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2. Håga.   

 I centrum av periferin 
 
 

Karin Ojala 
 
 
 
Inledning 
 
”En hög i Jagebackan med stehnar omkring, hardt der weedh är 
opmuhrat en muur, lijkasåssom begynnelse til en kyrckia.” Så beskrivs 
Hågahögen och det stora kulthuset i Håga i Rannsakningar efter 
antikviteter från senare delen av 1600-talet (Rannsakningar efter 
antikviteter I, 1960:74). Under 1600-talet fanns det även försök att ta sig 
in i den stora högen, men som tur var avslutades ”undersökningarna” 
en bit in i kärnröset (Almgren 1905; Eriksson 2022a). Trots detta tidiga 
intresse för Håga och Hågahögen var det först i och med under-
sökningarna av högen (och det stora kulthuset) i början av 1900-talet 
som platsen blev en av Sveriges mest välkända fornlämningslokaler (Fig. 
1). I dag är Håga och Hågadalen även ett populärt rekreations-område 
med ett stort antal besökare och är bland annat ett utflyktsmål för 
många skolklasser i Uppsala. Mer än 100 år efter att högen undersöktes 
fortsätter Håga att vara en plats som fascinerar. 

Att påträffa en bronsåldershög så långt norr ut som i Uppsala-
trakten var mycket oväntat, och att det dessutom visade sig graven vara 
mycket rik på föremål gjorda av brons och guld var ytterligare en faktor 
som bidrog till att Hågahögen blev en mycket uppmärksammad grav. 
Vid en tid då mycket lite var känt om bronsåldern i Uppland och 
framförallt period IV, som högen kunde dateras till, fick fyndet mycket 
stor betydelse för synen på Upplands och Mälardalens bronsålder.  

Även om de mest framträdande fornlämningarna i Håga är den 
stora högen och det stora kulthuset är fornlämningsområdet betydligt 
mer omfattande. I området finns förutom högen och det stora kulthuset 
bland annat ytterligare ett kulthus, skärvstenhögar samt flera andra 
lämningar från bronsåldern (se ex. Victor 2002; Zachrisson, Ullén & 
Olausson red. 2022).  
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Fig. 1. Hågahögen en dag i september 2022.  

 
I Hågadalen finns även ”fornborgen” Predikstolen som dateras till 

bronsåldern. I forskningen om bronsålderns Håga var det dock länge 
högen och föremålen av brons och guld som påträffades i den som var i 
fokus.  

Syftet med denna artikel är att studera den betydelse som 
”upptäckten” och undersökning av Hågahögen fick för synen på 
Upplands och Mälardalens bronsålder årtiondena efter att högen 
undersökts. Detta var en tid då de första bronsålderslokalerna i området 
undersöktes arkeologiskt och frågor om Upplands bronsålder och 
områdets kontaktnät under perioden skulle börja uppmärksammas, 
studeras och diskuteras mer ingående. Den bild av Upplands bronsålder 
som formades under dessa år fick stor betydelse långt framöver och 
påverkar fortfarande synen på perioden. 
 
 
En bronsåldersgrav upptäcks  
 
År 1902 befann sig Sveriges kronprins Gustav Adolf (Gustav VI Adolf) 
vid Uppsala Universitet, där han bland annat studerade arkeologi 
(Almgren 1936). Han hade vid sin vistelse i Uppsala börjat intressera sig 
för Håga och Hågahögen, ett område som vid denna tid såg mycket 
annorlunda ut än den uppröjda plats som vi möter idag. På fotografierna 
från denna tid kan man se att det växte tät skog runt det stora kulthuset 
och att det även växte att stort träd på toppen av högen. Spåren efter 
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”undersökningarna” som utfördes på 1600-talet var också synliga 
(Almgren 1905:12, 40, 1936; Ullén 2022a).  

Innan undersökningarna av Hågahögen avslöjade att det rördes sig 
om en bronsåldershög hade man antagit att graven var från järnåldern. 
Troligen var man påverkad av traditionen om att högen inneslöt 
lämningarna av den i isländska sagor omtalade ”Björn at Haugi” (vars 
regeringstid skulle ha varit på 800-talet) och högens yttre likheter till de 
några år tidigare undersökta högarna i Gamla Uppsala samt en av de 
danska Jellingehögarna (Almgren 1905, 1936; Ekholm 1911:234).  

