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Inledning
I oktober 2009 gjordes en arkeologisk undersökning av Kungsgården i Gamla Uppsala.
Undersökningen omfattade ett schakt inom klockstapelshöjden och metalldetektorkartering av
två ytor i Norra respektive Östra gärdet (se nedan). Undersökningen utfördes av
Upplandsmuseet och Uppsala universitet, och bekostades genom anslag från Gellerstedtska
Stiftelsen. Tillstånd till den arkeologiska undersökningen lämnades av länsstyrelsen i Uppsala
läns kulturmiljöavdelning (29 september 2009, dnr 431-8499-0).

Figur 1. Undersökningsområden: Röd markering vid U markerar platsen för schaktet på klockstapelshöjden.
Röd linje visar ytorna Norra och Östra gärdet där metalldetektorkartering utfördes.
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Gamla Uppsala – Indelning och orientering
Gamla Uppsala var under historisk tid Upplands största by och omfattade drygt 500 hektar
mark. Gamla Uppsala definieras här som den historiska byns ägoområde samt de ur denna under
yngre järnålder utbrutna byarna Myrby och Nyby (se Rahmqvist 1986, s. 267-268). Till detta
kommer också de sekundära byarna Husby och Bredåker (se Arwidsson 1948, s. 38f; Frölund &
Schütz 2007, s. 9-11). För att underlätta orienteringen av området har en indelning av Gamla
Uppsala gjorts, se figur 2-3. Denna utgår från de olika ägor och markslag som återfinns i det äldre
kartmaterialet anpassade till dagens gränser.

Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Namn
Kyrkogården
Kungsgården
Kyrkbyn
Prästgården
Klockaregården
Backegården
Stora Gärdet
Lilla Gärdet
Norra Gärdet
Östra Gärdet
Lötgården
Högåsen
Kronopark
Byängen
Faxan
Löten
Nyby
Myrby
Husby
Bredåker

Kontext
Prästgården
Kungsgården
Kyrkbyn
Prästgården
Prästgården
Prästgården
Kyrkbyn
Kyrkbyn
Kungsgården
Kungsgården
Prästgården
Kungsgården
Gemensamt
Gemensamt
Kungsgården
Gemensamt
Avgärda
Avgärda
Sekundär
Sekundär

Kommentar
Bogårdsområde från 1300-tal
Bebyggelseläge
Bebyggelseläge
Bebyggelseläge
Bebyggelseläge
Bebyggelseläge
Åker
Åker
Åker
Åker
Bebyggelse och odlingsmark
Fornlämning
Skog
Äng
Äng och åker
Betesmark
Bebyggelse och odlingsmark
Bebyggelse och odlingsmark
Bebyggelse och odlingsmark
Bebyggelse och odlingsmark

Figur 2. Tabellen visar indelningen av Gamla Uppsala.

