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Fyrisån och Uppsalas årum - en historisk 
överblick 

JOAKIM KJELLBERG 

Den betydelse som Fyrisån haft för den 
medeltida stadens framväxt och Uppsalas 
fortsatta utveckling kan knappast över
skattas. Redan några av de första skriftliga 
källor som rör staden vittnar om åns 
betydelse. Stadens vattenkvarnar spelade 
en fortsatt viktig roll i Uppsalas indu
striella utveckling under 1600- och 1700-
tal, och fortfarande in på 1800-talet fanns 
en stor del av stadens vattenberoende 
verkstäder och hantverkare utmed ån. 

I samband med arkeologiska under
sökningar sommaren 2006, utmed Östra 
Ågatan och i kvarteren närmast den 
östra åstranden, aktualiserades ett flertal 
frågeställningar om stadens utveckling. 
Särskilt väcktes frågor kring Fyrisån och 
årummets förändringar över tid. Trots de 
stora förändringar Fyrisån genomgått 
och dess betydelse för staden har själva 
årummet ägnats relativt lite uppmärk
samhet av den äldre stadshistoriska 
forskningen. De uppgifter som funnits 

att tillgå om årummet i äldre litteratur 
har mestadels varit summariska och 
spridda. Dessutom har de arkeologiska 
observationerna i området närmast ån 
varit få. Därför fanns ett stort behov av 
en sammanställning över årummets ut
veckling och historia. 

Staden vid Fyrisån 

Uppsalas äldsta historia och själva stadens 
uppkomst är intimt förknippad Fyrisåns 
egen utveckling. Stadens etablering har 
ofta kopplats samman med den äldre 
centralplatsen vid nuvarande Gamla Upp
sala. Beräkningar tyder på att båttrans
porter längs Fyrisån norr om Uppsala omöj
liggjorts redan på 500-talet e.Kr. Landhöj
ningen bidrog då till att en åtröskel bildades 
vid dagens K vamfall. I norska kungasagor, 
nedtecknade på 1200-talet, anges att Upp
sala redan under vikingatid skall ha fun-
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Figur 1. Rekonstruktion av det senmedeltida Uppsalas utseende med de viktigaste strukturerna och 
platserna. Kartan är sammanställd utifrån äldre kartmaterial och tar ingen hänsyn till arkeologisk och 
tidsskiktad information. Efter Anund m.fl. 2000. Platser som nämns i texten och de moderna platsnamnen 
inom parentes. 

1. S:t Pers kyrka 10. Domkyrkans skola och S:t Eriks kyrka 
2. Fransiscanerklostret 11. Helga Trefaldighetskyrkan 
3. Det senmedeltida torget (Gamla Torget) 12. 1500-talets kungliga borg 
4. S:ta Maria kyrka 13. Dombron 
5. Kvarnarna 14. Allmänningsgata (Östra Ägatan) 
6. Helgeandshuset med kyrka 15. Allmänningsgata (Västra Ägatan) 
7. Domkyrkan 16. Kvarnfallet 
8. Ärkebiskopsgård 17. Islandsfallet 
9. Ärkebiskopsgård eller kunglig borg 
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gerat som hamnläge och omlastningsplats 
för kungen i Gamla Uppsala 1. Arkeolo
giska undersökningar har visat på att en 
gles bebyggelse fwmits på båda sidor om 
Fyrisån, söder om kvarnfallet, senast un
der 1100-talets slutskede. Därtill kommer 
ett mindre antal fynd av vikingatida 
föremål från olika delar av staden samt ett 
relativt stort antal runstenar. Några 
entydiga belägg för ett vikingatida hamn
läge saknas dock ännu2. Stadens äldre 
utvecklingshistoria är fortfarande om
given av en rad frågetecken och diskus
sionen därom har långtifrån avstannat. De 
flesta idag verksamma på området före
faller eniga om en utveckling som gått 
från marknads- eller tingsplats under slu
tet av 1000-tal eller början av 1100-talet till 
en fullt utvecklad stad vid 1300-talets mitt. 

