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StadsGIS Enköping 
- en sammanställning av 135 års arkeologisk verksamhet 

ANNA ÖLUND OCH JOAKIM KJELLBERG 

Under 2010 har Upplandsmuseet på upp
drag av Länsstyrelsen i Uppsala län 
byggt ett GIS-baserat stadsarkeologiskt 
undersökningsregister för Enköpings 
stad. StadsGIS Enköping är en databas 
med uppgifter om resultatet från samt
liga tidigare utförda arkeologiska under
sökningar i Enköpingl. Dessa under
sökningar har gjorts sökbara i en karta. 
Tillsammans utgör databasen och kartan 
ett geografiskt informationssystem, ett så 
kallat GIS-program. Genom detta 
StadsGIS ges en lättöverskådlig och sam
lad bild av det arkeologiska kunskaps
läget för staden och möjliggör en konti
nuerlig uppdatering allt eftersom nya re
sultat läggs till. StadsGIS Enköping om
fattar sammanlagt 115 arkeologiska iakt
tagelser vilka gjorts under åren 
1876-2010. Denna sammanställning av 

arkeologiska resultat skapar för första 
gången möjligheten att studera stadens 
utveckling genom olika tidsperioder. 

Syftet med beställningen från läns
styrelsen var att få tillgång till ett arbets
redskap som underlättar behovspröv
ningen av arkeologiska insatser i Enkö
pings stad i samband med exploateringar. 
Målsättningen från Upplandsmuseets 
sida har utöver att tillgodose länssty
relsens beställning, också varit att skapa 
ett undersökningsregister med möjlig
heter för vidare bearbetning av arkeolo
gisk grunddata. Byggnationen av databa
sen har inneburit ett ansenligt arbete som 
inkluderat flera olika delar. Dessa utgörs 
av en omfattande arkivgenomgång, ut
formning av databasstrukturen, kon
struktion av databasen, registrering och 
digitalisering av arkivmaterial, länkning 
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Figur 1. Kartvy från StadsGIS Enköping. Arkeologiska undersökningar i staden är markerade med blått. 
Röda linjer anger gränsen för fornlämningsområdet och bevakningsområdet (Raä 26:1 och 26:2). 
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mellan GIS-program och databas samt 
databassökningar. Innan själva databasen 
utformades gjordes en förstudie över tidi
gare utförda StadsGIS i Sverige. På så sätt 
gavs StadsGIS Enköping goda förutsätt
ningar för framtida samordning. 
StadsGIS Enköping var också ett pilot
projekt, eller första test, för det fortsatta 
arbetet med länets andra medeltida stä
der, d.v.s Uppsala, Östhammar och Öre
grund. Under 2011 har Upplandsmuseet 
påbörjat arbetet med ett sedan länge 
efterlängtat StadsGIS över Uppsala stad. 

Den historiska bakgrunden 

Enköping omnämns i det skriftliga käll
materialet för första gången 1164-1167. 
Uppland tycks vid denna tid varit indelat 
i tre pastorat, där prostkyrkan för 
Fjädrundaland fanns i Enköping. Stadens 
kyrkliga centrum med Vårfrukyrkan, S:t 
Ilian och S:t Olof låg i norra utkanten vid 
den topografiskt dominerande Enkö
pingsåsen. Sannolikt fanns även ett hos
pital i denna del av staden, tidigast om
nämnt 1278. I stadens andra ände, utan
för den egentliga stadskärnan etablerades 
ett franciskanerkonvent omkring år 1250 
på Tryggön (senare Klosterön, se figur 2). 
I kyrkligt hänseende var Enköping under 
tidig medeltid mycket betydelsefullt, 
jämförbart med Östra Aras och nästan 
likvärdigt med Sigtuna. Stadens tillkomst 
och urbaniseringsprocess har ofta setts 

som en vidareutveckling av en handels
plats som troligen etablerats under yngre 
järnåldern eller tidig medeltid2. I staden 
har de viktiga och årligen återkommande 
Tjugondedags- och Skeppundsmarkna
derna hållits. Sedan tidig medeltid har 
järnhandeln med Bergslagen och Väst
manland dominerat, men även norr
landshandeln har troligen varit av stor 
betydelse. Enköping tycks ha haft en 
blomstringsperiod under hela 1300-talet. 
Stadens utveckling tycks dock inte ha va
rit lika gynnsam under senmedeltid som 
för närliggande städer runt Mälaren. 