Delområde 1 utgörs av Gamla Uppsala kyrkogård med en bogårdsmur som anses vara uppförd
under 1300-talet (se Carlsson, Göthberg & Lovén, in print). Kungsgården, dvs. bebyggelseläget
med omgivning för de under 1500- och 1600-talen fyra kungsgårdarna utgör delområde 2
(Rahmqvist 1986, s. 256ff). Nummer 3 består av den s.k. Kyrkbyn som under 1500- och 1600talen heter Gamla Uppsala (Rahmqvist 1986, s. 258). Delområde 4-6 är bebyggelselägena för
respektive Prästgården, Klockaregården och Backegården (Rahmqvist 1986, s. 258f). Delområde
7-10 är Gamla Uppsalas huvudsakliga åkermark fördelad på fyra gärden som till stora delar
fortfarande ligger som åker; Stora, Lilla, Norra och Östra gärdet (Rahmqvist 1986, s. 256ff).
Lötgården, nr 11, troligen en från Gamla Uppsala by under 1500-/1600-talet utflyttad gård
(Rahmqvist 1986, s. 264). Delområde 12 är Högåsen och dess begränsning är densamma som
gravfältet (Uppsala 123; den tjänade som betesmark och hör sett till markanvändning samman
med Löten). Kronoparken, nr 13, representerar den del av skogen Örlösan som ligger inom
Gamla Uppsala. Nr 14 är Gamla Uppsalas äng, Byängen, som var en del av en vidsträckt
sidvallsäng utmed ån Samnan; ängen omvandlades till åker under 1800-talet. Faxan, nr 15, är
namnet på huvudsakligen ängsmark liggande norr om Fyrisån som hör till Gamla Uppsala.
Delområde 16 är Löten, Gamla Uppsalas del av en utmed Fyrisån vidsträckt betesmark.
Delområde 17-20 är de avgärda/sekundära byarna Nyby, Myrby, Husby och Bredåker.
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Figur 3. Gamla Uppsala delområden, se tabell Figur 2. Metalldetekterade ytor markerade med röd linje.
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Fornlämningsmiljö och kunskapsläge
I Gamla Uppsala finns utöver gravmiljöerna med monumentala inslag även omfattande
lämningar av bosättningar både vad gäller storlek och mängd. Sådana har påträffats i området
kring kyrkan och Kungsgårdsplatåerna. Den utförligast dokumenterade finns på södra
Kungsgårdsplatån där lämningar av hus och terrass (263:1) från vendeltid-tidig vikingatid
påvisats (Nordahl 1993, s. 59ff; Hedlund 1993, s. 64ff). Undersökningen har även påvisat att det
finns kulturlager och stolphål i botten av nämnda terrass, vilket bör tyda på att platån rymmer
flera bebyggelseskeden. Dateringar från de undre lagren och stolphål ligger i yngre romersk
järnålder och vendeltid (Hedlund 1993, s. 64ff). Därtill tyder Truls Arnvidssons perspektivkarta
över Gamla Uppsala från år 1709 på möjligheten av att det kan ha funnits gravhögar på platån
(se Nordahl 1993, s. 60; Duczko 1996, s. 44). Det innebär förändringar på inte bara det
funktionella utan även på det symboliska planet. Nedanför och väster om platån har bl a härdar
påträffats (Nordahl 1996, s. 45; Duczko 1996, s. 42f).
Till de mer kända lämningarna hör även stolphål, härdar och lerlager efter minst en
terrasserad byggnad som påträffats under och kring kyrkan. Dateringarna spänner från romersk
järnålder till vikingatid (Bonnier & Redin 1991; Nordahl 1996, s. 63). Därtill bör sannolikt vissa
ha dateringar till tidig medeltid i och med tolkningen av en trolig träkyrka under norra
korsarmen (Nordahl 1996, s. 59). Undersökningar direkt väster om kyrkogården (Uppsala 635:1)
har påvisat stolphål, härdar och kulturlager, vilka gett dateringar till folkvandringstid och tidig
vendeltid samt övergången mellan vikingatid och tidig medeltid. De pekar också på att
bosättningen rumsligt sett har haft mycket stor utsträckning och omfattat stora delar av området
inom och utanför kyrkogården. Därtill har denna yta varit mycket intensivt använd att döma av
den ovanligt höga frekvensen anläggningar (Göthberg 2008, s. 19ff).
Att de södra och norra Kungsgårdsplatåerna är uppbyggda lämningar har varit känt sedan
von Posts borrningar på 1920-talet (Lindqvist 1936, s. 84). Området inom kyrkogården söder om
den södra Kungsgårdsplatån har ett markant krön på platsen för klockstapeln. Detta krön verkar
bestå av naturliga grus- och sandavlagringar att döma av von Posts borrningar, en av Sune
Lindqvists provgropar och ett av schakten vid undersökningen 2005 (Lindqvist 1936, s. 84;
Nordahl 1996, s. 13; Göthberg 2008, s. 53f). Vid en georadarundersökning har dock djupt
liggande anomalier noterats både öster och väster om klockstapeln. De har tolkats som en
antydan om en möjlig byggnad på detta krönläge (se Alkarp & Price 2005, s. 268). De har
emellertid också implikationer för i vilken grad höjden med klockstapeln består av naturligt
avsatta eller påförda lager. Därtill finns i kyrkogårdens nordvästra del en tydlig förhöjning som
fortsätter ett kort stycke norr om kyrkogården. Eftersom den överlagras av kyrkogårdsmuren
talar detta för att den är äldre än kyrkogårdens nuvarande utsträckning och kan utgöra
ytterligare en terrasserad byggnad.
Denna höjdsträckning och terrass har enbart berörts av några få, mindre undersökningar.
Öster och söder om klockstapeln har ett kol- och sotlager påträffats direkt på de naturligt avsatta
lagren i en provgrop 1926 respektive ett schakt 2005 (Nordahl 1996, s. 13; Göthberg 2008, s.
53f). En datering från kollagret har gett en datering till äldre bronsålder. Eftersom lagret låg
relativt grunt är kontaminering inte utesluten, men pekar samtidigt på en aktivitet i området vid
denna tid (Göthberg 2008, s. 66).
Nordväst om klockstapeln och utanför kyrkogården har två troliga stensyllar med
mellanliggande lergolv påträffats inom en låg fyrsidig vallformation. I fyllningen över stensyll
mm fanns tegelkross, vilket indikerar en datering till senmedeltid eller nyare tid. Ingen av dessa
dateringar belyser dock terrassens tillkomst. Mellan stensyllarna och en underliggande
stenpackning fanns ett lager – troligen golvlager - (se Christiansson & Nordahl 1989, s. 256f).
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Frågeställningar
Inför undersökningen uppställdes några frågeställningar.
1. Att klarlägga om den norra änden av höjden mellan kyrkogården och södra Kungsgårdsplatån
består av naturligt avsatta lager eller är en uppbyggd terrass.
2. Klarlägga förekomsten av arkeologiska objekt såsom lager, anläggningar och eventuella
stenskoningar på den aktuella högden.
3. Att därtill försöka belysa lämningarnas karaktär, däribland om de ingått i bebyggelse,
aktivitetsområde eller gravar, samt om de kan kopplas till den möjliga terrassen.
4. Belysa lämningarnas dateringoch relatera dem till övrig dokumenterad bebyggelse.

