Projektet är ett samarbete mellan

Nya rön om
Gamla Uppsala

Inom kort kommer de vetenskapliga resultaten
att publiceras!
Boken med arbetsnamnet ”Nya rön om Gamla
Uppsala” består av vetenskapliga artiklar med
fokus på människorna och deras livsmiljöer under
järnålder och medeltid. Författare är projektets
medarbetare – arkeologer, osteologer, arkeobota
niker och arkeometallurger. Det mycket uppmärk
sammade och tidigare helt okända stolpmonu
mentet behandlas också ur en religionshistorisk
synvinkel.
Under det närmaste halvåret kommer det arkeo
logiska källmaterialet och analysrapporterna –
inalles ungefär 30 publikationer – att ges ut digitalt
på projektets hemsida
www.arkeologigamlauppsala.se
Boken och rapporterna kommer också att finnas
tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida
www.raa/samla

Ur innehållet

• Järnålderns gårdsmiljöer – tradition och förändring
under tusen år • Järnåldersmänniskorna – bland gårds
invånare och begravda • Gamla Uppsala by – gårdar under
medeltiden • Under ytan – grophus och centralitet i Gamla
Uppsala • Med landet i centrum – boskap, jordbruk och
landskap • Smeden – en aktör i järnhanteringens långa
kedja • Til árs ok friðar – gårdsnära rituella depositioner
• Att behandlas som ett djur – vendel- och vikingatida
djurben från gravar och gårdar • Bränt var det här! – en

kristina ekero eriksson

Gamla Uppsala
människor och makt i högarnas skugga
foto framsida:
omslag: carl åkesson

Inför Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår
genom Gamla Uppsala genomfördes den
största arkeologiska utgrävningen någonsin
på platsen; gårdar, gravar, kultplatser och ett
stolpmonument undersöktes. Det arkeologiska
projektet OKB (Ostkustbanan) har pågått
under fem år.
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Ny kunskap om
Gamla Uppsala

www.norstedts.se

osteoarkeologisk studie av begravningar med bålplatser

• Ritualiserade handlingar på Storby backe • Gammalt
som gatan? Kronologiska aspekter på stolpraderna • Från
vision till verkställande – samhälleliga mekanismer kring
stolpmonumentets tillkomst • Händelser vid stolpar – en
analys av fyndmaterialet från stolpraderna • Maktens och
kultens stöttepelare – stolpraderna i landskapet
• Stolpraderna i Gamla Uppsala ur ett religionshistoriskt
perspektiv • Med hallen inom synhåll – centralplatsytt
ringar vid gårdarna • Keramikkonsumtion – en indikator
på socialt och politiskt sammanhang • Låt tingen tala –
boplatsers socioekonomiska status ur ett fyndperspektiv
• Landborna i Uppland – gårdsmiljöer och föremålsvärld
Resultaten kommer också att presenteras i den
populärvetenskapliga boken ”Gamla Uppsala
– människor och makt i högarnas skugga”.

Gamla Uppsala
– människor och makt
i högarnas skugga
Historien om det forna Gamla Uppsala har alltid
handlat om sveakungar, hednatempel och storslagna
offerfester till gudarnas ära.
Men efter den stora arkeologiska undersökningen
framträder en annan värld, som inte varit känd förrän
nu. Här har aristokrater och krigare trängts med
slavar, smeder, väverskor och barn.
Ett hundratal hittills okända hus, gravar och
rituella platser avslöjar deras liv och öden. Inte minst
det nyupptäckta stolpmonumentet – med två nästan
kilometerlånga stolprader – ger en fascinerande
inblick i verkligheten bakom det mytomspunna
Gamla Uppsala.
Boken ges ut av Norstedts under våren 2018.

