol.
14. Mörkbrun kulturjord, enstaka träflis, småsten.
15. Mörkbrun kulturjord med enstaka träflis och små

sten. Lagret övergår vid 5,10 i ett brandlager med 
sot och kol i botten och rödbränd sand med småsten 
och brända ben.

16.Stenpackning. Lerblandad kulturjord fram till 1,90. 
Rödbränd sand med kolblandad sot i underkanten 
1,90-3,20. Sand- och grusblandad ljusgrå lera 3,20- 
5,30. Kulturjord 5,30-5,90.

17.Liggande flätverk.
18.Strimma av kulturjord.
19. Gråbrun kulturjordsblandad lera med enstaka bitar 

av multnat trävirke och lerklining.
20. Brunsvart torvströliknande kulturjord.
21. Något lerblandad sand, gråbrun.
22.Sandblandad grå lera.
23. Grus- och sandblandad stenpackning med något in

slag av grå lera.
24. Kulturjord, melerat brunt och gråbrunt med in

blandning av lera.
25. Grå lera med inblandning av kulturjord.
26. Rödbrun sand med gulbrun (bränd?) lera i lagrets 

övre del. Enstaka stenar.
27. Gråbrun kulturjordsblandad lera.
28. Kulturjord, grus- och sandblandat, gråbrunt. 4,40- 

4,85 kraftig inblandning av lera.
29. Flammig gråbrun lera.
30. Gråbrun lera, alltmer grå från 1,70 och mot norr.
31. Kulturjord med träflis, kolbitar, obrända djurben, 

lerklining och trävirke.
32. Grus- och småstenspackning i ler- och sandblandad 

kulturjord.
33. Kulturjordsblandad lera, gråbrun med något inslag 

av träflis.
34. Brunsvart kultur jordslager med stor inblandning av 

kol och sot, träflis, sand. Strimmor av ljus lera vid 
lagrets undre begränsning.

35.Småstenspackning med gråbrun kulturjord, ler- och 
träflisfyllning.

36.Tämligen ljust gråbrun lera.

37.Småstenspackning, kulturjord, träflis.
38.Svart kulturjord.
39.Brunsvart kulturjord, träflis, trä.
40.Infiltrerad lera.
41. Postglacial lera.
42. Näver.

Schakt III västra väggen
1. -

2. Se schakt I västra väggen.
3. Se schakt I västra väggen.
4. Grå lera.
5. Skikt innehållande 6-7 tunna lager, lera, brun 

kulturjord, sand m.m., svårt att urskilja.
6. Grå lera.
7. Se schakt I västra väggen.
8. Som lager 6 men med inblandning av kulturjord.
9. Mörkbrun kulturjord, träflis, trävirke.
10. Grå lera med någon inblandning av brun kulturjord.
11. Nedgravning, brun kulturjord, någon inblandning 

av träflis.
12. Brun kulturjord med träflis.
13. Gråbrun kulturjord med träflis, näver och någon in

blandning av lera.
14. Barkflis, nöthår, mörkbrunt med ljusare träflislager i 

mitten (streckat).
15. Ljust nöthårslager.
16.Se schakt I västra väggen.
17. Rödbrunt barkflislager.
18. Nedgravning, brunt kulturjordslager.
19.Se schakt I västra väggen.
20. Nedgrävning, brun kulturjord med någon ler- 

inblandning.
21. Risbädd.
22. Gråbrun lerblandad kulturjord med träflis, trävirke, 

tegel.
23. Grå lera.
24. Gråbrun lerblandad kulturjord med näver.
25. Grå lera med inslag av mörka kultur jordsfläckar 

och träflis.
26. Brun kulturjord med träflis.
27. Rödbrunt barkflislager.
28. Ljusbrun kulturjord med träflis, näver, nöthår.
29. Rödbrunt barkflislager.
30.Se schakt I västra väggen.
31.Se schakt i västra väggen (utan djurben, mycket 

djurhår).
32. Ljusbrun kulturjord.
33. Ljusbrun sand, eventuellt kalk.
34.Se schakt I västra väggen.
35.Se schakt I västra väggen.
36.Se schakt I västra väggen.
37.Se schakt I västra väggen.
38.Se schakt I västra väggen.
39.Se schakt I västra väggen.
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40. Se schakt I västra väggen.
41. Postglacial lera.
42. Näver.
43. Grå lera.

Fig 68, s. 76

Profil syd schakt II
1. Steril blålera.
2. Infiltrerad lera.
3. Kompakt mylla med någon träflis, gödsel, halm, 

mörkbrunt.
4. Nedgravning för stolphål.
5. Sten, grus, lera.
6. Som lager 5 men med större sten i övre kanten, ljus- 

brunt.
7. Lera med bark och näver, inblandning av mylla.
8. Mylla med gödsel och någon träflis, ljusare brunt.
9. Lerlins.
10. Mylla med förmultnat träflis.
11. Mylla med träflis.
12. Lera, som lager 7.
13. Träflis med mylla och gödsel (= lager 85).
14. Lerig mylla, gråbrun.
15. Ler linser.
16. Nedgravning, träflis, stenar.
17. Lera med bark, mylla och någon tegelflis.
18. Blålera med inslag av brända lerklumpar, blågrå.
19. Lera med kolbitar, bränd lera.
20. Lera, som lager 18.
21. Lerig mylla, träflis endast mitt på profilen och åt 

väster, ovan A34.
22. Grus med småsten.
23. Fet, lerblandad mylla, mörkbrun.
24.Sandblandad lera, kol och bränd sand (Al7).
25.Lerig mylla, grus, tegelstenar och sten (under A6). 
26.Sandblandad mylla med enstaka träflis, mörkbrun 

(avsatt?).
27.Sand, rödgul, i botten av A6.
28.Raseringslager med tegel, överst lerig mylla (täcker 

A6).

29. Mylla med träkol och tegelflis (ovan A10).
30. Raseringslager, som lager 29 men med mera sand.
31. Sand, grus, sten, mylla.
32. Recent störning (5 cm in i profilen kunde ett ostört 

lager - 83, rensas fram, gäller för östprofilen)
33. Lera.

Schakt III profil nord
121. Kompakt gödsel.
122. Infiltrerad lera.
123. Nedgravning med uppkastad lera.
124. Gödsel.
125. Nedgravning.
126. Mörkgrå lera.
127. Brandlager.
128. Infiltrerad lera.
129. Mylla med små träflisspån, sandblandad.
130. Sand.
131. Svagt lerblandad mylla, ljus.
132. Lera.
133. Lerblandad grus och småsten, A26.
134. Mylla.
135. träflis och gödsel.
136. Rödfärgad sågspån.
137. Lerblandad grus och småsten.
138. Mörkgrå lera.
139. Spisanläggning i sand med rustbädd, A2, Al 3.
140. Mylla med träflis, gödsel och tegelflis.
141. Mörkt träskikt.
142. Nedgravning.
143. Mylla, som lager 140 men utan träflis.
144. Kompakt mylla.
145. Mörk mylla, i A12.
146. Sand och grus, i A12.
147. Mylla, sandblandad, tegel i öst.
148. Bränd sand.
149. Brandlager.
150. Mylla, sand, etc.
151. Sand, tegel och sten.
152. Träflislager.
153. Stenläggning i sand.
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