Metod
Undersökningsschaktet hade storleken 2,9x2,3 m. Avtorvning och grävning skedde för hand.
Anläggningar undersöktes genom att ena halvan grävdes, varefter den andra halvan utnyttjades
för provtagning. Lager av olika karaktär grävdes i sin helhet för hand, och i varierad utsträckning
sållades jorden.
Framkomna lager och anläggningar plandokumenterades med en GPRS Trimble R82, som
även användes för lägesbestämning av fynd och prover. Mätdata bearbetades i
dokumentationssystemet Intrasis. Därtill gjordes inmättes ett stort antal terrängpunkter i den
närmaste omgivningen med syftet att upprätta en detaljerad bild av nivåförhållandena. Sektioner
av anläggningar och schaktkanter dokumenterades och ritades på ritfilm i skala 1:20.
Sektionerna digitaliserades i efterhand. Plandokumentation och sektionerna kompletterades med
fotografier.
Efter undersökningen återfylldes schaktet och grästorven lades tillbaka för att återskapa
platsens ursprungliga utseende. Vedartsanalys och 14C-analys gjordes av träkol och sädeskorn för
att fastställa vedart och egenålder på materialet, respektive få dateringar från platsen. Därtill
gjordes makrofossilanalys av prover från anläggningar och lager. Denna analys ska ge exempel på
vilka sädesslag som konsumerats på platsen och vara ett led i en jämförelse mellan
omkringliggande bosättningar och höjdbosättningen vid Gamla Uppsala. Däremot gjordes ingen
osteologisk analys, eftersom benmaterialet var i det närmaste obefintligt i äldre anläggningar och
lager.
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Undersökningen på klockstapelshöjden
Inledning
Platsen för undersökningen var den höjdsträckning på vilken Gamla Uppsala kyrka och
Kungshögarna är belägna, närmare bestämt mellan kyrkogården och södra Kungsgårdsplatån.
Ytan låg på den nordligaste delen av den höjdrygg som sträcker sig in på kyrkogården och på
vilken klockstapeln är placerad. Marken tillhör Kungsgården (delområde 2).

Figur 4. Plan visande undersökningsschaktets läge.
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Arkeologiska objekt
Undersökningsytan lades relativt nära muren för att undvika en nedgrävd elledning. Parallellt
med denna ledning och inom undersökningsytan fanns ytterligare en störning för en ledning,
vilken var täckt med tegelstenar. Det naturligt avsatta underlaget bestod av åsmaterial med grus
och rullsten.