Stadsbebyggelsens utbredning under 
olika perioder har varit föremål för ett fler
tal rekonstruktionsförsök. Framförallt har 
den så kallade regleringskartan från 1643 
legat till grund för en stror del av rekon
struktionerna. Ytterligare en karta, publi
cerad av Olof Rudbeck under 1600-tal men 
enligt utsago efter en medeltida förlaga, 
har på senare år kastat nytt ljus över 
bebyggelsen i den västra delen av staden 3. 

Årummet i den medeltida staden 

Det samhälle som etablerats utmed Fyris
åns åstränder under 1100-talet kom 
under medeltidens lopp att växa till en 

av det svenska rikets viktigaste städer. 
Särskilt bidrog domkyrkans etablering i 
staden under slutet av 1200-talet till be
byggelsens expansion. Från stadens upp
komst till medeltidens slut har Fyrisåns 
vattennivåer möjligen tillåtit mindre bå
tar att nå så långt upp i staden som till 
platsen för Dombron och Gamla Torget. 
Även om direkta uppgifter om större 
båtar och sjöfart ovanför Islandsfallet 
saknas från medeltid finns en del senare 
uppgifter från 1500-talet som anger att 
Fyrisån inte längre kunde trafikeras av 
mindre båtar 4. 

Ett stycke in från den östra åstranden 
har under medeltid en allmänningsgata 
löpt, som i stora drag motsvarar Östra 
Ågatans sträckning. Från allmännings
gatan och österut har ett antal tvärgrän
der löpt mellan de långsmala kvarteren. 
Området väster om gatan, ned mot ån, 
innehåller ett antal mindre tomter åtskilj
da av vattugränder. På tomterna utmed 
åkanten har flera av de i medeltida källor 
ofta omtalade handelsbodarna legats. 
Allmänningsgatan bör ha varit en av de 
mest betydande gatorna i staden då det 
är den gata som omnämns oftast i de 
medeltida källorna och då under olika 
namn. Gatan har troligen sträckt sig ut
med stadsbebyggelsens hela längd och 
sammanbundet flera av den högmedel
tida stadens viktigaste platser6. På den 
västra sidan av Fyrisån har en motsva
rande allmänningsgata sträckt sig från 
området öster om domkyrkan, via Helge-
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andshuset på nuvarande Fyristorg, och 
vidare i nordvästlig riktning. Gatans 
norra del har antagits ligga betydligt 
längre in i kvartersbebyggelsen och ut
med Dombergets fot. Därmed har endast 
gatans södra del, söder om Helgeands
huset, utgjort en ågata i egentlig mening. 
De skriftliga beläggen för handelsbodar 
är betydligt färre från den västra stads
halvan än från den östra7. 

Av de skriftliga källor som kan 
kopplas till den östra delen av staden 
utgörs en betydande del av köpe- och 
gåvobrev för olika bodar och byggnader 
i kvarteren närmast Gamla Torget och 
utmed Fyrisåns strands. Breven vittnar 
om bodarnas ekonomiska betydelse och 
deras centrala roll i stadens handelsliv. I 
brevmaterialet framgår att ett stort antal 
av bodarna var av sten eller tegel men 
närmare uppgifter om bebyggelsens ut
seende och placering inom tomterna 
mellan ån och gatan saknas. Utifrån pa
ralleller från andra medeltida städer är 
det tänkbart att delar av bebyggelsen 
inkräktat på årummet, med utskjutande 
byggnader och bryggor som helt eller 
delvis vilat på pålar. Med ledning av 
1600- och 1700-talets plankartor över 
staden kan det diskuteras om den kan
tighet som konturen av Fyrisån upp
visar, från Dombron och söderut, kan 
tolkas som utskjutande byggnader i ån. 
Exaktheten i de äldre plankartorna från 
1600- och 1700-tal har diskuterats ett 
flertal gånger, särskilt i fråga om Fyris-

åns utritning9. En vidare diskussion 
härom skulle vara i behov av nya arkeo
logiska insatser. Att efterfrågan på både 
bodar och mark i området närmast 
Fyrisån var hög framgår i ett protokoll 
från 1454. Stadens borgare klagar då i 
räfsetinget på att Domkyrkan byggt 
träbodar i alla fyra hörn av Dombron 
och "hängt dem i bjälkar fästade i sten
bodarna där bredvid" io. 