På initiativ av prins Gustav Adolf och under ledning av Oscar 
Almgren undersöktes under 1902–1903 delar av Hågahögen och det 
stora kulthuset. Finansieringen till undersökningarna kom från större 
bidrag från Sveriges kronprins Gustav och Prins Gustav Adolf samt från 
en insamling anordnad av landshövdingen (Almgren 1905:1). Vid 
undersökningarna i Gamla Uppsala några år tidigare hade stora delar av 
högen avlägsnats. Man ville dock undvika de stora kostnaderna och det 
mycket tidskrävande arbetssättet som detta skulle medföra och 
beslutade att istället undersökta högen genom att gräva sig ned i mitten 
av högen med ett schakt som var tillräckligt stort att täcka en 
gravgömma. Man var dock noga med att spara en profilvägg (Almgren 
1905:12–13; se Figs. 2, 3). Val av metod kan även ha påverkats av 
förväntningarna av att hitta en järnåldersgrav och man väntade sig 
därför inte sekundärgravar som man visste fanns i många av brons-
ålderns gravhögar (Eriksson 2022a:45). Metodiken att bara undersöka 
mitten har bland annat fått till följd att stora delar av högen inte har 
undersöktes, vilket gör att det inte med säkerhet går att veta om det 
finns andra begravningar i högen. Delar av högens topp skadades redan 
av 1600-tals undersökningar men det finns järnålders fynd som 
indikerar att det kan ha funnits en eller två järnåldersgravar på högen 
(Zachrisson 2022). Grävmetoden gjorde också att endast en mycket liten 
del av botten av röset undersökts (Eriksson 2022a). 

När utgrävningarna i Håga påbörjades under hösten 1902 var den 
första fornlämningen som undersöktes inte den stora högen, utan delar 
av det stora kulthuset i närheten av högen (Almgren 1905, 1936). Åtta 
mindre ytor inuti kulthuset undersöktes, men dessa grävds inte till 
botten (Göthberg 2022; Olausson & Göthberg 2022:78). Under-
sökningarna av det stora kulthuset genomfördes under några dagar vid 
mitten av oktober och först så sent som den 27 oktober påbörjades 
utgrävningarna av den stora högen.  
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Fig. 2. Högen från NNV när undersökningen avbröts i november (Almgren 
1905:13). 
 

 
Fig. 3. Foto från undersökningen av högen (Almgren 1905:18). 
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Det var mycket olyckligt att undersökningarna påbörjades så sent 
under hösten men enligt Almgren kunde de inte vänta till våren 
eftersom prinsen inte skulle befinna sig i Uppsala vid denna tid 
(Almgren 1905, 1936). Även om vädret enligt Almgren var ovanligt fint 
för denna tid av året så är det ingen bra idé att påbörja utgrävningar av 
detta slag i slutet av oktober i Uppsalatrakten. Oscar Montelius avrådde 
även från att sätta igång så sent på året, men riksantikvarien gav sitt 
tillstånd och undersökningarna påbörjades (Almgren 1936:306). De 
pågick sedan fram till den 20:e november (två dagar efter de första 
fynden: svärdet och glasögonspännet påträffats) när vädret blev för 
dåligt och undersökningarna fick avbrytas. Under de sista dagarna av 
utgrävningen blev det kraftig frost och trots försök att värma upp 
gropens botten med en gammal järnkamin beslöt man att det var bäst 
att täcka över röset och vänta med att undersökta rösets botten den 
kommande våren (Almgren 1905:1, 1936:312). Almgren påtalar att vädret 
var ovanlig fint, men samtidigt uppges det att det mot slutet var kraftig 
frost och att exempelvis svärdsknappen påträffades i några frysta 
jordklumpar från svärdets närhet som förts tillsammans med svärdet 
och glasögonspännet till prinsens bostad efter att de påträffats 
(Almgren 1936:312). 

Även om det var en snöfattig vinter, hade det tyvärr bildats en del 
is i röset vars avsmältning innebar en del problem när under-
sökningarna påbörjades igen flera månader senare, den 27 april 
(Almgren 1905:1). Detta ledde till att flera av föremålen och de brända 
benen som fanns i högens botten (bland annat 5 bronsknappar, 1 
pincett, flera guldnitar och bitar av guldspiraler) fick sållas fram ur den 
lervälling som bildats (Almgren 1905).  

Den grävmetodik som användes, vädret mot slutet av 
undersökningarna och faktumet att utgrävningen fick avbrytas under 
vintern påverkade på olika sätt resultatet och därmed även möjligheten 
att i efterhand studera och omtolka högen (se ex. Eriksson 2022). Bland 
annat har delar av fyndet från de olika schakten blandats ihop (Ullén 
2022b).  
 
 
Almgrens tolkningar av högen 
 
Redan två år efter undersökningarna publicerade Almgren resultaten i 
boken ”Kung Björns hög” och andra fornlämningar vid Håga. I boken 
beskrivs inte bara undersökningarna av Hågahögen och kulthuset utan 
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även utgrävningarna av några mindre järnåldershögar i närheten av 
högen. Dessutom behandlas ortnamnet Håga och kopplingen mellan 
Hågahögen (även kallad Kung Björns hög) och den i Hervarar sagan 
omnämnda ”kung Björn”. Det stora kulthuset tolkade Almgren som en 
lämning från järnåldern, möjligen vikingatid, så denna lämning sågs 
inledningsvis inte en del av Hågaområdets bronsålder utan från dess 
senare historia (Almgren 1905:40). 