Figur 5. Plan över stenpackning och stolphål. Skala 1:40.

De stratigrafiskt äldsta lämningarna består av en stenpackning (A358) av främst rullsten i en
delvis sotblandad fyllning (se littera 4 på figur 6). Däröver fanns ett påfört 0,10-0,20 m tjockt
lager som huvudsakligen bestod av lera och silt (A10011; littera 3 på figur 6). Det kan troligen ha
haft syftet att utjämna eventuella ojämnheter på höjdryggen. I botten av lagret fanns en
mörkfärgning (A308), med påtagligt större sotinslag än i resten av lagret.

Figur 6 (s. 13). Sektioner av schakt mot sydöst och söder samt av stolphål. Skala 1:20.
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Stratigrafiskt knutet till detta lager var tre stolphål (A587, 600, 763) som hade i stort sett samma
fyllning som lagret. De två förra hade 0,3-0,4 m diameter, medan det sistnämnda var 0,5-0,55 i
diameter. Djupet varierade mellan 0,1 och 0,3 m, där A763 hade det största djupet. Detta
stolphåls storlek gör det mer sannolikt att det ingått i en byggnad än de två andra. Den
eventuella byggnadens storlek, orientering och konstruktion kan inte avgöras på grund av den
undersökningsytans ringa storlek. De korta avstånden mellan stolphålen kan tala för att de inte
existerat samtidigt.
Över dessa lämningar fanns ett lager (A10006) som dominerades av fragment av tegel och
puts. Lagret kan tolkas som ett raseringslager. Det kan sannolikt kopplas till ombyggnaden av
kyrkogårdsmuren 1812 (se Cornell 1920, s. 33). Över detta lager fanns ett lager med matjord och
torv (A10010).

Fynd
Fyndmaterialet från de äldre lagren var mycket fåtaligt och bestod av ett fragment bränd lera
(F1) samt del av hängbryne (F2) av vikingatida eller yngre typ (se Arbman 1940, Taf. 186-188).
Det förra påträffades i lager A10011. Det senare föremålet påträffades i störningen för en ledning
(776), men på samma nivå som det nämnda lagret.

Figur 7. Hängbryne (F2). Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet.
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I de mer ytliga lagren fanns däremot ett mer omfattande fyndmaterial. I lager A10006
påträffades fragment av tegel, puts och obrända ben (ej analyserade). Bland teglet fanns både
fragment av taktegel och tegelstenar. Några av putsfragmenten hade avtryck av släta ytor och
kan ha varit underlag för takteglet. I det översta lagret A10010 fanns enstaka fragment av glas,
både grönt och vitt, från flaskor och vaser/bägare. Därtill fanns flera föremål och fragment av
järn. Särskilt spikar var vanliga, varav flertalet var uppemot 12 cm långa, men enstaka ca 2,5 cm
långa. Merparten var handsmidda, men några trådspikar fanns också. Därtill fanns ett
hårnålsliknande föremål, men relativt stort 8 cm långt, samt någon enstaka mindre plåtbit.
Ytterligare en vanlig materialgrupp var keramik som vad gäller godsets karaktär och
tjocklek främst bör ha varit sentida. Förutom ett fragment glaserat rödgods saknade de glasyr.
Talrika var också fragment av tegel, både tegelstenar och enstaka takpannor. Slutligen fanns
också några putsfragment, som hade en tydligt avjämnad sida, möjligen från murens överdel och
underlaget till takpannorna. Slutligen fanns mindre fragment av ben. Flertalet av dessa kunde
inte identifieras.
Sammantaget representerar merparten av fynden raseringen och nybyggnation av
kyrkogårdsmuren samt överskottsmassor från kyrkogården. Enbart några enstaka fynd har en
förhistoriskt kontext.

Fynd
1
2

Typ
Bränd lera
Hängbryne

Material
Lera
Sandsten

Arkeologiskt objekt
Lager A10011
Ledningsdike 776

Figur 8. Sammanställning av tillvaratagna fynd från undersökningen.

