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INNEHÅLL



VI SER DET VI SER,
OCH MYCKET MER OM VI VET

Kulturmiljön är självklar för oss.
Vi vistas i den och ser den dagligen. 
Samtidigt är det en dold värld, 
där det finns sä mycket mer att 
upptäcka.





Projektet Kulturmiljö och skola

Kulturmiljö och skola har pågått i Uppsala mellan 2001 och 

2003. Arbetet har utgått från olika kulturmiljöer och sökt vägar 

att använda dem som en naturlig, ämnesövergripande del 

i undervisningen. Elever har deltagit i arbetet bade vad gäller 

styrning av projektet och i konkreta uppgifter utanför skolans 

värld, där idéerna provats fullt ut. Syftet har varit att väcka deras 

nyfikenhet och engagemang, oavsett om det gällt att leta rör på 

skolans vind eller undersöka en fornlämning i kohagen bredvid.

Erfarenheterna från elevernas och lärarnas entusiastiska 

arbete är samlat i tre lärarhandledningar. Vi hoppas att dessa 

ska inspirera och ge tips till hur ni själva kan hitta nya former 

för att utforska, uppleva och arbeta med er egen närmiljö.

Lärarhandledningarna utgår från projektet i Uppsala. Två är 

generellt skrivna medan den tredje mer specifikt handlar om 

miljön i Gamla Uppsala.

I denna utgår vi från Gamla Uppsala - en mäktig kulturmiljö 

sedan 2000 år. Hit är ni alltid välkomna fór att uppleva platsen 

och museet på egen hand eller tillsammans med oss på Gamla 

Uppsala - Historiskt Centrum. Besöket kan även fungera som 

inspiration för att inleda eller fortsätta ett större arbete med 

kulturmiljöpedagogik i er skola.
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En kort historia om en lång historia

Gamla Uppsala - en plats i forvandling under två tusen år
Gamla Uppsalas rika kulturmiljö har formats av människor under 
mer än två tusen år. Under äldre järnåldern vet vi säkert att ett sam
hälle började växa fram.

Genom Gamla Uppsala löper Uppsalaåsen, en höj drygg som 
bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för nära 10 000 år sedan. 
De vida och låga lerslätterna runt åsen uppodlades strax efter Kristi 
födelse och fler och fler gårdar etablerades i området. Under äldre 
järnåldern utvecklades området i Gamla Uppsala till en central plats 
i Norden, ett maktcentrum för betydande personer.

1 Gamla Uppsala var inte bara bönder bosatta utan också stora 
hövdingar som närmast kan liknas vid småkungar. Ekonomin byggde 
främst på djurhållning, sädesodling och handel, framförallt med järn 
och skinn. På gårdarna fanns husfolk och trälar och runt kunglig
heten samlades hirdmän, kungens förtrogna samt hantverkare och 
handelsmän.

Idag ser vi vid första anblicken inte många spår av detta betydande 
samhälle. Några tecken är trots allt tydliga, till exempel de tre kungs
högarna.

Den sanna historien om högarna och de första invånarna i Gamla 
Uppsala har delvis fallit i glömska. Vilka var det som regerade här, 
höll de verkligen biot och har det funnits ett tempel på platsen?

Mellan högarna och hallplatåerna ligger idag en liten sockenkyrka. 
Här byggdes under 1100-talet Sveriges första ärkebiskopskyrka.

Vi kan idag inte presentera hela sanningen om Gamla Uppsala, 
men nya upptäckter leder oss ständigt vidare i våra försök att tolka 
platsen. En sak är vi alla överens om, det finns sanningar kvar att spåra 
för den som vågar öppna dörren och utforska vår rika kulturmiljö.
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Att förstå tiden

Ett vanligt problem när man besöker olika platser är att det kan vara 
svårt att förstå när saker hände och hur olika delar inbördes hänger 
samman eller bygger på varandra. Vi vuxna delar ofta upp tiden 
kronologiskt. I vårt inre ser vi en klar tidslinje och förhållandet mellan 
olika perioder: inlandsis - stenålder - bronsålder - järnålder - medel
tid. För barnen däremot smälter tiden ihop. Till slut kan det till och 
med vara svårt att avgöra om mormor är född på stenåldern.

I kulturmiljöer ser vi lämningar eller påtagliga spår i marken från 
olika tidsperioder och händelser. Vi talar om historier som inträffat då 
och händelser som inträffat då. Ibland rör det sig om händelser med 
flera hundra eller tusen års mellanrum.

Ett sätt att hjälpa eleverna att förstå historiska tidsbegrepp är att 
åskådliggöra och arbeta mer med tid innan man ger sig ut.

På egen hand:
Låt eleverna göra olika tidslinjer/tidsaxlar.

• Elevens egen tidslinje kan skapas så här: Det här var jag när jag var baby, när jag 
var ett flyttade jag, när jag var tre lärde jag mig att cykla på en trehjuling osv.

• Rita upp en tidslinje i klassrummet där ni fyller på intressanta saker ni läser om.
Ni kan bestämma vilket område ni vill arbeta inom: världshistoria, Sveriges 
historia, lokal historia eller alla tillsammans. Linjen används kontinuerligt och 
fylls på efter hand.

• Ta ett långt rep och markera ut vart femhundrade år. Sätt in viktiga händelser i er 
kulturmiljö, markera med färgad tejp. Sätt in elevernas egen födelse. Övningen ger 
en god uppfattning om hur kort tid de funnits. Förbered repet före faltvandring 
eller tillverka det tillsammans med eleverna som en repetition efter avslutad tur.
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Att fånga ett intresse

Våra kulturmiljöer har i vissa fall flera tusen års historia att berätta 
och kan utnyttjas i många olika sammanhang. Du kan använda kultur
miljön till allt från att studera inlandsisens spår i landskapet till att 
undersöka den moderna bebyggelsens utveckling under 1900-talet.
Allt bygger på de förutsättningar som finns på er plats.

Vi tycker, oavsett vad man studerar, att upprepade besök är det 
bästa sättet att närma sig en plats. Vårt förslag är därför att man väljer 
ett område som man lätt kan komma till när man behöver det.