I boken redovisar och argumenterar Almgren tydligt för sina tankar 
och teorier om Hågahögen men han för även fram andra alternativa 
tolkningar. Många av hans resonemang, reservationer och tveksamheter 
saknas dock i beskrivningar av graven av andra forskare. Problem med 
grävmetodik och dokumentation gör dock att Almgrens tolkningar i 
efterhand är svåra att bekräfta eller avfärda (Eriksson 2022a). 

Almgrens tolkningar av högen kan kortfattat beskrivas som att 
högen var konstruerad av torvbitar över ett stort stenröse. Under och 
utanför röset fanns ett lager av kol som tolkades som resterna efter 
gravbålet (1905:43). I högen fanns det fanns spår av trä på flera ställen. 
Utifrån förekomsten av trä tolkade Almgren det som att de brända 
benen tillsammans med föremålen (som inte varit placerade på 
gravbålet) hade placerats i en stor ekkista. Denna ekkista hade placerats 
en bit upp i röset och runt kistan hade troligen en kammare av trä 
uppförts (Almgren 1905). Utifrån vad som var känt om gravskick i andra 
områden tolkar Almgren graven som att den hade många ålderdomliga 
drag, bland annat bruket att lägga kremerade ben i en manslång kista.  
 

Det märkligaste blir då förekomsten af en manslång kista som 
hölje för brända ben under en så pass långt framskriden del af 
bronsåldern som den fjärde perioden. Det är ju eljest endas i de 
allra äldsta brandgrafvarna från den tredje periodens tidigare 
del, som vi finna det direkt från grafvarna med obrändt lik 
lånade bruket af mans lång kista. Men äfven i fråga om 
grafgodset rikedom företer vårt fynd en starkt konservativ 
prägel, vida mer påminnande om tredje periodens grafskick. 
(Almgren 1905:24) 

 
I Hågahögen påträffades ett stort antal föremål gjorda av brons och 
guld, bland annat ett svärd, ett glasögonspänne, två pincetter, två 
rakknivar, dubbelknappar och guldtrådar. Andreas Oldeberg betonade 
enhetligheten i fyndet och menade att ”Hela fyndet gör intryck av att ha 
sammanbragts av en rik och förnäm hövding, som sökt att få en enhetlig 
prägel på sina tillhörigheter” (Oldeberg 1933:76).  
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Fig. 4. Svärdet från Hågahögen. Foto: Ola Myrin, Historiska museet/SHM 
(CC BY). 

 
Den dubbla uppsättningen av rakknivar och pincetter är dock 

mycket ovanliga i sakkunnigt undersökta gravar från mellersta och 
yngre bronsåldern (Eriksson 2022a:48). De dubbla uppsättningarna har 
gjort att det har föreslagits att det skulle kunna röra sig om två 
begravningar (Victor 2002:154; Eriksson 2022a; Fig. 4). Även spridningen 
på fynden skulle kunna indikera att det rör sig om två begravningar 
(Eriksson 2022a). Utifrån de brända benen som analyserats går det dock 
inte att se att det skulle röra sig om två individer (Ullén & Drenzel 
2018:131, 2022:11–12).  

En del av de teorier som Almgren framförde har senare ifrågasättas 
bland annat efter att benen från högen har analyserats och studerats på 
nytt (Ullén & Drenzel 2018, 2022). Almgren tolkade exempelvis de 
obrända människoben som påträffades i högens fyllning som spår efter 
människooffer och kannibalism i samband med att högen uppförts. 
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Även om Almgren förde en diskussion där han framförde flera olika 
teorier till varför benen fanns i högen kom han fram till att det troligen 
rör sig om offer (1905:44, 1936). Denna tolkning har senare ifrågasatts 
bland annat på grund av att det inte finns några andra säkra spår av 
kannibalism från bronsåldern (Victor 2002:156, se dock Kaliff & 
Oestigaard 2018). Analyser på benen har även visat att de är betydligt 
äldre än begravningen i högen och därför inte kan härröra från offer och 
kannibalism då högen uppfördes (Ullén & Drenzel 2018). Dateringen 
väcker flera intressanta frågor om varför benen har hamnat högen. Det 
har även visat sig behövas en viss försiktighet med tolkningen av 
djurbenen då 1600-talsgrävningen delvis har rört om i högen och 
lämningen av häst som påträffades i högen har kunnat dateras till 1600-
talet (Ullén & Drenzel 2022). 
 
 
Bronsåldersforskningen i Uppland vid tiden för Hågahögens 
undersökning  
 
För att förstå betydelsen av ”upptäckten” av bronsåldershögen i Håga 
måste undersökningen och tolkningarna av högen sättas i sitt 
arkeologiska samtida sammanhang och den kunskap som fanns vid 
denna tid om bronsålder i allmänhet och Upplands bronsålder i 
synnerhet.  