Analyser
Analys av makrofossil gjordes av Stefan Gustafsson, ODEN. Tre prover från stolphålen 600 och
763, samt stenpackningen A358 analyserades (figur 9). I dessa påträffades enstaka brända frön av
vete, skalkorn, obestämbart korn och obestämbara fragment. I stolphålen noterades stort inslag
av sot, samt träkol. Därtill noterades förekomst av skalbaggar i prov från lagret A10011, vilket
kan antyda inblandning av yngre material i lagret.
Analys av vedart utfördes av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating och Stefan
Gustafsson, ODEN. I provet från lager A10011 identifierades träkol av hassel med en egenålder
på högst 10 år. I samma lager identifierades även träkol av ek. I stenpackningen A358
identifierades träkol av tall. I stolphålet A763 identifierades träkol av tall.
Analys av 14C gjordes vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Två prover
analyserades, av träkol av tall och bränt frö av skalkorn från stolphålet A763. Båda två gav
relativt samstämmiga dateringar till folkvandringstid.

Prov
P356
P598

Arkeologiskt objekt
Lager A10011
Stenpackning A358

P1101

Stolphål A763

P10016
P10017

Lager A10011
Stolphål A600

Typ
Vedart
Makro
Vedart
Makro/14C
Makro
Vedart/14C
Vedart
Makro

Resultat
Hassel
Vete
Tall
Skalkorn/1546±30 BP
Obestämbart
Tall/1536±30 BP
Ek
Skalkorn, obestämbart korn

Figur 9. Sammanställning av analyserade prover från undersökningen.
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Övergripande tolkning
Både den undre stenpackningen och lerlagret till en trolig terrass tyder på verksamheter på en av
de högsta punkterna i området kring kyrkan. Förekomsten av stolphål, varav ett relativt stort,
talar dessutom för bebyggelse på platsen. I likhet med de andra terrasserna har den stor
exponering över det omgivande landskapet.
På ett mer övergripande rumsligt plan binder den påträffade boplatslämningen samman
södra Kungsgårdsplatån (Uppsala 263:1) med bosättningen inom och i anslutning till
kyrkogården (635:1). Man kan därför tala om ett stort sammanhängande boplatskomplex.
I och med att de två dateringarna från det största stolphålet på terrassen har en hög grad
av överensstämmelse avspeglar de sannolikt ett bebyggelseskede. Fynd av träkol och förkolnade
fröer i fyllningen av stolphål kan visserligen härröra från äldre skeden. Men det verkar mindre
sannolikt i detta fall på grund av dateringarnas goda överrensstämmelse.
De två dateringarna från folkvandringstid överensstämmer med daterade anläggningar och
lager i den närmaste omgivningen. Till dessa hör en härd påträffad under domkyrkans
ursprungliga långhus (Nordahl 1996, s. 63). Därtill kommer två härdar som låg direkt på
naturligt avsatta lager strax väster om kyrkogården (Göthberg 2008, s. 66). Ytterligare exempel
på dateringar från samma tid kommer från ett kulturlager i de undre delarna av södra
Kungsgårdsplatån (Hedlund 1993, s. 67). Även lägre liggande mark norr om
kungsgårdsplatåerna har prover från stolphål, nedgrävning och en härd gett motsvarande
dateringar (Alström & Duczko 1996, s. 115ff).
Dessa dateringar till folkvandringstid antyder en vitt spridd verksamhet och sannolikt även
bebyggelse på flera olika topografiska lägen, inklusive sådan med exponerad placering och
därmed dominans i landskapet. Även om kvalitativa indikationer saknas, skulle det kunna röra
sig om en föregångare till den vendeltida centralplatsen med dess tydliga högstatusinslag.
Slutligen kan hängbrynet antyda möjligheten till verksamheter på terrassen under yngre
järnålder och/eller medeltid. Föremål från samma tid finns i området kring kyrkan, däribland
fyndet av silverskålar mm, men även mer vardagliga inslag som östersjökeramik, en karneolpärla,
runben och dubbelhelkammar (se Duczko 1996; Zachrisson 1998; Göthberg 2008). Detta skede
är i hög grad representerat av föremål, medan 14C-dateringar är få och främst kopplade till de
grophus som påträffats i anslutning till det historiska byläget (se Anund et al 1998).
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Metalldetektorkartering på Norra och Östra gärdet
Inledning
Metalldetektorkarteringen utfördes under fem dagar. Fredrik Thölin hanterade detektorn medan
John Ljungkvist ansvarade för fälttolkning och dokumentation. Karteringen utfördes på
fastighet 74:3 (RAÄ 281) inom två ytor, nedan benämnda Åkeryta norr om Norra platån samt
Åkeryta norr om Disagården/Kungsgården (delområde 9-10, Norra och Östra Gärdet).
Fyndsignaler som gav utslag på järn ignorerades och inte i något fall utom ett stort recent
brunnslock av järn, blev signalerna fel. Tillvaratagna fynd preliminärbestämdes vid
upptagningen och mättes in med handhållen GPS vars noggrannhet ansågs vara tillräcklig för
upplöjda fynd. Ej tillvaratogna fynd återdeponerades på respektive fyndplats.