Vi ser att tidigare kunskapsinhämtning kan ligga till grund för senare 
studier och de olika delarna kan eftersom knytas samman i en logisk 
tidsordning med hjälp av en tidslinje, en mapp, ett skoldataarkiv, 
en egen bok eller något liknande.

En första utmaning för dig som lärare är att väcka ett intresse, 
ett engagemang hos eleverna för det område du valt.

På egen hand:
Ordna någon form av upplevelsedagar för eleverna, i klassrummet eller på plats 
i kulturmiljön. Bjud eleverna på något ovanligt - en spännande guidning, musik, 
en hiskelig historia, en forntidsjakt, en rundvandring eller något annat stämnings- 
skapande.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
Vill ni studera Gamla Uppsala kan ni få hjälp av museet som kan ordna många bra 
aktiviteter. Här kan ni också låna arbetsmaterial för järnåldern i form av studieväskan 
”Liten historia". Materialet lämpar sig bäst för elever i förskoleklass-skolår 5. 
Kontakta museet så får ni fler förslag.
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Att följa tidernas spår

Åsen efter isen
Uppsalaåsen är en rullstensås som bildades då inlandsisen smälte bort 
för ca 10 000 år sedan. Åsen sträcker sig från Södermanland till Gävle, 
där den fortsätter ut i havet. Inlandsisens enorma vattenmängder 
gjorde att vattnet forsade fram i ofantliga isälvar och slet med sig 
stenblock och grus som sakta maldes och nöttes runda mot varandra. 
Åsen bildades då vattenmassorna inte förmådde transportera stenarna 
längre. De största stenarna sjönk ner först, medan mindre stenar, grus 
och sand lagrades ovanpå. På åsen är det torrt under alla årstider.
Det innebär att den varit en utmärkt transportled för människor.

I Gamla Uppsala har man inte funnit någon stenåldersbebyggelse. 
Inte heller har man funnit någon konkret bronsåldersboplats. Det är 
först från järnålderns början, strax efter Kristi födelse, som vi verkligen 
kan finna spåren av de första människorna på åsen. Tittar man på 
hur mycket vatten det var på platsen vid de olika tidpunkterna så 
förstår vi snart varför Gamla Uppsala blev en boplats först kring Kristi 
födelse.

Under 500-talet hade vattnet sjunkit undan och samhället vuxit 
sig så stort att åsen kunde utnyttjas av folket för att bygga de mäktiga, 
majestätiska gravhögarna till sina ledare. Åsens sten och grus visade 
sig vara ett utmärkt byggmaterial. Tillgången till bra material och 
åsen som låg i det annars flacka landskapet gjorde att högarna från 
början kunde byggas på en imponerande höjd och förstärka känslan 
av makt.

Åsen blev inte bara en gravplats för de rika, här begravdes under 
hundratals år även andra mer eller mindre betydelsefulla personer 
ur samhällets alla skikt.

Idag är åsen på många håll svårt skadad av grustäkter och sandtag, 
senare tiders människor har också sett fördelen med detta utmärkta 
byggmaterial.

Intill åsen med gravhögarna finns ytterligare en ås, Tunåsen. Det 
är en hög höjd och från åskrönet har man en fin utsikt över Uppsala
slätten. Uppe på åsens östra sida kan man tydligt se fåror i backen, 
det är resterna efter de forntida strandlinjerna. För drygt hundra år 
sedan var åsen helt trädlös. Under 1800-talet tyckte man att det 
skulle vara träd på den kala åsen och planterade ut den skog som 
finns där idag.

På egen hand:
• Titta på landhöjningen och rita in hur vattnet/landet har sett ut under olika perioder. 

Sådana kartor kan man beställa genom Lantmäteriet i Gävle, www.lantmateriet.se
• Fundera över om det finns några lämningar i er närmiljö som är spår efter isen. 

Finns det stora flyttblock, slipade hällar, rullstensåsar etc.?
• Hur har vattennivåerna påverkat och utvecklat er bygd?

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
Gör ett besök på museet i Gamla Uppsala och titta mer på bilder av hur åsen använ
des under förhistorisk tid. Se på landhöjningen och hur det påverkat bosättning och 
odlande. Eleverna får veta hur de majestätiska kungshögarna byggdes av åsmaterial.
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Järnåldern

Gamla Uppsalas storhetstid
I Gamla Uppsala fanns inte de rätta förutsättningarna för att etablera 
en fastare bosättning förrän omkring Kristi födelse. De första gårdarna 
vi hittar spår efter är från 200-talet. De tunga lerjordarna som inlands
isen lämnat efter sig visade sig vara bra att odla. Åsen var utmärkt som 
kommunikationsled åt norr och söder och det var lätt att snabbt ta 
sig ut på öppet hav genom förbindelsen med Mälaren, som då var en 
havsvik.

Vid bosättningarna samlades en kunglig elit, en härskarklass som 
styrde över stora områden. En större organisation krävdes naturligtvis 
för att uppfylla de växande behoven av service. Förmodligen samlades 
skickliga hantverkare och andra specialister i området.

Härskarklassen hade väl utvecklade kontaktnät och utbytte varor 
och tjänster med varandra. För att kunna mötas, utbyta erfarenheter 
och knyta viktiga kontakter var långa resor en förutsättning. Det var 
också viktigt att man här hemma förmådde att ta emot långväga besö
kare. Kungshögarna på åsen är från 500-talet och fynden i dem visar 
vilka fantastiska föremål som på olika vägar letat sig upp till Gamla 
Uppsala. Det ger bilden av ett rikt och mångkulturellt samhälle med 
många kontakter med folk i stora delar av Europa. I några fall finns 
fynd med ännu mer avlägsen härkomst.

Under hela järnåldern fortsatte samhället att utvecklas och om
vandlas, några seder levde vidare medan andra nya tillkom. En helt 
ny sed var stormansbegravning i båt, en gravform som uppkom under 
600-talet.

I Gamla Uppsala är järnåldern starkt förknippad med kungshögarna 
och 500-talet, men även efter denna tid följde generationer av männi
skor som verkade och levde på platsen. I raden av generationer åter
finns bland annat vikingarna.