Mälarens uppgrundning, Gustav 
Vasas reformpolitik samt det relativt kor
ta avståndet till Stockholm, Uppsala och 
Västerås medförde att staden med tiden 
tappade sin ställning som central han
delsplats. Slutet av 1500-talet och början 
av 1600-talet innebar höjda skatter för 
Enköpings invånare, efter den omfat
tande stadsbranden våren 1572. Ytter
ligare två stadsbränder drabbade staden 
1609 och 16223. Under 1600-talets sista år
tionden präglades Enköping av missväxt 
och epidemier och den landsomfattande 
pesten 1710-1712 drabbade även staden 
mycket hårt under senhösten 17104. De 
politiska strukturförändringarna under 
1600-talet medförde att stadens ekonomi 
försköts från handel till en agrart inriktad 
produktion för export. Genom donatio
ner av mark uppmuntrade Karl IX och se
nare drottning Kristina denna utveckling. 
Enköpings borgare kom från 1600-talet 
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Figur 2. Undersökningen av Enköpings kloster pågick mellan 1929-1931. På fotot ses klostrets öst- och syd
flygel . Under 1700-talet uppfördes tre gårdar på klosterruinens norra del, samt över klosterkyrkan. 
Foto Nils Sundquist, Upplandsmuseet. 

och framåt att inrikta sig på trädgårds
odling, främst för avsalu i Stockholms. 
Pepparrotsodlingen, sorn staden är känd 
för, skulle dominera den agrara näringen 
under 1800-talets första hälft6. I augusti 
1799 utbröt en brand sorn korn att öde-

lägga stora delar av stadskärnan. Den 
nya stadsplanen från år 1800 uppvisar 
det reglerade gatunät sorn vi känner idag. 
Två områden korn dock aldrig att följa 
den moderna rutnätsstaden; Rådhus
gatan och Munksundsornrådet. 
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Figur 3. Sigillstamp från Enköping men skriften S'SANTCTI GEORII 
ENECOPIE. Sigillet avbildar troligen S:t Göran och kan vara en av de 
äldsta avbildningarna av helgonet i Sverige. Sigillet har utifrån rustnings
detaljer daterats till 1200-tal och det något grova arbetet tyder på provinsiell 
tillverkning. Sigillet finns att beskåda på Enköpings museum. Foto ATA. 

Geografiska förutsättningar 

Staden låg ursprungligen på den plats 
där en mälarvik möter en utlöpare av 
Enköpingsåsen. Detta var ett kommuni
kativt idealiskt läge för en tidig stadsetab
lering. Förleden i stadens namn anses syf
ta på "vägknut"7. Enköpings nuvarande 
marktopografi domineras av Enköpings
åsen. Grusåsens relativt branta sluttning 
ned mot dagens å och den tidigare 
Mälarstranden gör att stadens norra delar 
sluttar ganska brant. I söder och närmare 
ån planar topografin ut och ansluter till 
de omkringliggande lerslätterna. Enkö
pingsåsen utgör en naturlig och, undan
taget Dalälven, obruten väg mot landets 
mer nordliga delar. En fortlöpande land
höjning har medfört en strandlinjeför
skjutning, där stadens centrum hamnat 
allt längre från Mälaren. Det tidigare ut
märkta hamnläget kom alltså successivt 
att försämras, för att i början av 1700-talet 

till slut flyttas utanför stadsområdet8. 
Landhöjningen och den vikande strand
linjen är ett mycket omdiskuterat kapitel i 
stadens historia. Den ursprungliga topo
grafin tillsammans med strandlinje
förskjutningen bildar naturförutsättning
ar för stadens utbredning vid olika tid
punkter. 

Stadsarkeologi 

Sverige och de nordiska länderna är i ett 
internationellt perspektiv föregångare 
inom stadsarkeologin. Det arkeologiska 
intresset för städer går att följa bakåt till 
slutet 1800-talet. Den vetenskapliga kvali
ten och de tidiga undersökningarnas ut
formning skiljer sig dock avsevärt åt 
mellan olika städer. I detta tidiga skede 
präglades ofta stadsarkeologin av konst
och byggnadshistoriska intressen, där en
skilda monument stod i fokus9. Så var 
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Figur 4. Byggnadsarbeten i kvarteret Borgmästaren i början av 1934. I bakgrunden skymtar Stora torget. 
I samband med arbetet gjorde Nils Sundquist några arkeologiska iakttagelser av bl.a. husgrunder, stenlägg
ningar, en brunn, rustbäddar och risgärdesgårdar. Foto sannolikt Nils Sundquist, Upplandsmuseet. 

även fallet för Enköpings stad där under
sökningarna av klostret påbörjades 1876. 
På 1930-talet gick stadsarkeologin i en 
stagnation och det skulle komma att dröja 
ända fram till efter andra världskriget 
innan en mer professionell stadsarkeologi 
skulle komma att ta form i Sverige och 
Europa. 