Vid slutet av 1800-talet var bronsåldern i Mälardalen och Uppland 
ett mycket outforskat forskningsfält. Endast ett fåtal bronsföremål 
(omkring 34 stycken) från perioden hade påträffats och samlats in. Det 
hade även noterats att antalet föremål var betydligt färre än de som var 
kända från de sydligare delarna av landet och Danmark (Montelius 1871–
1873:1). Oscar Montelius sammanställde i slutet av 1800-talet alla kända 
fynd från bronsåldern i norra och mellersta Sverige och beskrev de då 
kända fyndens utseende och deras fyndkontexter (även om uppgifter 
utöver plats och socken var knapphändiga för flera av dem, Montelius 
1871–1873:3).  

Men det var ändå genom de få bronsföremålen som bronsåldern i 
Uppland kunde studeras. Kända gravar och boplatser lyste mer eller 
mindre med sin frånvaro och endast ett fåtal hällristningar hade 
påträffats (Montelius 1871–1873:4; Almgren 1905:45; Salin 1905; Ekholm 
1921). Dessutom fanns det inga kända fynd av gjutformar i området, men 
det antogs ändå att en del av föremålen som påträffats hade gjutits lokalt 
i Mälarlandskapen och Uppland. Detta antagande baserades framförallt 
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på förekomsten av den så kallade Mälardalsyxan, som ansågs vara en 
lokal yxform (Salin 1905:176).  

Vid tiden för Hågahögens undersökningar var gravskicket i området 
alltså mycket outforskat. Ett fåtal möjliga gravar hade visserligen 
påträffats, men flera av dessa ansågs vara osäkra. Rösen antogs vara 
huvudformen av gravar från bronsålder, även om enligt Almgren ingen 
i Uppland med säkerhet kunde dateras till perioden (Almgren 1905:44; 
se dock Dybeck 1853:44 om uppgifter om rösen med bronsföremål). 
Almgren framförde även teorin att jordmanteln i Håga skulle kunna 
vara senare än centralröset, men han avfärdar den samtidigt som 
osannolik (1905:44).  

I Kung Björns hög… nämner Almgren enbart två kända gravar från 
Uppland, en från äldre bronsålder och en från bronsålderns senare del. 
Graven från äldre bronsåldern rörde sig om brända ben som påträffats 
tillsammans med en spjutspets i Solvallen, Ärentuna socken redan 1862. 
Detta fynd hade inledningsvis tolkats som en grav (Montelius 1871–
1873:23–24), men bland annat på grund av spjutspetsens datering till 
period II ansågs det osäker om detta verkligen utgjorde en grav 
(Almgren 1905:45).  

Den andra graven rörde sig om en av tre stensättningar i Jordslunda 
(Alunda socken) som hade undersökts 1890. Dessa var de första 
gravarna från bronsåldern i området som undersökts arkeologiskt. I de 
väl lagda stensättningarna påträffades brända ben och i två av dem även 
bronsföremål (Salin 1890), varav en bronspincett som senare kunde 
daters till period V (Almgren 1905; Montelius 1917). De kända gravarna i 
närområdet som Almgren kunde studera var alltså förutom att de var få 
även från andra delar av bronsåldern och hade en helt annan 
utformning än Hågahögen. 

Även om gravar var relativt okända i Uppland och Mälardalen var 
dock gravar från bronsåldern i sig inte ett okänt fenomen vi denna tid 
utan hade undersökts på många andra platser. Inte minst i Danmark där 
flera högar med välbevarade ekkistgravar från bronsåldern undersökts 
(se ex Boye 1986[1896]). I Sverige hade högar bland annat undersökts i 
Skåne och Halland (Lundborg 1972; Eriksson 2002a:45). Även på närmre 
håll i Östergötland hade begravningar med bronsföremål påträffats i 
högar. Trots att det i dessa fall inte rördes sig om sakkunnigt utgrävda 
gravar fanns det dock vissa uppgifter om gravarnas konstruktion och om 
fyndomständigheterna (Nerman 1936). Dessa bronsåldersgravar, och 
kanske främst de danska högarna, utgjorde ett viktigt jämförelse-
material och inspirationskälla för Almgrens tolkningar av Hågahögen.  
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Föremålen i graven och dess ursprung 
 
Den oväntade upptäckten av en bronsåldershög så långt norr ut som i 
Uppland, i ett område som beskrevs som ”den nordligaste af brons-
ålderns stora kulturbygder i Sverige” (Ekholm 1911:218) väckte många 
frågor om relationen mellan Mälardalen och sydliga delar av 
Skandinavien under mitten av bronsåldern, men även om Hågas roll i 
den mer lokala Mälardalskontexten. Det var inte bara gravens 
utformning och uppbyggnad och de brända benens placerade i en 
manslång ekkista som gav associationer till områden söderut, utan även 
föremålen i graven.  