Ett antal rekonstruktionsförsök av 
Fyrisåns lopp under olika perioder av 
den medeltida stadens utveckling har 
gjorts med varierande resultat. Såväl 
höjdberäkningar av den ursprungliga 
topografin, arkeologiska iakttagelser och 
äldre kartmaterial har använts. Detta till 
trots är de säkra uppgifterna som finns 
att tillgå få, varför osäkerheten än så 
länge får räknas som hög. Den senaste 
sammanställningen publicerades år 2000 
av Johan Anund n. Denna ger en bild av 
årummet under 1100-tal och tiden för 
stadens förmodade uppkomst som till 
mycket stora delar avviker från dagens 
reglerade lopp (fig 2). Bilden ger trots få 
mätdata en god uppfattning om hur de 
låglänta områdena ned mot Fyrisån 
kraftigt påverkats av relativt små för
ändringar i vattenflödet. Särskilt de låg
länta partierna i stadens sydöstra delar 
har med stor sannolikhet utgjorts av 
sankmarker. Periodvisa översvämningar 
har troligen inträffat under större delen 
av medeltiden. Området kallades redan i 
medeltida källor för Islandet vilken tol-
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Figur 2. Rekonstruktion av Uppsalas ursprungliga topografi. Fyrisdns rekonstruerade vattenlinje under 
1100-tal skrafferad. Ur Anund m.fl. 2000. 

kats syfta på områdets benägenhet att 
frysa under vintermånaderna. 

Under senmedeltid och 1500-talets 
början har stadens bebyggelse på den 
östra och västra stranden antagits nå den 
ungefärliga utbredning som återspeglas i 
regleringskartans äldre bebyggelseskikt. 
Detta område sträcker sig i grova drag 
från Svartbäcken norr om kvarnfallet och 
ned till Islandsfallet. Den åtröskel som 

idag utgörs av Islandsfallet har troligen 
bildats först under senare delen av 1400-
talet eller 1500-talets början 12. 

Årummet under Vasatid 

Under 1500-talets senare del framgår av de 
skriftliga källorna att staden en längre tid 
haft problem med åns igenslarnning och 
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uppgrundande. Problemen hade då blivit 
så stora att även mycket små båtar fast
nade i bottengyttjan. Problemets ursprung 
kan troligen delvis förklaras av Islands
fallets bildande under 1400-1500-tal. Kung 
Johan III beordrar, via sin fogde, stadens 
borgare att rensa ån 1569. Det är dock 
osäkert vilken del av ån han avser. Tro
ligen avses i första hand det för stock
holmshandeln viktiga hamnområdet 
söder om Islandsfallet. Först 1583 upp
rättades en generalplan för arbetets ge
nomförande men ingen förbättring ver
kar ha skett. Därför återkommer Johan 
III till rensningsarbetet 1586 och 1592, 
denna gång med hot om straff för und
låtenhet att utföra det kungliga påbudet. 
Först 1595, då ett öppet brev till borgarna 
utfärdas vilket stadgar leveranser av 
pålar från bönder i omgivande socknar, 
verkar stadens borgare genomföra det 
ålagda arbetet13. Vilket resultatet blivit 
för stadens centrala delar och området 
norr om Islandsfallet är inte känt. En 
intressant uppgift återfinns i en senare 
källa och i samband med 1702 års för
ödande stadsbrand. Det före branden 
existerande "bålverket" utmed åkanten 
hade skadats i branden. Att det 1702 
brandskadade bålverket är resultatet av 
1500-talets pålnings- och rensningsarbe
ten är troligt. Om ett äldre bålverk eller 
strandskoning vid ån existerat före 1500-
tal skulle detta sannolikt omnämnts och 
förbättrats i samband med de då pålagda 
arbetena. 