På egen hand:
• Fördjupa baskunskaperna i förhistoria genom att studera den egna lokalhistorien.
• Besök passande närliggande fornlämningar och försök skapa er en bild av hur det 

såg ut på platsen under järnåldern.
• Diskutera vilka kommunikationsleder ert område hade att erbjuda under förhistorisk 

tid. Studera om det finns något gravmaterial eller någon liknande lämning som pekar 
på kulturutbyten i någon form redan under förhistorisk tid.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Besök museet och låt arkeologerna ge er en bild av hur landskapet såg ut under 

järnåldern.
• Titta på hur järnåldersmänniskor levde och lär mer om deras tankar, gudsbild och 

gravskick. Hör historierna om ynglingakungarna och låt eleverna få en bild av järn
ålderns berättartradition.

• Beskåda kungshögarna, ett av Nordens mest säregna fornminnen, och titta närmare 
på de fantastiska fynden från gravhögarna. Låt museilärarna, genom fakta och mate
rial från högarnas fynd, berätta om tidiga kulturmöten.

• Följ med på museets uppskattade dramatiserade visning, där museilärarna tillsam
mans med eleverna väcker j ärnåldersmänniskor till liv.
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Hedendom/kristendom

Från Frö till Erik
Gamla Uppsala utpekas som en viktig kultplats under hela järnåldern. 
Olika källor talar om Uppsalakulten och det finns skildringar om hur 
man förrättade offer och tillbad de hedniska gudarna.

I den isländska mytologin finns det två gudafamiljer, asarna och 
vanerna. Asarna är krigiska och aristokratiska med Oden som den 
mäktigaste guden, medan vanerna består av fruktbarhetsgudama där 
Frö, även kallad Frej, har en stark position.

I olika källor talar man om Ynglingaätten i Gamla Uppsala. 
Ynglingarna legitimerade sin makt genom att hävda sitt gudomliga 
ursprung som ättlingar till guden Frö.

Genom gåvor blidkade människorna sina gudar. Adam av Bremen, 
den tyske kyrkoförfattaren, berättar att man i Gamla Uppsala offrade 
till gudarna vid stora, återkommande offerfester. Han berättar att ett 
tempel legat här och att det vart nionde år firades en stor offerfest. 
Människor, hundar och hästar hängde bredvid varandra i offerlunden 
och under festen sjöngs oanständiga sånger.

Bland de gudar som dyrkades i Mälardalen fanns fruktbarhets- 
gudinnan Fröja, ibland kallad Fröja Vanadis. I Uppsala firade man 
disablot och höll disting.

Under vikingatiden får kristendomen och den nya guden Vite Krist 
på allvar fotfäste i landet. I Uppsala var de hedniska traditionerna fast 
rotade och det fanns en stark önskan från kyrkan att etablera sig på 
platsen. När Sverige 1164 fick påvens tillstånd att bilda egen kyrko- 
provins förlädes denna kyrka mycket strategiskt på den gamla kult
platsen. I och med kristnandets slutgiltiga genomförande tappade 
Frö sin betydelse, istället fick Erik den helige överta rollen som den 
som skyddade växtligheten.

Erik Jedvardsson valdes till kung omkring 1150. Legenden berättar 
att Erik blev dödad runt 1160 i en arvstvist om den svenska kunga
kronan. Det fanns en önskan både från kungamakten och från kyrkan 
att få ett helgon knutet till platsen. Eriks ben lades i ett skrin, likt 
andra helgongestalters. Skrinläggningen skedde den 18 maj 1167.
På Eriksdagen varje vår brukade man föra Eriks reliker över åkrarna 
med bön om en god årsväxt.
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På egen hand:
• Studera de hedniska gudagestalterna och läs de spännande myterna om dem.

Måla, rita, dramatisera utifrån myterna.
• Diskutera tro och olika religioner utifrån det vi vet om religionsskiftet i Norden för 

tusen år sedan. Hur möter man andra religioner och uppfattningar i Sverige idag? 
Hur gjorde man under vikingatid?

• Dramatisera religionsskiftet i Norden genom att några elever spelar att de är för 
Vite Krist medan några håller på de hedniska traditionerna.

• Studera om det finns några ortnamn i er närmiljö som vittnar om hedendom.
• Studera om det finns några runstenar i närmiljön. Hur ser de ut, vad berättar de 

om samhället?
• Titta på olika symboler. Vilka symboler har vi från olika religioner? Hur ser de 

förhistoriska symbolerna ut? Varför har vi symboler?
• Finns det något helgon eller någon person med helgonstatus förknippad med er 

närmiljö? Vilka myter finns det runt helgongestalten?

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Besök museet och följ med på en specialvisning om kristnandeprocessen. Fortsätt 

på egen hand ut i kulturmiljön. Där kan ni med museets övningsuppgifter fördjupa 
er i och titta på olika spår från de olika religionerna.

• Lyssna på berättelserna och lär mer om de olika hedniska gudarna som presenteras 
på ”gudaspången”.
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• Hör mer om Erik den helige och legenden kring honom.
• Vandra den sex kilometer långa vandringsleden kallad "Eriksleden". Det är den led 

där en gång Erik den heliges reliker bars i procession mellan domkyrkan i Uppsala 
och Gamla Uppsala kyrka.

• Pilgrimsvandringar och vallfärder har en lång historia. Vandringsmotivet är lätt- 
igenkännligt i många religioners kulturer. Prata om pilgrimsvandringar i ett större 
perspektiv och jämför med andra religioner. Följ upp eller starta er vandring genom 
att någon dag besöka museet i Gamla Uppsala för att få en fördjupad kunskap om 
det ni sett eller kommer att se på vägen.

Foto: Linda Klementsson



”Varför hängde dom hästen?
Jag tycker det var synd.
Tycker inte du att det var synd?”

Sofie, 7 år.
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Medeltiden

En ärkebiskopskyrka, ett åskväder och en sockenkyrka 
På 800-talet kom de första kristna missionärerna till sveaområdet. 
Kristnandeprocessen tog dock lång tid och var inte slutförd förrän på 
medeltiden. När påven 1164 bestämde att det skulle bildas en egen 
kyrkoprovins i Sverige förläde man den till Gamla Uppsala.