I Norden företräds denna andra pe
riod av arkeologi i stadsmiljö framförallt 
av storskaliga undersökningar i Lund 
och Bergen. Dessa kom att bli tongivande 
inom den fortsatta stadsarkeologiska 
verksamheten liksom att prägla den 
brittiska stadsarkeologin. Stadsarkeolo
gin var inte förberedd inför den massiva 
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"förnyelsevåg" som svepte fram över de 
svenska stadskärnorna under 1960- och 
1970-talen. Denna medförde storskaliga 
rivningar av äldre bebyggelse men också 
byggnation med nya metoder vars 
främsta hot mot arkeologin var de om
fattande utschaktningarna, ibland av 
hela kvarter. Den antikvariska situation 
som skapades därigenom skiftar kraftigt 
mellan olika medeltida städer i Sverige. I 
vissa städer har omfattande utschakt
ningar gjorts utan nämnvärd arkeologisk 
dokumentation, så som exempelvis i 
Västerås. Andra städer såsom Enköping 
drabbades inte i lika stor grad av omfat
tande utschaktningar av medeltida kul
turlager. De antikvariska instrumenten 
kom dock inte att utvecklas i nivå med 
uppgiftenlo. Först i och med förändring
ar i lagstiftning och organisation förbätt
rades läget något under senare delen av 
1970-talet då Riksantikvarieämbetet tog 
ett nationellt ansvar över den arkeolo
giska situationen i städerna. Mellan åren 
1976- 84 pågick projektet Medeltids
staden där situationen i de enskilda stä
dernas för första gången kunde över
blickas. Förändringar i Kulturminnes
lagen ökade även skyddet av stadskär
nornas kulturlager. Antalet stadsarkeolo
giska undersökningar kom stadigt att 
öka fram till mitten av 1980-talet, varefter 
en drastisk avmattning skedde av såväl 
arkeologi som nyproduktion i stadskär
norna 11. För Enköpings del påbörjades 
det stadsarkeologiska uppsvinget redan 

1975- 76 med undersökningarna i kvarte
ret Traktören vid Stora torget. Följande år 
undersöktes medeltida kulturlager i 
kvarteret Vävaren vid Kungsgatan-
Sandgatan. 

Sedan mitten av 1980-talet har den 
stadsarkeologiska situationen präglats av 
småskaliga undersökningar, även om 
undantag finns där enstaka större utgräv
ningar skett. Det huvudsakliga arbetet för 
verksamma institutioner utgörs av små 
schaktningsövervakningar, vilka sällan 
ger möjligheten till större överblickar av 
historiska förlopp. Sannolikt är det denna 
arbetssituation som bidragit till att så få 
omfattande vetenskapliga publikationer 
om stadsarkeologi, även monografier 
över enskilda städer, har utkommit efter 
stadsarkeologins storhetstid på 1980-
talet. Tyvärr har även arbetet med att 
sammanställa alla arkeologiska observa
tioner, såväl större som mindre, inom stä
derna avstannat på de flesta orter efter 
projektet Medeltidsstadens genom
förande. Likaså är stora mängder upp
grävt material från 1970- och 1980-talen 
ännu i stort sett obehandlade. Under pe
rioden avgjordes även några mycket be
tydelsefulla rättegångar (kvarteret Kran
sen i Uppsala, kvarteret Ernst i Ronneby, 
kvarteret Broms gården i Örebro) där 
kostnadsansvar och kulturminneslagen 
prövades. Dessa rättegångar måste sägas 
utfallit till arkeologins favör där arkeolo
giska undersökningar kom att bli en ordi
narie del av byggprocessen 12. 
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Figur 5. Rivning av senmedeltida gotiska källarvalv vid Kyrkogatan-Rådhusgatan 1968. 
Fotograf okänd, Upplandsmuseet. 

Den stadsarkeologiska verksamheten 
i Enköping har till största del utförts av 
Upplandsmuseet och Riksantikvarieäm
betet UV. Mellan åren 1929-1975 är det 
Upplandsmuseet som stått för under
sökningarna som främst omfattat arkeo
logiska undersökningar, men även bygg
nadshistoriska uppmätningar och inven
teringar. Under perioden 1975-1998 är 