Stadens reglering och årummet 
fram till 1702 

Under 1600-talet genomgår Uppsala en 
omvälvande reglering av stadsbilden. 
Den medeltida strukturen med lång
smala kvarter och smala gränder skulle 
nu förvandlas till en för 1600-talet mo
dern stad. Av särskild betydelse var det 
planerade Stora Torget och de huvud
gator som vid torget förband stadens 
tullportar. För att skapa en östvästlig 
tväraxel behövdes en ny bro över Fyrisån 
vid den nuvarande Nybron. 

Regleringen och anläggandet av det 
nya torget innebar därmed en förskjut
ning av stadens centrum bort från Fyris
ån. Den år 1643 upprättade reglerings
kartan visar att stadens planerade rät
vinkliga kvarterssystem delvis berört de 
små åtomterna med bodbebyggelse vid 
åkanten (fig 3). På regleringskartan sak
nas en begränsningslinje för kvarteret 
Rådhusets västra kant mot Ågatan och 
de där befintliga handelsbodarna. Om 
detta är ett misstag av kartritaren eller 
avsiktligt planerat, i syfte att spara bo
darna, framgår dock inte. En karta över 
Uppsala från 1667 av Johan Bergh visar 
det faktiska resultatet av stadens reg
lering dryga 20 år efter dess igångsät
tande. Där framgår att endast åtomterna 
vid den nya Drottninggatan och Nybron 
påverkats i någon större omfattning. 

Under 1600-tal och 1700-tal framställs 
ett antal huskartor i fågelperspektiv över 
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Figur 3. Renritning av den så kallade reglerings
kartan med stadens planerade gatunät från 1643. 
Efter Harnesk & Oscarsson 1995. Platser som 
nämns i texten markerade. 

Uppsala. Den äldsta huskartan, ett av 
Olof Rudbeck d.ä. tryckt träsnitt i 
Atlantican från 1679, visar vad som kan 
tolkas som ett bålverk och åmurar (fig 4). 
Från Kvarnholmen ned till Nybron 
avbildas en tydlig stenmur utmed sta
dens västra strand. Mellan Nybron och 
Islandsbron och vidare söderut avteck-

1. Akademikvarnen 
2. Nybron 
3. Islandsbron 
4. Stora Torget 
5. Smäcken 

nas vad som kan tolkas så som ett 
bålverk av stående stockar. På grund av 
kartans perspektiv framgår inte om 
åmurar och bålverk även funnits utmed 
den östra stranden. Däremot har de be
fintliga handelsbodarna utritats utmed 
ån liksom läget för stadens hamn söder 
om Islandsfallet. En liknande bild av 
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Figur 4. Den äldsta av tre huskartor över Uppsala. Träsnitt ur Olof Rudbecks Atlantica, tryckt 1679. 

årummet, med tillägg av mindre partier 
stenmurar utmed den västra åkanten, 
återges i två senare huskartor publicerade 
av Peringskiöld 1719 och Busser 177314. 

Delar av den på västra sidan uppförda 
stenmuren har möjligen tillkommit 
genom Olof Rudbecks d.ä. försorg. Han 
bedrev flera verksamheter på K varnhol
men mellan 1674 och 1685 och ska då 
bland annat ha förbättrat kvarnarnas 

dammanläggningarlS. Vad gäller den 
östra åstranden och eventuella stenmurar 
där före 1702 ger Johan Hoffstedts kart
verk, som färdigställdes några veckor före 
den stora stadsbranden, några ledtrå
dar 16. Norr om Gamla Torget och mitt för 
Kvarnholmen har en öppen yta med jämn 
åkant skapats, möjligen på grund av att 
en stenmur anlagts. Denna kan i så fall ha 
tillkommit i samband med de av Rudbeck 
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Figur 5. Johan Berghs karta över Uppsala från 1667. Original i Kungl. Vitterhets och Antikvitets Akade
miens bibliotek, Rosenhaneska samlingen. 