Domkyrkan som byggdes var 60 meter lång och dubbelt så stor 
som den nuvarande kyrkan, men ändå enkel i sitt utförande. Med sina 
massiva murar i gråsten kunde den på inget sätt jämföras med samtida 
katedraler ute i Europa. Sannolikt blomstrade Gamla Uppsala under 
den period kyrkan byggdes. Hantverkare och arkitekter samlades runt 
kungsgården och alla inblandade skulle förses med mat och bostad.
En del service sköttes förmodligen från den växande byn Östra Aros 
vid Fyrisåns mynning.

Vi vet inte om kyrkan någonsin hann byggas klart. Under 1200-talet 
drabbades den av en häftig brand, troligen utlöst av ett åskväder, och 
kyrkan ödelädes fullständigt.

Gamla Uppsala hade undan för undan tappat sin ställning som 
ledande maktcentrum, kungen bodde endast tillfälligt på kungsgården 
och andra strategiska platser hade handelsmässigt konkurrerat ut om
rådet. Allt fler människor i Gamla Uppsala med närområden bosatte 
sig i den närliggande och framväxande byn Östra Aros. Det enda rim
liga när kyrkan brann verkade vara att uppföra en ny kyrka på en mer 
central och lättadministrerad plats, och så blev det. Med påvens till
stånd uppförde man den nya domkyrkan i Östra Aros, men eftersom

Uppsala var ett känt namn tog man med sig detta. Östra Aros 
blev Uppsala. I Gamla Uppsala fick resterna av domkyrkan bli en 
sockenkyrka. Kyrkan som byggdes är den gråstenskyrka vi finner
på platsen idag.

På egen hand:
• Vilka medeltida spår kan ni finna i er kulturmiljö? Var det jordbruksbygd eller stad? 

Kan man finna rötter från medeltiden i väg- och gatunät, placering av byggnader etc?
• Finns det en medeltida kyrka nära er? Om inte, vart gick folket som bodde i er 

kulturmiljö för att delta i gudstjänster? Gör ett besök i närmaste medeltida kyrka och 
titta på detaljer i arkitektur, kyrkomålningar m.m. Fråga om det finns någon försam
lingspedagog som kan visa er lite närmare.

• Fundera över kyrkorna som ofantliga byggen. Lär er mura i medeltida teknik med 
hjälp av sparade mjölkkartonger. Måla dem tegelröda och mura en kyrkovägg.
Lägg förpackningarna i munkförband, två löpare och en kopp, d.v.s. två långsidor 
följt av en kortsida. Detta var det vanligaste sättet att mura under medeltiden.

• Diskutera kyrkans roll under medeltiden och hur den under 1500-talet påverkades 
av reformationen, se om ni kan finna några påtagliga spår av detta i er närmiljö.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Besök museet i Gamla Uppsala och följ med på en tur i det medeltida Gamla 

Uppsala. Titta på modellerna över de olika kyrkobyggnaderna från kungskyrka till 
ärkebiskopskyrka.

• Avsluta besöket med en tur i kulturmiljön. Besök sockenkyrkan och titta på de ännu 
synliga spåren efter den äldre ärkebiskopskyrkan.
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Moderna bebyggelsens framväxt

Från torp till mexitegelvilla
Under flera århundraden var Gamla Uppsala en utpräglad jordbruks
bygd med gårdar på fälten runt åsen. Lärda vallfärdade till området 
för att beskåda kungshögarna och känna historiens vingslag. Vi vet att 
platsen var viktig i folks medvetande. Man kom till högarna för att 
tömma historiens visdomsdryck ur mjödhorn, och för att hylla det 
som varit och det som skulle komma.

Allt eftersom Uppsalas befolkning växte under 1800-talets 
industrialisering, växte också behovet av nya bostäder. Flera nya 
bostadsområden anlades och vägnätet byggdes ut. Skolan och barn
omsorgen utvecklades. Intill Tingshögen ser man ännu idag spåren 
efter den gamla folkskolan, som nu rivits. Det svenska järnvägsnätet 
byggdes ut och Gamla Uppsala fick en ny och viktig knutpunkt, 
genom det lilla stationshuset mitt i samhället.

Under hela 1900-talet skedde ständigt en förtätning i området. 
Mellan de äldre husen växte det upp nya villor och nya bostadsom
råden. De större fruktträdgårdarna styckades av och intill de äldre 
husen byggdes det nya hus. Husen varierar i stil och speglar olika 
rådande stilideal, från sekelskiftets bulliga snickarglädje till 1970-talets 
platta mexitegelvillor.
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På egen hand:
• Studera den moderna villabebyggelsens framväxt. Titta på äldre fotografier och 

jämför med kartmaterial. Fråga om hjälp på ett museum.
• Vilka olika stilar finns det, när byggdes de olika områdena, hur ser de ut och varför? 

Låt eleverna välja ut en plats, kanske ett område de känner väl till och låt dem 
forska mer på detta.

• Vad heter gatorna och vägarna? Finns det några kopplingar till tidigare händelser 
på platsen?

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Följ med på vår visning som tar er genom Gamla Uppsalas historia från dagens sam

hälle och tillbaka till järnåldern. Titta på fotografier över området och byggnader 
som en gång varit mycket viktiga för samhället. Några av byggnaderna finns kvar 
idag, men har nya funktioner, andra är rivna. Med hjälp av den sammanfattande 
landskapsmodellen och ett bildspel som visar kulturmiljöns framväxt under två 
tusen år, åskådliggörs utvecklingen mycket tydligt. Fortsätt ut och leta spåren i 
landskapet.

• Gör också ett besök på Disagården, Upplandsmuseets friluftsmuseum intill kyrkan 
och kungshögarna. Lär er mer om hur de uppländska bönderna levde. Titta på 
byggnaderna och följ med Upplandsmuseets guider på en visning i de olika husen. 
Under sommaren arrangeras visningar och programverksamhet.