Åkeryta norr om Norra platån
Området karterades ytan med syfte att få fram daterbart material som kunde förhållas till
tidigare arkeologiska utgrävningar i åkerns södra kant (Alström & Duzcko 1993, 1996). Vidare
hade flera daterbara föremål vid en tidigare metalldetektorkartering hittats strax öster om åkern
och det var intressant att utröna om detta var östliga utlöparen av en fyndkoncentration
(Ljungkvist 2009, figur 10, 16). Karteringen utfördes från åkerns södra kant och ca 100 m
norrut.
Fynden som tillvaratogs var bl.a. ett bokbeslag från senmedeltid till 1600-tal (F402), ett
förgyllt mässingsbeslag från 1600-1700-tal (F401), samt en tennknapp som först antogs vara från
1000-talet (Drenzel & Henriksson 1990, fig. 5) men senare daterats till troligen 1700-tal (F 404).
Få säkra förhistoriska fynd hittades på ytan. Detta trots att de tidigare utgrävningarna
genererade ett antal fynd av kopparlegering. En anledning till varför äldre fynd inte var fler, kan
vara att äldre lager närmast dagens Ärnavägen delvis är oskadade under ploglagret. Denna åker
verkar av någon anledning också ligga nästan en halvmeter högre än intilliggande åker i öster där
vikingatida fynd gjorts. Jordsondning i åkern visar också att det utöver 25 cm ploglager även
finns underliggande kulturlager (se även Alström & Duczko 1993, 1996).

Åkeryta norr om Disagården/Kungsgården
Detta område består i öster av en liten vägomgärdad åkerbit, som i flera år varit lagd i träda (se
figur 1) . Grästillväxten ansågs påverka mängden utslag. Västra delen utgörs av en större åker
vars östra del karterades från södra kanten fram till vägen som leder till Storvad.
Den östra delen av åkern var i november 2008 föremål för en ytkartering varvid tydliga
indikationer på bebyggelse från järnålder och senare konstaterades (Ljungkvist & Lindkvist
2009). Indikationerna bestod av keramik, slagg, brända ben och i synnerhet bränd lera. En tydlig
koncentration fanns nära åkerns NÖ hörn (ibid, figur 3). Vid metalldetektorkarteringen visade
sig mängden fynd i södra delen av området vara få och mestadels härröra från efterreformatorisk
tid.
I de norra delarna var de daterbara fynden av blandad ålder. De sträckte sig från sen
vikingatid till efterreformatorisk tid. Mest intressant i detta område var distinkta spår efter
metallhantverk i form av blyklipp, barrfragment, fragment i kopparlegering, samt silver- och
guldsmältor. Fynden som dateras till en vikingatida till medeltida fas består av ett
smyckefragment i ringerikestil (F421), en silverten (F444) och en nålen till ett ringnålsspänne
(F440)
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Den mycket blandade kronologiska sammansättningen beror antagligen på närheten till känd
efterreformatorisk bebyggelse. Man har bedrivits mycket aktiviteter ytan under lång tid.