utförda arbetena med Akademikvarnens 
dammanläggning. Platsen är på Johan 
Berghs karta från 1667 (fig 5) markerad 
med de för bodbebyggelsen karakteris
tiska små tomterna. Den stenmur som 
avbildats mellan Dombron och Nybron 
kan möjligen ha tillkommit i samband 
med de för regleringen nödvändiga arbe
tena med stadens broar. Till bygget av 
Nybron anbefalldes borgarna 1645 att le-

verera "6 lass sten och 6 pålar, 6 a 8 alnar 
långa, för vart öre" 17 och för fyllnads
arbeten av gatorna i brons ändar skulle 
1 / 4 lass fy Ilning per tunnland åker leve
reras. Nybron behövde renoveras redan 
på 1660-talet och nya fyllnadsarbeten vid 
brons fästen genomfördes. Nybron, lik
som Dombron, var träroar och förstördes 
vid branden 1702. Efter en kort period av 
ersättningsbroar, återigen av trä, kom 
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dessa att byggas i sten 1775 och 1760. 
Den äldre Dombron i trä skall för övrigt 
enligt Herdin "legat betydligt djupare" 
än stenbron från 176018. 

Årummet under 1700-talet 

I det byggnadsregelmente som upp
rättades efter stadsbranden 1702 be
stämdes att åstränderna skulle befrias 
från bebyggelse, det vill säga att de 
brandfarliga och sedan medeltid befint
liga handelsbodarna och magasinen ut
med åkanten till slut skulle rivas. På så 
sätt skulle Östra Ågatans föregångare 
komma att bilda en strandgata från 
nuvarande S:t Olofsgatan till Islands
fallet 19. Vidare bestämdes att det 1702 
nedbrunna bålverket skulle återupp
byggas. Borgarna ägde fritt att välja om 
detta skulle uppföras av sten eller trä. 
Bålverket skulle däremot "byggas trapp
vis vid stranden för att underlätta vat
tenhämtningen och vid gränderna läm
nas så stora öppningar att kunde med 
häst vända och möta andra" 20. 

Hur arbetet fortskred och i vilken om
fattning det kom att genomfördas är svårt 
att avgöra utifrån de skriftliga källorna. 
Spridda notiser, huvudsakligen om brist 
på finansiering, återkommer i stadens 
handlingar under flera år efter stads
branden 21 . Till viss del kan arbetet följas i 
ett antal gravyrer och teckningar från 
1700-tal. De flesta av dessa har pub-

licerats i Johan Bussers Uppsalabeskriv
ning från 1773. Som exempel kan näm
nas två gravyrer som avbildar åmurar på 
ömse sidor om Dombron vid Gamla 
torget och en vy över Uppsala från söder 
som visar att åmurar uppförts på den 
östra åstranden så långt söder ut som i 
höjd med dagens Bäverns gränd och 
Bangårdsgatan (fig 6). 

Åmurar och det efter branden repa
rerade bålverket kan till viss del spåras i 
de plankartor som upprättas under se
nare delen av 1700-talet. Den äldsta av 
dessa är den av i Johan Busser 1773 pub
licerade kartan över Uppsala stads då
varande utseende22. På kartan har vad 
som troligen är stadens bålverk avbildats 
söder om Nybron och utmed båda åkan
terna (fig 7). Det förmodade bålverket 
har försetts med öppningarna ned mot 
ån vid de anslutande gatorna. Bålverket 
kan följas i plankartorna fram till 1822. 
Därefter framträder det med minskad 
tydlighet i kartor från 1842 och 1855 för 
att helt försvinna i kartmaterialet efter 
186023. 

Äldre kartmaterial och avbildningar 
ger bilden av ett till större delen reglerat 
årum redan under 1700-talets senare del. 
Sannolikt har 1702 års byggnadsförord
ning resulterat i att åmurar av sten upp
förts på båda sidor om ån mellan Dom
bron och Nybron. Åmuren på den östra 
sidan uppfördes någon gång mellan 1702 
och 1770 medan den västra stranden, på 
motsvarande sträcka, försetts med en 
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Figur 6. Två gravyrer från 1770 av Fredrik Akrelius. Båda tryckta i Bussers Uppsalabeskrivning 1773. 