FÅNGA KÄNSLAN,
SÖK DETALJER OCH 
FÖRSTÅ SAMMANHANGEN

Fördjupa kunskapen genom roliga 
inslag. Upptäck kreativa, nyskapande 
sätt att arbeta med kulturmiljön.
Här är några inspirerande tips att 
börja med.

Gamla Uppsala - Kulturmiljön som en röd tråd i undervisningen



Gamla Uppsala - Kulturmiljön som en röd tråd i undervisningen



Konst

Konstnärer har i alla tider arbetat i fält. De äldre målningarna kan 
inspirera eleverna till eget skapande och ge en bild av hur man under 
olika perioder i vår historia skildrat vissa platser. Genom att avbilda 
en kulturmiljö får också handen arbeta med hjärnan och intrycket blir 
starkare.

Det finns många dramatiska målningar från slott, fästningar, kojor 
och mytomspunna gravhögar runt om i vårt land som kan fungera som 
ett utmärkt inspirationsmaterial.

På egen hand:
• Ta med staffli, ritbräden och övrig konstnärlig utrustning och låt eleverna avbilda det 

de finner intressant i sin kulturmiljö. Olika årstider gör att olika saker framträder 
med olika skärpa, gör upprepade besök. Leta upp de vinklar och motiv som konst
närer tidigare skildrat och se om det är något som förändrats.

• Låt eleverna med enkla blyertsskisser rita av detaljer i närmiljön. Arbeta vidare med 
skisserna i klassrummet. Bygg tillsammans en modell av kulturmiljön. Samarbeta 
med matematik- eller teknikläraren och gör skalenliga modeller.

• Skriv en berättelse eller dikt som illustrerar målningen.
• Studera hur konstnärer under olika århundraden skildrat betydelsefulla miljöer.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Inne på museet i Gamla Uppsala kan man se flera exempel på målningar som 

skildrar kulturmiljön i Gamla Uppsala.
• En av Carl Larssons mest uppmärksammade målningar, Midvinterblot, skildrar hur 

ynglingakungen Domalde blir offrad vid ett blot i Gamla Uppsala. Museiläraren kan 
berätta mer om ynglingakungarna och vad som ligger bakom denna dramatiska 
målning. Här kan man också se hur samme konstnär skissat på ett monument i form 
av ett minnestempel på en av högarna.
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Drama

Att berätta en sägen eller en myt kan vara ett sätt att väcka elevernas 
lust att vilja veta mer om en plats.

Sägner och myter finns det överallt i våra bygder och de är i många 
fall knutna till våra äldsta fornlämningar. Berättelserna är mycket spän
nande, med dramatiska inslag. Genom att arbeta aktivt med sägner får 
eleverna utlopp för skapande i många former. I den kreativa processen 
behöver eleverna ofta komplettera med fakta för att kunna arbeta 
vidare och de kan få träning i att lyssna, läsa, skriva, dramatisera, prova 
källkritik och uttrycka sig i olika former och material. Leder arbetet 
till att man uppför en teaterpjäs får eleverna även möjlighet att fun
dera över rekvisita, ljussättning, scenteknik och träning i att uppträda 
inför publik.

Myten och det arkeologiska källmaterialet talar ibland olika språk, 
men myten är också en del av vårt kulturarv, starkt förknippad med 
den kulturmiljö den odlats i.

Att göra hemma:
Besök en närliggande fornlämning och prata om vad ni ser. Ställ frågor som väcker nya
frågor. Inspirera eleverna att forska fram olika historier om platsen. Prata med eleverna
orn vad de skulle vilja dramatisera. Skriv tillsammans ett manus av elevernas idéer.
Spela upp teaterpjäsen med den riktiga fornlämningen som kuliss eller bygg en egen
kuliss med enkla medel.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Få platser har en så sägenomspunnen historia som Gamla Uppsala. Genom en 

visning på museet kan eleverna få upptäcka myterna och historierna kring blot, 
människooffer, tempel och ynglingakungar. På museet finns också speciella drama
program för skolorna där man bl.a. kan låna mantlar och tillsammans med musei- 
läraren göra en resa tillbaka i tiden, till den period då högarna uppfördes.

• Gamla Uppsalas utomhusmiljö lämpar sig bra för drama, att spela upp med den 
riktiga fornlämningen som kuliss kan vara stämningsskapande.

• Läs Ynglingasagan och hämta spännande stoff eller kom till museet och lyssna på 
ljudberättelser med utsikt över högarna.

• Låna väskan ”Liten historia”. Väskan innehåller musik, järnåldersdräkt, sagor m.m. 
som berättar mer om järnåldersbarnens liv i Gamla Uppsala.

• Hör av er till museet så får ni tips på bra litteratur som handlar om järnåldern i 
Gamla Uppsala.
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Biologi och kemi

Upptäck myrlejon på åsen och drick järnålderskungens vatten 
Runt åsen har det under årtusenden skapats ett rikt djur-, natur- och 
kulturliv. Åsen passar därför utmärkt som tema oavsett om man vill 
studera inlandsisen, järnåldern, naturkunskap, kemi, miljövård, sam
hällskunskap eller något annat. Alla delarna hänger ihop och olika 
ämnen kan integreras.

Inte långt från Tunåsen bodde under 1700-talet Carl Petter 
Thunberg. Han var läkare, entomolog, hälsoprofet och dessutom en 
av Carl von Linnés lärjungar. Vi förmodar att det blev många dags
turer längs åsen för denne man, allt för att i forskningens tjänst samla 
in och kartlägga växtlivet.

På våren kan man fortfarande titta på spännande växter som under 
tusentals år acklimatiserat och rotat sig vid den karga åsen. På åsen 
finns också flera sällsynta baggar och fjärilar.

Åsen är även viktig för Uppsalas vatten. Uppsalaborna har ända 
fram i våra dagar tagit sitt vatten ur Uppsalaåsen. För att stabilisera 
grundvattennivåerna började man 1956 att filtrera vatten från Fyrisån 
i Uppsalaåsen, vid Tunåsen.

Att göra hemma:
• Låt klassen göra fältvandringar under olika årstider. Ta med förstoringsglas och 

faktaböcker. Anteckna hur landskapet förändras över årstiden och vilka växter
ni ser. Samla och pressa, bygg ett klassherbarium. Kontrollera alltid först att det är 
tillåtet att plocka växter. Information om vilka växter som är fridlysta finns hos 
länsstyrelsen.