Almgren ansåg att i alla fall merparten av föremålen i graven 
troligen var tillverkade inom danskt område. Anledningen var att det 
inte hade påträffats så många liknande föremål i Sverige, men däremot 
i Danmark (Almgren 1905:46). Avsaknad av liknande föremål i övriga 
Sverige gjorde att Almgren föreslog möjliga direkta kontakter mellan 
Håga och Danmark, även om han påpekade att undersökningar i 
området emellan skulle kunna ändra denna bild (Almgren 1905:47).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Glasögonspännet från Håga (Almgren 1905:pl. II). 
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Fig. 6. De dubbla uppsättningarna av vissa av föremålen i graven har gjort 
att det spekulerats i två gravar. Foto: Ola Myrin, Historiska museet/SHM 
(CC BY). Beskuren. 

 
Almgrens teorier om föremålens ursprung blev dock ifrågasatta av 

flera forskare som i stället menade att de mycket väl kunde vara lokalt 
tillverkade. Sune Lindqvist ställde sig exempelvis tvekande till 
tolkningen att svärdet skulle vara import från danskt område. Det var 
främst den så kallade grankvistornamentiken, som finns på sidorna om 
svärdets fäste, som gjorde att Lindqvist istället tolkade svärdet som 
svenskt och möjligen från Uppland (1913; Fig. 5). Även Gunnar Ekholm 
och Andreas Oldeberg ansåg att föremålen eller i alla fall en del av dem 
skulle kunna vara lokalt tillverkade (Ekholm 1921:69; Oldeberg 1933:75–
76). Bland annat lyfte Oldeberg fram konstruktionen av glasögon-
spännet som en indikation på lokal tillverkning (Fig. 6). Eftersom Håga-
spännet var tillverkat med vad som ansågs vara en ålderdomlig teknik 
med lösa plattor, men samtidigt har en ornamentik som typologiskt hör 
samman med spännen där skivorna ”vuxit samman” med ramarna 
tolkade Oldeberg det som:  
 

Detta kan innebära, att Hågaspännet tillkommit inom ett 
område liggande mera avlägset från de stora kulturstråken. Det 
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behöver sålunda icke vara omöjligt att Hågaspännet tillverkats 
av en uppländsk gjutmästare, som haft till förebild orneringen 
av koncentriska kretsar på det i fyndet förekommande svärdet. 
Hågaspännet kan sålunda giva ytterligare stöd åt Lindqvists 
närmast på mälardalsyxornas spridning stödda förmodan om 
en självständig formutveckling i Mellansverige. (Oldeberg 
1933:76) 

 
I detta fall blir Hågaspännets ursprung en del av de vid denna tid 
populära teorierna om Mälardalens mer ”självständiga” utveckling 
under yngre bronsåldern. Ytterligare ett sätt att se på Mälardalens 
”självständiga utveckling” och föremålens ursprung argumenterade 
Holger Arbman för. Han höll det inte för troligt att varken spännet eller 
svärdet skulle vara lokalt producerade (Arbman 1934). Han menade att 
föremålen var från danskt område men att de samtidigt visar på 
Hågaområdets rikedom: 
 

Redan under period 4 märker man att Mälardalen börjar bli ett 
område med självständig utveckling och av stor betydelse inom 
den nordiska kulturkretsen. Visserligen äro väl praktfynden 
från Håga högen importerade från danskt område, men de 
vittna om rikedom och handelsförbindelser. (Arbman 
1934:206) 

 
Diskussionen om föremålens ursprung var som mest intensiv under 
början av 1900-talet. Oavsett vilket område som man såg som 
föremålens tillverkningsområde var deras förmodade ursprung en viktig 
del i argumentationen för Mälardalens framträdande ställning under 
perioden och den yngre bronsåldern som en ”glansperiod” för området.  
 
 
Håga som centrum, en glansperiod och ”En första svensk 
vikingatid” 
 
Resultaten från undersökningarna var på många sätt uppseende-
väckande. Att påträffa en bronsåldershög så långt norrut var i sig som 
tidigare nämnt mycket oväntat. Att den dessutom innehöll en så rik 
begravning gjorde högen ännu mer sensationell. Dessutom visade 
Almgren att föremålen, gravskick och uppbyggnaden av högen förde 
tankarna söderut, till andra kända gravhögar från bronsåldern. Ett 
sådant speciellt fynd som Hågahögen fick självfallet mycket stor 
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betydelse och uppmärksamhet. Detta kan exempelvis illustreras av 
Gunnar Ekholm som 1911 beskriver Håga som: 
 

…det utan jämförelse viktigaste af uppländska bronsåldersfynd 
och ett bland de mest storartade, som gjorts på skandinaviskt 
område. (Ekholm 1911:233)  

 
Ur ett mera lokalt perspektiv var högens datering till period IV särskilt 
förvånande eftersom det vid denna tid fanns få kända fynd från denna 
period (Almgren 1905:45; Ekholm 1911:234). Från den IV:e perioden var 
endast två depåfynd kända från norra och mellersta Sverige (ett stort 
depåfynd med svärd och spjutspetsar vid Vattholmabruk, Lena socken 
och en halsring med guldtrådar från Säby, Järfälla socken), därutöver 
hade främst bronsyxor påträffats (till dessa räknades Mälardalsyxor som 
alltså daterades till period IV, Almgren 1905:45). Antalet bronsfynd från 
period IV var visserligen större än de från period III, men betydligt fler 
bronsföremål var kända från period V (se ex Ekholm 1921:tab 1 och 2). 
Värt att notera är att resultaten från senare sammanställningar av det 
uppländska materialet delvis har visat en annan bild. Period III är 
fortfarande mycket fyndfattig medan bronsföremål tycks bli vanligare 
redan från period IV (Eriksson & Grandin 2008:328). 