åmur redan under 1600-talets slut. I sta
dens södra delar utgör bålverket den 
huvudsakliga strandskoningen fram till 
1830-talet. Enstaka partier av stenmurar 
kan, i enlighet med byggnadsförordning-

en, ha uppförts på privat initiativ även i 
de södra delarna under 1700-talet. För
ändringarna av årummet motiverades 
under 1700-talet huvudsakligen av brand
säkerhetsskäl. 
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Figur 7. Stadskarta över Uppsala från 1787. På kartan syns bålverket utmed åstränderna söder om Nybron. 
Ur Bussers Uppsalabeskrivning 1773. 

1800-talet och det moderna 
årummetsframväxt 

År 1798 instiftades ett nytt förvaltnings
organ i staden, den så kallade politidi
rektionen. Direktionen korn därmed att 
överta ansvaret över stadens offentliga 
arbeten, däribland åmurar och mudd-

ring av ån, från stadens magistrat. Det 
nya organet tilldelades medel ur stads
kassan för dessa ändamål. De tidigare 
arbetena med årnurar och annat i staden 
hade finansierats genom skatter och 
dagsverken hade avkrävts borgarna vil
ket fördröjt och försvårat arbetet. Politi
direktionens arbete övertogs efter 1816 
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Figur 8. Gravyr av J. F. Martin frdn slutet av 1700-talet eller 1800-talets början. Det naturromantiska 
motivet över Nybron och Smäcken har ofta fdtt exemplifiera Uppsalas drum och situationen i stadens dkant. 
En närmare granskning av drummets f6rändringar visar dock att dmurar och bdlverk funnits bdde norr och 
söder om det avbildade strandpartiet redan drygt 200 dr innan det avbildades. Orginal i Uppsala 
Universitetsbibliotek. 

av den då nyinrättade drätselkammaren 
i Uppsala. De nya förvaltningsorganen 
kom att innebära ett uppsving för sta
dens miljöarbete och de offentliga rum
mens utformande under 1800-talet24. 

För att försöka förbättra stadens ren
hållning och den allmänna hygienen 
gjordes flera insatser kring åstränderna 

under 1800-talet. Bland annat frilades 
stränderna vid stadens norra delar, träd
planteringar skedde utmed ån och hant
verkare som förorenade vattnet förbjöds 
norr om Islandsfallet. Som en del i för
söken att öka stadens renhållning hade 
en ny byggnadsordning antagits 1807 i 
vilken det stadgades att arbetet med 
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åmurarna skulle fortsätta och att en sär
skild sköljplats för hantverkare upp
rättas nedanför Islandsfalletzs. De ekono
miska medlen för åmurarnas färdig
ställande verkar ha varit begränsade och 
de var ännu inte färdiga 1850. Först efter 
en ny lag 1855, då staden gavs monopol 
på brännvinsförsäljningen, kom det av
slutande arbetet med stadens åmurar att 
påbörjas. Under fyra år, fram till 1859, 
användes brännvinspengarna till bland 
annat åmurarnas färdigställande26. Nya 
murar uppfördes där de tidigare saknats 
och de befintliga murarna höjdes och 
kompletterades. Gator fylldes där det 
var behövligt och åmurarnas tidigare 
skilda avsnitt gavs en gemensam utform
ning med kantsten och gjutjärnsstaket. 
Smäcken, ett vattenhål söder om Ny
bron, fylldes igen och åmurarna sträckte 
sig vid slutet av 1859, längs båda åkan
terna, från Kvarnfallet ned till Bred
gränd27. 

År 1861 beslöt staden att utvidga 
åmuren ned till Islandsbron. Arbetet 
med denna avslutande sträcka påbör
jades först 1880 och stod färdigt 188228. 
Färdigställandet av åmurarna 1882 inne
bar att staden kunde lägga sista handen 
vid ett drygt 400-årigt arbete med att för
bättra årummet. Begrepp och motiv för 
åkantens förvandling till dess moderna 
motsvarighet har skiftat genom histo
rien, från det praktiska till det estetiska 
och från brandsäkerhet till hygien. Följ
derna blev ett årum som ännu sätter sin 

prägel på Uppsalas stadsbild men som 
uppvisar få spår av sin äldre historia. 
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