Sammanfattande resultat
Som ovan nämnts är fyndsammansättningen blandad. För att börja med de yngre fynden slås
man av den förhållandevis höga kvalitén. En blyfigurin, förgyllda beslag och ett beslag i
kopparlegering med fastsittande siden/sammet är högkvalitativa föremål. Kanske beror det på
närheten till kungsgården och prästgården som var ganska stora gårdar under medeltid och
framåt och troligen hyste relativt välbeställda personer. Fynden är gjorda nära kända lägen för
bebyggelse från 1600-talet och framåt. Det är osäkert om de indikerar medeltida eller senare
bebyggelse i åkermarken.
Daterbara fynd från vikingatid och tidigare består av ett par smyckefragment och keramik
förutom hantverksavfall. I kombination med tidigare ytkarteringsfynd (Ljungkvist & Lindqvist
2009) finns det starka belägg för en järnåldersboplats i det västra karterade området som i
nuläget dateras till vikingatid, kanske även tidig medeltid. Ett smyckefragment med försilvring
och förgyllning med niello är av hög kvalitet (F421) och i kombination med hantverksrelaterade
fynd (se nedan) kanske en avspegling av närheten till kungsgården.
Ett karakteristiskt drag för tidigare metalldetektorkarteringar är inslaget av
hantverksrelaterade metallfynd. I detta fall hade fynd av detta slag framkommit vid Alström &
Duczkos undersökningar samt vid ytkarteringen 2008. Två kategorier av fynd var slående för
2009 års metalldetektorkartering. Mängden blyföremål i form av främst klipp/bleck men även
bl.a. ett barrfragment (F484) och ett gjuthuvud (F416)var proportionellt sett stort i jämförelse
med tidigare karteringar (Ljungkvist 2009). Det tyder på en hantverksform som är karakteristisk
för detta område. Smältor av kopparlegering har ännu inte hittats här. Utmärkande för denna
undersökning var även ovannämnda koncentration av ädelmetall bestående av två till tre
silversmältor, ett silvertenfragment och en gulddroppe som hittades inom en koncentrerad yta. I
samma område fanns det även tydliga tendenser till en koncentration av annat metallavfall och
här hittades även det högkvalitativa smyckefragmentet från sen vikingatid. Det är det hitintills
exklusivaste hantverket som belagts i Gamla Uppsala. Vid rening av silver, så kallad cupellering,
är bly en viktig metall (Gustafsson & Söderberg 2007, s. 107).
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Figur 10. Fördelning av metalldetektorfynd.
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Sammanfattning
På höjden med klockstapeln har undersökningarna påvisat en terrass med stenpackning, lerlager
och stolphål, vilket talar för bebyggelse på platsen. I likhet med de övriga terrasserna på höjden
kring kyrkan har den stor exponering över det omgivande landskapet. Denna terrass kopplar
samman södra Kungsgårdsplatån (Uppsala 263:1) med bosättningen inom och i anslutning till
kyrkogården (635:1). Det är därför rimligt att tala om ett sammanhängande boplatskomplex.
Två folkvandringstida 14C-dateringar av olika material från samma stolphål har
överensstämmelser på flera platser i omgivningarna, bland dem en härd under domkyrkans
ursprungliga långhus, två härdar strax väster om kyrkogården, ett kulturlager i de undre delarna
av södra Kungsgårdsplatån.
Dateringarna till folkvandringstid antyder en utbredd verksamhet och bebyggelse i flera
olika topografiska lägen däribland de med väl exponerad och dominant placering i förhållande
till det omgivande landskapet. Det kan röra sig om en föregångare till den vendeltida
centralplatsen med dess tydliga högstatusinslag.
I åkermarken norr och nordväst om kungsgårdsplatåerna utfördes en metalldetektorkartering i syfte att bygga vidare på tidigare kunskap om bebyggelse och aktiviteter i
området. Karteringen resulterade i spår av metallhantverk från troligen vikingatid och ev. andra
perioder. Vissa fynd daterades till vikingatid och överraskande många fynd från medeltid till
1700-tal av delvis hög kvalitet. Vi har fått fördjupad förståelse av i synnerhet nyupptäckta
boplatsytor i området.
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Bilaga 1. Fyndlista metalldetektorkartering
F

Material

Objekt

Kategori

Datering

400
401

Cu-leg
Cu-leg

Knapp
Beslag

Odef
Odef

Nyt
Met-Nyt

402
403

Cu-leg
Koppar

Beslag
Mynt

Smycke/vapen
Mynt

Met
Nyt

404
405

Cu-leg?
Cu-leg

Knapp
Knapp

Smycke/vapen
Smycke/vapen

Met
1700-tal?