Åren efter Hågahögens upptäckt skulle fler fynd av bronsföremål 
succesivt påträffas, även om de från period IV fortfarande skulle förbli 
få (se Ekholm 1921; Arwidsson 1939). Samma år som undersökningarna 
av Hågahögen inleddes påträffades en av de stora yngre bronsålders-
depåerna i området, Härnvifyndet. År 1916 påträffades även ett stort 
depåfynd från yngre bronsåldern i Börje socken (Ekholm 1921).  

Även om undersökningarna innan Hågahögen hade varit få skulle 
flera platser från bronsåldern undersökas i Uppland de följande åren 
(Ekholm 1921; Arwidsson 1939). De mest uppmärksammade av dessa var 
ett äldre bronsåldersröse eller stensättning i Torslunda, Tierp socken 
(undersökt 1909; Ekholm 1921), lämningar som tolkades som en hydda i 
Boda i Breds socken (undersökt 1905; Almgren 1912), en stensättning 
med grav från äldre bronsåldern även kallad Ulleråkers slott (undersökt 
1932, Drakenberg & Gustawsson 1934) samt skärvstenshögarna och 
lämningar efter bronsgjuteri i Skälby, Vårfrukyrka socken (undersökt 
1931–1932; Oldeberg 1960). Eftersom så få platser undersöktes blev alla 
betydelsefulla. Dessutom var det flera av dessa som hade fynd av 
föremål med sydliga paralleller eller uppvisade andra likheter med 
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områden söderut vilket förstärkte den bild av sydliga kontakter under 
bronsåldern som Almgren sett i Hågahögen.  

I början av 1900-talet kom en annan teori om kontakter att bli 
inflytelserik. Fler forskare menade att den yngre bronsåldern skulle 
utgjort en glansperiod i Mälardalen och att det skulle skett någon form 
av expansion från området, både öster- och norrut (se ex. Tallgren 1916; 
Arbman 1938; Nerman 1941, 1954; se diskussion i Ojala 2016; Ojala & 
Ojala 2020, 2022).  

Arkeologerna noterade att antalet bronsfynd från yngre brons-
åldern ökade markant, och dessutom ansågs de vara av bättre kvalitet 
än tidigare (Nerman 1941:16). Den rika graven i Håga kunde ses som 
ytterligare ett bevis på ett rikt Mälardalen under perioden, men även på 
att det funnits någon form av mäktig ledare, ofta beskriven som en 
hövding eller konung. Birger Nerman skriver exempelvis: 
 

Den man, som med sådan rik utstyrsel och åtföljd av flera 
personer gravlagts i en sådan väldig gravhög, måste ha varit en 
hövding, som rått över stora områden och haft att befalla över 
många människor. Vi befinna oss här i trakter, där i senare tider 
svearnas huvudkonungar haft sitt säte, och Hågahögens storlek 
samt gravgodsets prakt äro fullt jämförliga med förhållandena 
vid senare tiders konungagravar. Det ligger då nära till hands 
att tänka sig, att den döde varit en konung över ett svearike av 
icke obetydliga dimensioner. (Nerman 1941:16–17) 

 
Detta Svearike skulle enligt Nerman ha täck ett stort område och 
innefattat inte bara ”Mälarområdena”, utan kanske även Hjälmar-
trakterna och angränsande områden av Norrland, och möjligen även 
Gotland och ”besittningar åtminstone i Finland” (Nerman 1941:25–26). 

I början av 1900-talet hade den Finska arkeologen A.M. Tallgren, 
som bland annat studerade bronsålder i Ryssland, noterat att det fanns 
likheter mellan bronsyxor i Sverige (de så kallade Mälardalsyxorna; se 
Fig. 7) och yxor som hade påträffats i Volga-Kama området i Ryssland. 
Tallgren tolkade denna likhet som att det fanns ett samband mellan 
yxorna i Sverige och Ryssland och att det hade funnits kontakt mellan 
områdena under yngre bronsåldern. Vidare ansåg han att det hade skett 
en kraftig expansion från Mälardalen och nämnde även möjliga 
skandinaviska kolonier i bland annat Volga-Kama området i Ryssland 
(Tallgren 1916:370).  
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Fig. 7. Mälardalsyxa från Håga by i närheten av Hågahögen.  