det Riksantikvarieämbetet UV som stått 
för det arkeologiska arbetet i staden. De 
senaste tio åren, 1999-2010, har återigen 
arkeologin i Enköping utförts av den ar
keologiska avdelningen på Upplands
museet. Under åren 1929-1975 handlade 
en stor del av undersökningarna om do
kumentation av arkeologiskt intressanta 
fynd eller iakttagelser vid större bygg-
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----------·-·---·-···------·---·-------·-- Figur 6. Arkeologiska 
undersökningar i 
Enköping mellan 
1876-2010. 
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projekt (ex kvarteret Apotekaren och 
kvarteret Borgmästaren). Exploaterings
undersökningarna under dessa år utför
des alltså inte på arkeologins villkor och 
arkeologin ansågs inte som en del av 
byggprocessen. Enköpingsarkeologin be
drevs främst av Nils Sundquist (Upp
lands förste landsantikvarie från 1939) 
som intresserade sig för den medeltida 
staden redan i slutet av 1920-talet, vilket 
resulterade i Klostergrävningen (figur 2). 
Under ledning av Sundquist bedrevs ett 
flertal forskningsundersökningar i staden 
såsom utgrävningarna av Klostret, S:t 
Ilian och Vårfrukyrkan. Dessa var också 
många gånger snarare byggnadsarkeolo
giska uppmätningar än rena arkeologiska 
u tgrävningar. 

Den kraftiga ökningen av arkeolo
giska insatser i Enköping från mitten av 
1970-talet kan inte enbart förklaras med 
ett ökat exploateringstryck. Det är först i 
detta skede som de medeltida stadskär
norna erhåller lagstadgade skydd, vilket 
resulterar i antikvariska åtgärder i större 
utsträckning än tidigare. Under 1980- och 
1990-talet utfördes nästan uteslutande 
mindre s.k provundersökningar. Exploa
teringen under 1980- och 1990-talen 
handlade främst om nybyggnation i sta
dens centrala delar. Lågkonjukturen 
under 1990-talet innebar ett snabbt mins
kat exploateringstryck vilket fick stora 
konsekvenser för arkeologin. Sedan 1999 
har det arkeologiska arbetet främst rört 
schaktningsövervakningar och mindre 
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Figur 7. Den hittills största arkeologiska undersökningen genomfördes 1975 i kvarteret Traktören vid 
Kungsgatan- Källgatan. Här grävdes resterna efter byggnader och gränder fram, vilka har en preliminär 
datering till 1200- 1400-tal. Förmodligen omfattades delar av två, möjligen tre, medeltida stadstomter av 
undersökningen. Foto Marietta Douglas. ATA. 
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Figur 8. Arkeologisk förundersökning i kvarteret Fältskären (Pausparkeringen) i september 2011. Under 
parkeringsytan påträffades bland annat spåren efter en medeltida kammakarverkstad. Resultaten från under

sökningen skall efter avrapportering föras in i StadsGIS Enköping. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet. 

antikvariska kontroller. Från 2003 har 
dock Upplandsmuseet utfört några för
undersökningar inför planerad nybygg
nation i kv Fältskären, kv Skräddaren och 
kv Hökaren. Endast en större särskild 
undersökning i kv Snickaren 2004, har ut
förts i Enköping under 2000-talet. 

Nya perspektiv och framtida 
möjligheter 

StadsGIS Enköping ger stora möjligheter 
för framtida analyser av bebyggelsens ut
veckling under alla perioder av staden 
historia. Det är fullt möjligt att med 
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StadsGIS som verktyg belysa enskilda 
fyndkategoriers, konstruktioners och verk
samheters rumsliga och kronologiska sam
band. StadsGIS möjliggör storskaliga ana
lyser av exempelvis stadens grundtopo
grafi och kulturlagertjocklek. Nu finns 
även förutsättningar att identifiera särskilt 
bevarandevärda områden samt studera 
den pågående nedbrytningen av stadens 
kulturlager. I en framtid är det önskvärt att 
StadsGIS Enköping kompletteras med 
noggrann rektifiering av det historiska 
kartmaterialet och att en byggnadsmodul 
utformad särskilt för att tillvarata den stora 
potential som stadens äldre byggnadsarke
ologiska undersökningar rymmer. 

Arbetet med StadsGIS Enköping har 
visat hur begränsad vår kunskap är kring 
denna stad är. Men också på den digitala 
teknikens goda möjligheter att fungera 
som framtida forskningsresurs. Trots mer 
än hundra arkeologiska insatser saknas 
storskaliga arkeologiska undersökningar 
med moderna dokumentationsmetoder i 
det närmaste helt. Likväl saknas kunska
per om kulturlagrens tjocklek, karaktär 
och representativitet i ett större perspek
tiv. I och med att StadsGIS Enköping 
kommit till stånd ges helt nya förutsätt
ningar för ett framtida kunskapsupp
byggande kring stadens historiska ske
den. Nu finns en ny plattform att utgå 
ifrån, både vad gäller handläggning kring 
framtida exploateringar och som av
stamp för fortsatta forskningsinsatser. 
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