Kommentar

406

Cu-leg

Knapp

Smycke/vapen

Nyt

407
408

Koppar
Koppar

Mynt
Mynt

Mynt
Mynt

Nyt
Nyt

409
410

Koppar
Cu-leg

Mynt
Vikt?

Mynt
Odef

Nyt
Yjäå-met

412

Bly

Ten/barr

Hantverk

Odef

413
414

Cu-leg
Koppar

Sölja
Mynt

Smycke/vapen
Mynt

Nyt??
Nyt

415
416

Bergart
Koppar

Malsten
Mynt

Hushåll/bopl
Mynt

Yjäå-met
Nyt

417
418

Metall
Koppar

Föremål
Mynt

Odef
Mynt

Recent?
Nyt

419

Cu-leg

Sölja

Smycke/vapen

Vit

421
422

Cu-leg/silver Beslag
Silver?
Mynt/Plomb

Smycke/vapen
Odef

Vit
GAMMAL?

423
424

Guld
Bly

Smälta
Bleck

Hantverk
Hantverk

Jäå-Met
Odef

425
426

Bly?
Cu-leg

Bleck
Smälta

Hantverk
Hantverk

Odef
Odef

427

Bly

Bleck

Hantverk

Odef

428
431

Cu-leg
Cu-leg

Bleck
Bleck

Hantverk
Hantverk

Odef
Odef

432
440

Bly
Cu-leg

Bleck
Spännenål

Hantverk
Smycke/vapen

Odef
Vit

442

Cu-leg

Bleck

Hantverk

Odef

443
444

Bly/järn?
Silver

Vikt?
Ten

Hantverk
Hantverk

Odef
Jäå-Met

445
446

Cu-leg
Silver

Beslag
Smälta

Hantverk
Hantverk

Odef
Jäå-Met

447
448

Silver?
Keramik

Bleck
Kärl

Hantverk
Hushåll/bopl

Jäå-Met
Jäå

449

Cu-leg

Knapp

Smycke/vapen

Vit-Nyt

450
454

Cu-leg
Cu-leg

Figurin
Knapp

Odef
Smycke/vapen

Odef
I två delar.
Kolla 1600-t?

458
459

Cu-leg
Cu-leg

Beslag
Beslag

Odef
Odef

Nyt?
Odef

460

Cu-leg

Patris?

Hantverk?

Vit (met)

465
466

Silver
Bly

Smälta
Smälta

Hantverk
Hantverk

Odef
Odef

Ingjöt från degel?

468
469

Silver?
Cu-leg

Sked/handtag Odef
Beslag/gångjärn Odef

Jäå-Met
Met-Nyt

Kolla mer

470

Silver

Smälta

Hantverk

Odef

472
473

Bly?
Cu-leg

Bleck
Föremål

Hantverk
Hantverk?

Odef
Odef

474
475

Cu-leg?
Cu-leg

Kärl/klipp
Miniatyr

Hantverk
Smycke/vapen

Yjäå-met
Yjäå

479

Bly?

Gjuthuvud

Hantverk

Odef

480

Järn/bly?

Fragment

Odef

Odef

24

Barrliknande smal ten gjuten i halv form.

Kolla

Ringspänne

Till ringspänne

Sekundärt genomstansad skrot?

ögla/tapp till knapp.

Kolla
Punsdekorerad 2-3 mm tjock platta med punsornering
1000- 1100-tal.

Ej bestämd typ.
Mynningsfragment
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F

Material

Datering

Kommentar

481
482

Bly
Bältebeslag/provgjutning
Cu-leg/annat Odef
Odef

Objekt

Kategori

Hantverk
Odef

Vit Verkar vara provgjutning i bly av bältebeslag

483
484

Cu-leg
Bly

Beslag
Barr

Odef
Hantverk

Odef
Odef

485

Cu-leg/järn

Knivbeslag

Smycke/vapen

Met?

486
487

Koppar
Bly

Mynt
Bleck

Mynt
Hantverk

Nyt
Odef

488
489

Cu-leg
Cu-leg

Bleck
Bleck

Hantverk
Hantverk

Odef
Odef

Troligen från kärl.

490

Silver

Mynt

Mynt

1500-t

Johan III?

491

Bly

Bleck

Hantverk

Odef

Ändbeslag från tånge.
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Bilaga 2. Konserveringsrapport
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