• Anteckna eller rita av de djur ni ser.
• Ta reda på vilka växter som är ätliga och hur man kan ha använt dem förr i tiden.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Vill ni vandra längs Uppsalaåsen och studera växtligheten, kan ni låna material i 

museet om vilka växter och djur som trivs runt åsen. I museet kan ni också lära er 
mer om vad man odlade och åt förr. Museiläraren kan berätta om de naturveten
skapliga metoder som arkeologerna använder för att ta reda på hur de förhistoriska 
människorna nyttjade naturen.

• Studera hur vattnet filtreras genom åsen. Kom till museet i Gamla Uppsala, se 
modeller över landskapet och låt museiläraren visa er hur vattennivån förändrats 
i landskapet.
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Arkeologi och 
naturvetenskapliga metoder

Arkeologi är ett tvärvetenskapligt ämne där kulturvetenskap och 
naturvetenskap står i nära förbindelse med varandra. Arkeologerna 
arbetar praktiskt med naturvetenskap i fält, med inmätningar och 
provtagningar. Stora delar av fyndmaterialet lämnas efter utgrävning 
till olika naturvetenskapliga laboratorier för att analyseras. Svaren 
utgör sedan underlag för arkeologernas slutliga rapporter.

Genom att studera en fornlämning på ett djupare plan vill vi väcka 
elevernas intresse för det intressanta detektivarbete en arkeolog dag
ligen brottas med. Samtidigt vill vi visa dem sambandet mellan de 
olika vetenskapsfälten.

Ett mysterium lika spännande som en deckargåta. Ett skelett vid 
prästgården förvandlas till en vikingatida prästinna på labbet
År 1972 schaktade man för röranläggningar vid prästgården i Gamla 
Uppsala. I samband med schaktningen påträffades några uppmärk
sammade båtgravar.

Det hela började mer än tusen år innan schaktmaskinisten satte sin 
skopa i marken. Då begravde man en person i sin båt på denna plats, 
nära kungsgården i Uppsala. Vem var det som låg i båten? Var det en 
man eller en kvinna, vilka föremål fann man tillsammans med skelettet 
och vad berättar det om personen?

Under 600-talet skedde en förändring i gravskicket. Betydande per
soner lades i båt. Inte långt från Gamla Uppsala finns två stora båt- 
gravfält, Valsgärde och Vendel, det senare har till och med fått namnge 
hela denna tidsperiod, Vendeltiden. I Gamla Uppsala har ingen tidiga
re påträffats i båt. Är detta en person från ynglingaätten?

Graven grävs noggrant ut av arkeologerna. Allt studeras i detalj, 
ritas av, mäts in, fotograferas. Ingen information får gå förlorad och 
arkeologerna är minutiöst noggranna. Benen plockas upp och skickas 
till ett osteologiskt laboratorium. Där får man veta att det är en äldre 
kvinna. De djurben man funnit bredvid kvinnan är dåligt bevarade. 
Man finner några mer säkra ben, de visar sig tillhöra en hund, en höna 
och en sork. Osteologerna ser att hunden liknar en schäfer.

Runt halsen har kvinnan burit en smyckeuppsättning. Hela upp
sättningen tas upp i klump och grävs ut inomhus. De olika föremålen 
rengörs och undersöks av specialutbildade naturvetare, konservatorer 
inom metall och textil som exakt vet hur de olika föremålen ska 
behandlas för att arkeologerna ska få ut maximal kunskap. Konser
vatorns uppgift är också att se till att föremålen inte vittrar sönder 
när de plockats upp ur den skyddande jorden.

”Graven låg i ONO-VSV, täcktes av en 5,50 meter lång och 1,50 m bred stenpackning 
av 0,20-0,70 m stora stenar ... Schaktet under stenpackningen var spetsovalt 6,30 m 
långt upptill, sluttande ned mot en längd på ca 5,40 m vid bottnen. Det var 
1,30-1,40 m brett vid mitten och ca 0,60-0,70 m djupt från den gamla markytan 
under matjorden och hade en fyUmnS av sandblandad lera ... Av båten återstod 
71 spikar liggande i en rad längs varje schaktsida samt tre nitar ... Spikarna och nitama 
ger en längd på båten på 5,65 m och en bredd på 0,80 m ... Mitt i båten låg skelettet 
av den döda".

Ur rapporten "Båtgravar i Gamla Uppsala - spår efter en vikingatida högrestånds- 
miljö”, av Else Nordahl.
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Varje föremål i graven undersöks noggrant. Man tittar på allt från form 
till detaljer i mönster. Detaljer som ibland går att spåra först med hjälp 
av högteknologisk utrustning på labbet. Man jämför och tittar på vad 
arkeologer har funnit på andra håll i landet och kan sedan med hjälp 
av olika metoder komma fram till sådana saker som hur gammalt ett 
föremål är.

Kvinnan i Gamla Uppsala-graven bar två spännbucklor. Det är 
två ovala metallsmycken som är vanligt förekommande i järnålderns 
kvinnogravar. Spännbucklorna har fungerat som dekorativa klädnålar 
och är ofta rikt ornamenterade. Ornamentiken kan berätta mycket 
om hur gammal graven är eftersom den konstnärliga utvecklingen i 
vissa fall har tagit bestämda vägar. Spännbucklorna som kvinnan i 
Gamla Uppsala bar hade gripdjur, en sorts fantasidjur som man deko
rerade spännbucklor med under 800-talet.

Mellan spännbucklorna har kvinnan haft ett pärlhalsband. Pärlorna 
har hamnat lite i oordning under de år de legat i graven. Varje pärla 
undersöks, av de 60 pärlorna är 31 enkla och enfärgade, några är me- 
lonformiga, en är gjord av hoprullade glasstavar. En sak är man säker 
på, de verkar inte vara uppträdda i någon symmetri utan snarare i en 
brokig följd. I smyckeuppsättningen fann man också ett uppmärksam
mat hänge i brons, i form av en kvinnofigur. Figuren känns igen från 
andra gravar. Kvinnan bär på ett horn, kanske ett dryckeshorn.