 
Tallgrens teorier blev väldigt inflytelserika och fick mycket stor 

genomslagskraft inom den svenska arkeologin. De flesta arbeten om 
Mälardalens bronsålder från denna tid berör på ett eller annat sätt 
frågan om Mälardalsyxans spridning i öster och inte sällan lyfts tanken 
om östliga kolonier fram (se ex Tallgren 1916; Ekholm 1921:47; Nerman 
1941, 1954). Flera av dessa teorier var ofta kopplade till Hågahögen och 
den rikedom man kunde se i Håga. Ekholm skriver exempelvis: 
 

Under den yngre bronsåldern äger man rent av rätt att tala om 
ett uppsvenskt kulturområde med delvis egna fornsaksformer. 
Denna uppsvenska odling visar sig också mäktig av en 
expansion, som åtminstone i fråga om utsträckning (Trönde-
lagen, Volga-området) överträffar den sydskandinaviska 
kulturens. Ett av Mälarlandskapen har att uppvisa epokens 
rikaste svenska gravfynd (Hågahögen). (Ekholm 1923:68) 

 
Hågahögens rikedom och Håga som plats för en ”hövdingagrav” och 
centrum för ett ”Mälar rike” var ett återkommande tema i många 
artiklar från denna tid. Flera forskare gjorde även en parallell till 
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vikingar och vikingatidens resor österut (se ex Tallgren 1916; Nerman 
1954). I artikeln en En första svensk vikingatid skriver Birger Nerman 
exempelvis: 
 

Man torde få räkna med, att erövringarna i så fall liksom under 
den verkliga vikingatiden främst ägt rum från Mälardalen, ty 
härifrån har man expanderat i olika riktningar. Hågahögen 
tyder genom sina dimensioner och fyndens prakt på en makt, 
som må kallas kunglig; har del funnits ett mellansvenskt-
gotländskt rike, bör därför centrum vid denna tid ha varit 
förlagt till fastlandet. (Nerman 1954:281) 

 
Vid mitten av 1900-talet började bilden av östlig expansion allt mer 
ifrågasättas (se ex. Baudou 1960) och synen på långväga östliga 
kontakter har förändrats mycket sedan början av 1900-talet (se 
diskussion i Ojala 2016). I och med att kunskapen om den yngre 
bronsåldern i Mälardalen har ökat har även synen Hågas roll och 
relation till sin omgivning delvis förändrats.  
 
 
Hågas betydelse för bronsåldersarkeologin  
 
Även om man redan vid undersökningstillfället insåg att högen var 
mycket speciell så anade man kanske inte vid denna tid hur speciell 
graven faktiskt på många sätt är. Trots att många mellersta och yngre 
bronsålderslokaler med gravar har undersökts i Uppland under de mer 
än 100 år som gått sedan Almgrens undersökningar i Håga har ingen 
liknande grav undersökts i området. Håga utgör en plats som på många 
sätt är unik med den stora rika gravhögen, men samtidigt finns det i 
Hågaområdet fornlämningar som är vanliga i Uppland och återfinns på 
många av områdets bronsålderslokaler såsom framförallt skärvsten-
högar, men även kulthus. 

Fortfarande vid i mitten av 1900-talet ansågs både bronsålderns 
gravskick och bebyggelsemönster i Uppland vara okänt (Nylén 1948:80; 
Stenberger 1960). Antalet kända gravar och gravfält från perioden var få, 
särskilt i förhållande till de relativt många bronsföremål som hade 
påträffats i landskapet. En bidragande orsak till detta var att så få platser 
hade undersökts och det ansågs därför föreligga ett stort behov av att 
aktivt söka efter bronsålderns spår i landskapet (Nylén 1948; Stenberger 
1960). Vid mitten av 1900-talet påbörjades därför flera underökningar av 
bronsålderlokaler i Uppland. 
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Fig. 8. En skärvstenhög och ett kulthus i Broby ca 7 km från Håga. 
 
Den första större undersökningen utfördes i Broby, Börje socken i 

olika omgångar under 1940 och 50-talet (Schönbäck 1952, 1959; Fig. 8). 
Några år senare under slutet av 1950- talet och början av 1960-talet 
undersöktes en mycket omfattande fornlämningslokal i Dragby 
(Skuttunge socken; Stenberger 1960, 1961). Även andra platser 
påträffades och undersöktes, såsom Darsgärde (Skederids socken) som 
ligger mer österut i landskapet. Dessa nya undersökningar väckte 
många nya frågor om gravar och begravningar, men även om relationen 
mellan kust och inland såväl som relationen till områden på andra sidan 
Östersjön och områden söderut under yngre bronsåldern (Schönbäck 
1959; Stenberger 1960:66; se även Ojala 2016).  