Under spännbucklorna fanns trådar från uppträdningen, men också 
rester efter kvinnans kläder. De har bevarats extra väl under den skyd
dande metallformen.
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Inte mindre än 606 bitar textil hittades i graven. Textilkonservatorn 
kunde efter närmare undersökningar konstatera att det allt som allt 
funnits elva sorters tyg i kvinnans dräkt. Konservatorn kunde också se 
vilken typ av tyg det har varit och få fram nästan exakt hur kvinnan 
varit klädd. Däremot vet man inte något om färgerna som sedan länge 
försvunnit ur tyget.

Kvinnan låg i mitten av båten. I väster var båten tom, där låg en 
hank till ett träkärl och små fragment av djur. Varför var båten tom 
i väster? Hade den blivit plundrad? Förmodligen inte, gravplundraren 
skulle i sådana fall säkert inte ha låtit det vackra halssmycket få 
ligga kvar. Troligen har det legat ett träkärl här som under hundratals 
år i jorden multnat ner och i bästa fall lämnat färgningar i jorden.
En ovan arkeolog skulle kunna missa det.

Analysen
När graven är utgrävd är det dags för arkeologen att dra sina slutsatser. 
Ett jättelikt pussel av ledtrådar ska fogas samman. De provsvar som 
samlats in från olika experter och laboratorier runt om i landet är 
ofta de avgörande bitarna i detta mödosamma men spännande arbete. 
I fallet med kvinnan i Gamla Uppsala fick vi många ledtrådar tack 
vare det fantastiska fyndmaterialet, de allt mer förfinade naturveten
skapliga metoderna och de erfarna arkeologerna.



Pd egen hand:
• Ta reda på om det finns någon utgrävd fomlämning nära er skola. På närmaste 

museum kan ni ofta få tag på rapporten. Rapporter finns också att beställa genom 
Riksantikvarieämbetet eller vid länsstyrelsen. En rapport kan läsas på många olika 
sätt, låt er inte avskräckas. I rapporten kan det finnas fina bilder från utgrävningen 
eller på de föremål man hittat och ni kan få lite mer fakta om fomlämningen. 
Genom att använda ett rapportmaterial kan alla de räknetekniker som finns i 
matematikundervisningen användas. Låt eleverna rita av fynden i rapporten skal- 
enligt. Studera mått och vikt av olika föremål, räkna och gör statistik. Ordna före
målen i kronologiska tidslinjer.

• Låt eleverna studera ornamentik från gravmaterial, leta fram och rita av gripdjur.
• Mynt eller smycken har ofta kommit långt ifrån, innan de slutligen hamnat i jorden. 

Försök genom rapporten ta reda på var föremålet tillverkats. Pricka in det på en 
karta. Ta reda på om någon är eller känner någon från det landet.

• Finns det någon vacker pärla? Låt eleverna tillverka egna pärlhalsband av cernitlera.
• Prata om vilka saker som bryts ner i jorden och varför.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
• Kom till museet i Gamla Uppsala och titta på spåren från vikingatiden. Vem var 

kvinnan? Titta på fynden och hör historien om henne, fundera över vilken roll hon 
har haft i samhället.

• Lär er mer om vilka metoder arkeologerna och osteologerna använder när de 
bestämmer benmaterial och vad olika djur och människobenen kan berätta om det 
förhistoriska samhället.

• Fråga gärna om museets speciella programdagar. Ibland fördjupar museet sig i vissa 
teman som rör arkeologi och arkeologiska metoder. Ni kan ta del av programmet 
eller få tips om hur ni själva skulle kunna arbeta med detta.

Ill
us

tra
tio

n:
 T

ór
ha

llu
r T

rå
in

ss
on

Gamla Uppsala - Kulturmiljön som en röd tråd i undervisningen



Att läsa landskap

Gå på en tur i landskapet
Det är spännande att söka spåren i sin närmiljö. Uppgiften är inte lätt 
om man aldrig arbetat med att läsa landskap, men det finns några 
enkla tips för hur man kan komma igång.

Spåra isen i Gamla Uppsala
Vi startar vår vandring längs åsen i söder. Intill åsen med gravhögarna 
finns ytterligare en ås, Tun åsen. Det är en hög höjd och från åskrönet, 
om man orkar gå upp, har man en fin utsikt över Uppsalaslätten.
Uppe på åsens östra sida kan man tydligt se fåror i backen, det är 
resterna efter de forntida strandlinjerna. Under sten- och bronsåldern 
stack bara topparna på åsen upp ur havet. Kanske besökte dåtidens 
människor platsen med båt.

Spåra forntidens människor
På några håll i landet kan man förstå var de förhistoriska husen funnits 
genom spår i form av röjda ytor. I Gamla Uppsala har man funnit 
människornas hus när man systematiskt letat efter dem. Vi ser oftast 
inga spår ovan mark utan får nöja oss med att veta att de finns där. 
Gravhögar är lättare att identifiera än husen. Har man funnit gravar 
kan man nästan säkert veta att det finns boplatser i närheten. Det var 
vanligt att man begravde sina familjemedlemmar nära gården under 
järnåldern. I Gamla Uppsala ser man tydligt hur samhällets gravfält 
brett ut sig längs åsen. Gravformerna är blandade, allt från storhögarna 
till mindre nästan oansenliga kullar och helt osynliga flatmarksgravar.
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Under 1700-talet ritade Johan Peringskiöld en kartliknande bild över 
området. Genom den kan vi se att flera av de gravar som han kunde 
iaktta för trehundra år sedan nu är borta, bortodlade eller på annat 
sätt förstörda.

I Gamla Uppsala har man länge sökt efter hövdingarnas gård.
På andra håll i Skandinavien har man funnit stora hallar som för
modligen har varit stora nog att fungera som kombinerad bostad för 
stormannen med familj och som gästabudshall. En plats för kult och 
fest där många människor fick plats att äta och sova. Intill kyrkan i 
Gamla Uppsala ligger två stora platåer uppbyggda av lera. Deras läge 
och karaktär gjorde att man under 1980-talet började fundera över 
området. När man grävde ut platån närmast kyrkan fann man det man 
sökte. En bit under torven påträffades stolphålen efter en stor byggnad 
som en gång upptagit nästan hela platån med sina 40x10 meter.

Vandrar man bakom kyrkan ser man ännu idag spår efter hövding
ens hall. Platån är tydlig och upp mot hallen finns en lätt identifierad 
väg, förmodligen är det rester efter den väg man redan under järn
åldern färdades på för att ta sig upp till hallen. Av själva byggnaden 
ser man inget idag, men platåns form visar hallens placering, storlek 
och form.

Hallen, som troligen byggdes under 600-talet, brann ner någon 
gång under 800-talet. Varför vet vi inte, och vi vet inte heller mycket 
om hur den efterföljande kungsgården kan ha sett ut. På 1600-tals- 
kartor ser vi att det stått byggnader, bondgårdar, nedanför platån. 
Kungarna har sedan länge lämnat platsen men andra har tagit över. 
Tittar man på 1800-talskartan kan man se att det fortfarande fanns 
byggnader på platsen.



Spåra med kartans hjälp
Blickar man ut från platån ser man ingenting annat än en grässluttning 
som sluttar ner mot den väg som leder kyrkobesökarna in från stora 
vägen. Går man ner och trampar runt i gräset kan man snart, utan att 
vara allt för kunnig, hitta resterna av de bortrivna husen i kant med 
grastorven. Man kan också se att växtligheten skiftar beroende på 
hur mycket näring som finns lagrad i marken. Där det funnits gödsel
stackar eller djurstallar finns det växter som kräver sådan mark.
Vi vet att husen revs i början av 1900-talet.

Jämför man 1600-talskartan och 1800-talskartan med dagens land
skap ser man att vägarna ligger på samma plats då som nu. Fortsätter 
man ut på stora vägen kan man följa den gamla 1600-talsvägen upp 
till Upplandsmuseets friluftsmuseum Disagården. Följer man sedan 
staketet runt Disagården för att åter ta av åt vänster upp mot forn- 
lämningsområdet ser man på 1600-talskartan att det legat gravar på 
platsen. Gravarna finns inte på 1800-talskartan och vi ser inga spår 
av dem i dag. Fortsätter man vandringen vägen upp mot högarna ser 
man strax efter Disagårdens parkering ett litet åkerstycke till höger 
om vägen. Mitt i stycket kan man spåra en gräns mellan två medeltida 
gårdar, Prästgården och Backegården. Gränsen ser man i form av 
en upphöjning i marken som funnits åtminstone sedan 1640-talet.

Foto: Niklas Cserhalmi
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Vill man kan man sedan gå upp och titta mellan Prästgården och 
storhögarna. Här är marken mycket kuperad och man finner snart 
spåren efter ytterligare en gård. Denna gård finns inte på 1600-tals- 
kartan, men kan ses på 1800-talets karta. I den stora gropen nedanför 
den högväxta asken har det en gång legat en brunn. Hur gammal vet 
vi inte säkert, men undersökningar visar att den åtminstone är från 
1600-talet, kanske äldre.

Vid kyrkan kan man finna spåren efter den gamla ärkebiskops- 
kyrkan. Den första kyrkan sträckte sig ända till kyrkogårdsmuren ner 
mot prästgården. Den nuvarande ingången var tidigare mittornet i den 
äldre kyrkobyggnaden. På sockenkyrkans långsidor kan man se stenar 
som markerar hur långt ut ärkebiskopskyrkans korsarmar sträckte sig.

Tittar man noga på sockenkyrkan ser man valvbågarna från det 
tidigare bygget. På långsidan som vetter mot kungsgårdsplatån kan 
man med skarpa ögon se att stenarna i kyrkan är lite eldsprängda.
Det är spåren efter den brand som på 1200-talet förstörde kyrkan. 
Promenerar man ett varv runt dagens sockenkyrka ser man att det 
sitter en runsten inmurad i kyrkväggen. Studerar man kyrkan noga 
kan man finna fler spår och det kan vara en utmaning att försöka 
förstå kyrkans utveckling från ärkebiskopskyrka till sockenkyrka.

Under 1800-talet byggde man en skola vid foten av Tingshögen. 
Skolan revs under 1900-talet, men man kan ännu se grunden av bygg
naden om man tittar noga. Under hela 1900-talet har det bara upp
förts en byggnad i området, det är museet i Gamla Uppsala som stod 
klart år 2000. Det finns förstås många andra saker som tillkommit i 
kulturmiljön: staketet runt högarna som sattes upp under 1980-talet, 
skyltar, lyktstolpar och asfalt är några nya inslag.
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På egen hand:
Leta i hembygdsböcker och kartor över ert område och se om du finner något som 
ser spännande ut. Förbered alltid lektionen genom att själv besöka platsen. För att få 
en uppfattning om vad som går att se och om det går att ta sig fram till platsen. 
Börja med tydliga lämningar, är du osäker ta med någon som kan visa. Kom ihåg att 
man lättast ser saker innan gräset börjat växa eller under sensommaren och hösten. 
Glöm inte att det kan finnas relativt nya spår som kan vara minst lika intressanta 
för den som vill spåra sin kulturmiljö.

Lär mer på Gamla Uppsala - Historiskt Centrum:
Följ med på en utevandring med museilärare från museet i Gamla Uppsala. Efter 
vandringen kan ni få en fördjupad visning inne på museet av det som intresserat 
er mest under turen. Ni kan också avsluta visningen genom att titta på landskaps
modeller eller ta del av bildspel med vackra och illustrativa bilder från Gamla 
Uppsala.
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Flygbild över Gamla Uppsala överlagrad av en jordebokskarta från 1640-61.
Ovanpå de båda kartorna har det även lagts in detaljer från Lantmäteriets fastighetskarta 
(fastighetsgränser, vägar och byggnader).
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Flygbild över Gamla Uppsala överlagrad av en laga skiftekarta från 1856-57.
Ovanpå de båda kartorna har det även lagts in detaljer från Lantmäteriets fastighetskarta 
(fastighetsgränser, vägar och byggnader).
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