Frågan om Upplands relation med andra områden, såväl inom och 
utanför nordisk bronsålder, är fortfarande centrala inom bronsålders-
forskningen. Men till skillnad från i början av 1900-talet då fokus främst 
låg på bronsföremålen finns nu ett helt annat känt fornlämnings-
material, både då det gäller fornlämningar och föremål. Under 1900-
talet och början av 2000-talet har en rad, både mindre och större, 
bronsålderslokaler undersökts i Mälardalen och det finns därmed en 
större kunskap om bronsålderslokaler och bronsålderslämningar i 
området än det fanns vid tiden för Hågahögens undersökande. De 
undersökta bronsålderslokalerna visar på en stor variation i gravar och 
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hanteringen av de dödas kvarlevor. Brända människoben återfinns 
ibland annat i skärvstenhögar, stensättningar och helt omarkerade. 
Även ben från obrända individer har påträffades i olika bronsålders-
miljöer (se ex. Schönbäck 1952, 1959; Rundkvist 1994; Thedéen 2004; 
Victor 2007; Röst 2016; Ojala 2020; Ojala & Röst 2021). Studier av 
bronsåldern har även gjort att vi fått mer inblick i de kulhusmiljöer som 
finns i området och de aktiviteter som pågått i dessa miljöer (se ex. 
Victor 2002; Eriksson 2009; Sörman 2018). Vid senare undersökningar i 
Håga har även brända människoben påträffats tillsammans med ett 
bronsföremål i en skärvstenhög som låg i närheten av det mindre 
kulthuset (Victor 2002:165).  

Hågahögen undersöktes vid en tidpunkt då mycket lite var känt om 
Upplands bronsålder och framförallt period IV. Avsaknaden av kända 
fornlämningar från bronsåldern, och i synnerhet gravar i området, 
skulle vara av stor betydelse för den mycket framträdande roll som 
Hågahögen kom att få för tolkningarna av Uppland och Mälardalens 
bronsålder, framförallt under årtiondena efter högen undersöktes. 
Detta var en tid då mycket av grunden lades för synen på Upplands 
bronsålder, och varje ny undersökning eller fynd fick stor betydelse.  

Den guldrika graven i Håga var en viktig del i de teorier som lyfte 
fram Mälardalen som ett rikt centralområde under yngre bronsåldern 
(Ojala 2016). Perioden ansågs av många forskare i början av 1900-talet 
som en storhetstid som man bland annat kunde se uttryckt i 
Hågahögen, men även i Mälardalsyxorna och en förmodad östlig och 
delvis nordlig expansion.  

 

 
 
Fig. 9. Det stora kulthuset i Håga (Hågakyrkan) med Hågahögen 
bakgrunden. 
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Fig. 10. Det lilla kulthuset i Håga (Hågahagen). 

 
Ungefär hundra år efter Almgrens undersökningar har intresset för 

Håga återigen ökat och fler nya utgrävningar på platsen bidragit till ny 
kunskap om bronsålderslandskapet i Håga, bland annat kan nämnas 
undersökningarna av det stora kulthuset 1998–1999 (Göthberg 2022; 
Olausson & Göthberg 2022; Fig. 9) och några år senare (2000–2001) 
undersöktes även det mindre kulthuset (Victor 2002; Fig. 10). Även delar 
av fornborgen predikstolen har undersökts (Olausson 1995; Olausson & 
Bornfalk Back 2022). Det har dessutom skett flera andra mindre 
undersökningar i området (se ex. Forsberg & Hjärthner-Holdar 1985; 
Göthberg & Frölund 2022). Nya studier och analyser har genomförts av 
det redan tidigare framgrävda materialet vilket har gett ny kunskap om 
Håga och Hågahögen (se ex. Kaliff & Oestigaard 2018; Ullén & Drenzel 
2018; Eriksson 2022b; Thrane 2022; Zachrisson, Ullén & Olausson red. 
2022). Bland annat har nya analyser visat att den begravda i högen 
troligen har växt upp i Mälarlandskapen (Ullén & Drenzel 2018, 2022). 
Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det är endast mindre delar 
av fornlämningsområdet i Håga har undersökts och att undersökningar 
har fokuserat på de synliga fornlämningarna. Därmed är stora områden 
emellan dessa mer eller mindre outforskade. 

Nya undersökningar i Håga såväl som andra delar av Mälardalen 
har bidragit till en mer nyanserad bild av Håga som inte bara fokuserar 
på den rika högen och föremålen i högen utan även de övriga delarna av 
fornlämningsområdet. De nya undersökningarna, dateringarna och 
analyserna som gjorts på material från Håga gör att platsens utveckling 
över tid kan studeras på ett helt annat sätt än tidigare.  
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Fig. 11. Hågahögen 1932 av Olof Thunman (Almgren 1936:307).  
 

Aktiviteterna som vi ser spår av i Håga skedde över en mycket lång 
tidsperiod och platsens betydelse har troligen varierat över tid. Denna 
tidsaspekt är mycket viktig för att Håga ska kunna sättas i relation och 
studeras i förhållande till andra fornlämningslokaler i Uppland och 
omvärlden. Håga utgjorde av allt att döma en viktig plats under 
bronsåldern, men har även utgjort en viktig plats inom bronsålders-
forskningen (Fig. 11). Även om det har gått 120 år sedan Almgrens under-
sökningar i Håga är platsen fortfarande aktuell och det finns många 
frågor kvar att studera.  
 
 
Tack till  
 
Ett stort tack till Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS 2018.0099). 
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